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1. Úvod 
 
Exekuce a činnost exekutorů jsou zejména v posledních letech vděčným tématem 

celospolečenské diskuse, a to jak na úrovni odborné, tak i na úrovni laické. Při bližším 

pohledu na rozsah této diskuse si však nemůžeme nevšimnout, jak úzce profilovaná tato 

debata je. Drtivá většina veřejností nastolovaných otázek směřuje zejména k exekuci 
rozhodnutí civilních soudů a i v rámci tohoto typu exekucí se pozornost věnuje zejména 

rozsahu oprávnění soudních exekutorů při výkonu exekuce, zvláště pak při výkonu 
exekuce mobiliární. V návaznosti na to bývá předmětem zájmu společnosti též chování 

různých soukromých subjektů ve vztahu k platným normám a k dobrým mravům. 

Obecná politická a mediální vděčnost těmto tématům je logická, ale v jejím důsledku 

vzniká příliš úzký pohled na pojem exekuce hned z několika úhlů. Prvním neblahým 

důsledkem je, že se veřejnosti nedostává komplexního pohledu na proces, jímž se ze 
subjektu určitého právního vztahu stává dlužník v prodlení a posléze povinný 
v exekučním řízení. Tím druhým důsledkem úzce profilovaného nahlížení na exekuce je 
opomíjení exekuce daňové a exekuce správních rozhodnutí. V závěru může u laické 

veřejnosti vznikat zkreslený dojem, že činnost exekutorů je jakýmsi represivním 

nástrojem pochybných finančních institutů a pojem exekutor (míněno v laickém a 

extenzivním významu) může být chápán jako označení pro nikým nekontrolovanou 
osobu, která v rozporu s dobrými mravy zcizuje majetek povinného. 
 Cílem této práce ovšem není objasnění otázky, proč je celospolečenská 

debata tímto způsobem vedena, ale detailněji se věnovat jednomu z opomíjených typů 

exekuce, a to exekuci správních rozhodnutí. Exekuce správních rozhodnutí je z mnoha 
hledisek specifickým typem exekucí. Již při prvotním pohledu na rozličnost a 

rozmanitost správních úřadů a správních rozhodnutí se nabízí celá řada otázek, 

kupříkladu co vůbec exekvovat lze a co exekvovat nelze, případně jakým způsobem 

provést exekuci ke konkrétnímu titulu tak, aby byl naplněn požadavek účelnosti a 

dodržen princip přiměřenosti. Ve své práci bych rád našel určité společné pojítko, díky 

němuž lze charakterizovat některá obecná specifika exekuce správních rozhodnutí. 
 Ve své druhé kapitole rozebírám samotný pojem správní rozhodnutí, kde je 

mým cílem definovat samostatně tento pojem tak, aby bylo vůbec možné s ním nadále 
pracovat v kontextu exekučního řízení. Druhá část první kapitoly má za cíl provést 

určitý přehled všech subjektů, se kterými se při provádění správní exekuce setkáme. 

Popisuji v ní jak subjekty, které se v exekuci správních rozhodnutí vyskytují 

obligatorně, tj. že jejich existence a působení v exekučním řízení je podmínkou každé 

exekuce správního rozhodnutí, tak subjekty, které nemusí nutně být součástí každé 

exekuce správního rozhodnutí, ale jejich působení v exekučním řízení nebo vliv na něj 

může v konkrétním exekučním řízení nastat. 
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 Třetí kapitola se soustředí na samotné úkony exekučního správního orgánu, 

které jsou v průběhu exekučního řízení nebo i před jeho zahájením vykonávány či 

vydávány. Důraz je při jejich hodnocení kladen zejména na formu, kterými jsou tyto 
úkony prováděny či vydávány, okolnosti, pří kterých lze tyto úkony provádět, jakož i 

vylíčení opravných prostředků proti nim. 
 Čtvrtá a pátá kapitola mé práce se již věnuje samotným způsobům provádění 

exekucí správních rozhodnutí. Důraz je dáván především páté kapitole, protože 

především v exekucích na nepeněžité plnění lze spatřovat specifika provádění správních 

exekucí. Čtvrtá kapitola se pak především snaží systematizovat exekuce na peněžitá 

plnění v souvislosti s daňovým řádem a dalšími zákony. 
 V závěru práce shrnuji získané poznatky získané rozborem z předcházejících 

kapitol. Závěr práce nemá za úkol pouze shrnout vše výše zmíněné, tedy učinit určitý 

výčet exekučních titulů či jednotlivých typů exekucí, které byly zmíněny 

v předcházejících kapitolách. Cílem závěrečné části práce je především vyextrahovat 

zjištění, která mohou co nejvíce specifikovat odlišnost správních exekucí od ostatního 

typu exekucí a zodpovědět tak na základní otázku, jak je možné zařadit exekuce 

správních rozhodnutí v systému platného práva. 
 Ve své práci používám platné právní normy v aktuálním znění, přičemž beru 

v potaz chystané legislativní změny, pokud se takové připravují. Jednotlivé normy 

konfrontuji s odbornými komentáři, které jsem zaznamenal při práci s  literaturou. 
V případech, kde došlo ke konfrontaci více odborných názorů, bylo mou snahou 
porovnat tyto dva náhledy na danou věc. Cílem aplikování judikatury v mé práci je 

zejména dosažení konkrétního obsahu některých ustanovení, která jsou ve svém 

obecném znění příliš obecná, mnohoznačná nebo matoucí. Při výběru jednotlivých 

judikátů jsem se striktně držel odkazu na příslušné judikáty dle odborné literatury. 
 
 
 

2. Pojem vykonatelné správní rozhodnutí a subjekty 
exekuce správního rozhodnutí 

 
 

2.1 Pojem vykonatelné správní rozhodnutí 
 
Správní řád v ustanovení § 104 odst. 1 stanoví, že exekučním titulem je vykonatelné 

rozhodnutí a vykonatelný smír. Rozhodnutím ve smyslu správního řádu správní orgán 

v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby 
nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, 

nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách. Obecně lze 

tedy určit základní náležitosti, které musí každé rozhodnutí mít. Tím prvním je, že 

rozhodnutí musí být vydáno správním orgánem. Tato podmínka je důležitá zejména pro 
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odlišení správního rozhodnutí od soudního rozhodnutí. Předpokládá existenci správního 

orgánu, který je nadán určitou příslušností a pravomocí, a je předpokladem pro vznik 

specifického exekučního titulu. Dalším důležitým bodem je určitost posuzované věci a 

určitost adresáta rozhodnutí. Tento poznatek úzce souvisí s dalším typickým prvkem 

rozhodnutí, kterým je uložení práv a povinností konkrétním osobám. Rozhodnutí je tedy 

individuálním správním aktem
1. Rozhodnutím musíme chápat i příkaz dle ustanovení § 

150 správního řádu. Příkaz není na rozdíl od smíru výslovně zmíněn jako exekuční titul, 

protože jej správní řád přímo za pravomocné a vykonatelné rozhodnutí označuje v ust. § 

150 odst. 3 a odst. 5 správního řádu. 
 Exekučním titulem je též vykonatelný smír dle ust. § 148 odst. 8 správního 

řádu. Smír dle výše zmíněného ustanovení je možný ve sporných řízeních. Jeho 

specifičnost spočívá zejména v neformálnosti
2 a v odlišném postavení správního 

orgánu, který ujednaný smír schvaluje. Podmínkou pro schválení smíru je jeho soulad 

s platnými právními předpisy a veřejným zájmem. 
 
 Naprosto zásadní částí správního rozhodnutí je výroková část. Výroková část 

musí splňovat řadu náležitostí. Mezi ty nejdůležitější patří jasnost, srozumitelnost, 
přesnost a určitost

3 . Jedním z klíčových znaků rozhodnutí je označení účastníků. 

K problematice označení osob oprávněných se vyjádřil Nejvyšší soud, který přikládá 

materiální vykonatelnost i takovému rozhodnutí, kde oprávněný uveden není, pokud je 

jeho oprávnění již stanoveno přímo ze zákona
4
. Dalším důležitým znakem zákonného 

rozhodnutí je stanovení lhůty pro splnění uložené povinnosti. Stanovení této lhůty má 

zásadní vliv na vykonatelnost rozhodnutí, protože v zásadě odděluje dvě odlišné situace 
z pohledu vztahu subjektů povinných či oprávněných z předmětného rozhodnutí. Fáze 

běhu lhůty je časovým úsekem, kdy se předpokládá dobrovolné plnění povinnosti ze 

strany účastníka řízení, kterému byla předmětná povinnost uložena bez možnosti 

vynucení ze strany oprávněného účastníka či státní moci. Tato fáze zejména 

předpokládá srozumění povinného účastníka s výrokem rozhodnutí a stojí na 
předpokladu, že účastník sám přistoupí k plnění, protože si bude vědom zhoršení svého 

postavení, pokud nebude řádně a včas plnit. Za předpokladu, že uplyne stanovená lhůta, 

během níž povinný účastník řádně a včas neplnil, následuje sekundární fáze. Tato fáze 

mění postavení účastníků řízení. Primární povinnost nadále trvá, ale s příchodem 

                                                           
1
 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 356. ISBN 978-80-7400-607-4. 

2
 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 679. ISBN 978-80-7400-607-4. 

3
 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 369. ISBN 978-80-f7400-607-4. 

4
 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 134/2002 
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vykonatelnosti v užším smyslu slova se značně rozšiřují práva oprávněného účastníka. 
Ten může přistoupit k úkonům, které v konečném důsledku mají vést k uspokojení jeho 
nároku. Povinný subjekt, jenž včas a řádně neplnil, je nejen nadále povinen splnit 
uloženou povinnost, ale rovněž musí strpět legitimní zásah do jeho jinak šetřených práv 

a tíži dalších nákladů, které mu mohou vzniknout v důsledku neplnění. Tento zásah a 

vznik nákladů vzniká na základě legálních kroků oprávněného či exekučního správního 
orgánu

5, který se oprávněně domnívá, že již dobrovolně plněno nebude. Zatímco 

primární fáze, tj. časový úsek běhu lhůty, chrání zejména práva povinného účastníka a 

přiměřeně mu umožňuje, aby dobrovolně plnil, tak sekundární fáze chrání zejména 

oprávněného účastníka ve vymahatelnosti svých práv. 
 Samotná vykonatelnost správního rozhodnutí

6 je optikou správních exekucí 

mimořádně důležitou náležitostí každé správní exekuce, protože bez ní nelze tento typ 
exekuce zahájit

7 O vykonatelnosti lze též hovořit jako o proveditelnosti exekuce8. 
Vykonatelnost správního rozhodnutí již do jisté míry vyčleňuje určitá rozhodnutí, která 

mohou být předmětem správní exekuce od těch, která jsou sice náležitými rozhodnutí 

dle části druhé a části třetí správního řádu, ale z povahy výroku nemohou být 

předmětem exekučního řízení. Může jít například o kázeňský trest snížení služební 

hodnosti9
. Vykonatelnými se tak mohou stát pouze některá rozhodnutí, která 

předpokládají určité jednání povinného a která jsou státně vymahatelná v případě 

dobrovolného neplnění povinného. Právní moc oproti tomu chápeme jako obecný 

předpoklad pro výše zmíněnou vykonatelnost. Stanovení právní moci jako předpokladu 

vykonatelnosti (proveditelnosti exekuce) lze dovodit již ze samotných principů 

správního práva, zejména zásady zákonnosti a zásady ochrany práv nabytých v dobré 

víře
10

. Veřejnou moc lze správními orgány uplatnit teprve ve chvíli, kdy je předmětné 

rozhodnutí již nezměnitelné a pro účastníky právně závazné. 
 Určitou výjimkou z výše zmíněného vztahu právní moci a vykonatelnosti 

správního rozhodnutí je takzvaná předběžná vykonatelnost. Předběžná vykonatelnost 

vzniká za situace, kdy lze vymoci vydané rozhodnutí a současně toto rozhodnutí 

nenabylo právní moci a může později nastat situace, kdy bude vydané rozhodnutí 

například odvolacím orgánem zrušeno. V zákonech se zpravidla existence předběžné 

                                                           
5
 Definován níže 

6
 Pojem vykonatelné rozhodnutí je dále v textu chápán, jako vykonatelné rozhodnutí i vykonatelný smír 

7
 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 104 

8
  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 4 Ads 176/2011 - 129 

9
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 4 Ads 176/2011 - 129 

10
 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 2 
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vykonatelnosti rozhodnutí dovodí formulací „odvolání nemá odkladný účinek“
11. 

Kromě explicitního vyloučení odkladného účinku je možné též přistoupit k předběžné 

vykonatelnosti přímo ze správního řádu dle ust. § 85 odst. 2. Zatímco u vykonatelnosti 

obecné dovozujeme zejména zásadu právní jistoty a legitimního očekávání, tak u 
vykonatelnosti předběžné převyšuje tyto principy naléhavost veřejného zájmu a 

důvodná obava o to, že odkladný účinek povede k újmě některému z účastníků řízení. 
Výslovné vyloučení odkladného účinku v jednotlivých zákonech pak fakticky přisuzuje 

naléhavost veřejného zájmu všem rozhodnutím, která jsou takto zákonem označena. 
 
 

2.2 Subjekty správní exekuce 
 
Jak jsem již výše zmínil, exekučním titulem může být vykonatelné rozhodnutí nebo 

vykonatelný smír dle ust. § 74 respektive § 148 odst. 8 správního řádu. Po zodpovězení 

otázky, co lze dle správního řádu chápat jako exekuční titul, je nutné přistoupit 
k zodpovězení další otázky, tedy vymezení příslušného orgánu pro provádění exekuce a 

rovněž vymezení subjektů, které jsou oprávněny k zahájení a provádění exekuce. 
Obligatorními subjekty (nikoliv účastníky

12) správní exekuce jsou povinný, oprávněný, 

správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo který schválil smír a 
„vykonavatel“ exekuce. Tímto „vykonavatelem“ může být alternativně exekuční 

správní orgán, soud anebo soudní exekutor. Povinného zmiňuje správní řád v ust. § 103 

odst. 1 a je jím ten, kdo ve stanovené lhůtě dobrovolně nesplnil povinnost, která mu 

byla exekučním titulem uložena. Správní orgán, který předmětné rozhodnutí vydal 

v prvním stupni nebo který schválil smír je pak relevantní zejména vzhledem k ust. § 

105 odst. 1 písm. a) správního řádu, který dává tomuto orgánu oprávnění uplatnit 

exekuci předmětného rozhodnutí. 
 Ustanovení § 105 odst. 1 správního řádu do jisté míry překonává tradiční 

schéma povinný – oprávněný, které je základem soukromoprávních exekucí. 
Veřejnoprávní rozměr rozhodnutí nám rozšiřuje pojem oprávněný ještě o pojem orgán 

uplatňující exekuci. Správní řád v tomto ohledu dává nástroj na uplatnění exekuce nejen 

oprávněnému, kterému má být plněno dle vykonatelného rozhodnutí, ale rovněž 

správnímu orgánu, který příslušně rozhodoval v prvním stupni. V této konstrukci tak 

vidíme určité promítnutí veřejnoprávního prvku do exekučního řízení a logicky vychází 

též ze systematiky správního řádu, který dává správním orgánům pravomoc činit 

jednotlivé úkony v rámci správního řízení. Tato pravomoc orgánů poté vychází i 

logicky z povahy některých oprávněných subjektů, zejména pak státu a územně 

                                                           
11

 Např. Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s 

vymáháním práv duševního vlastnictví, § 50 

12
 Účastníkem je pouze povinný 
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samosprávných celků, jejichž nároky se uplatňují právě prostřednictvím příslušných 

orgánů. 
 Oprávněn k provádění správní exekuce je dle ust. § 103 odst. 2 správního 

řádu exekuční správní orgán. V praxi může velmi často nastat situace, kdy je exekuční 

správní orgán totožný se subjektem dle ust. § 105 odst. 1 písm. a) správního řádu
13, 

v takovém případě pak tento orgán nařizuje exekuci z moci úřední. V takovém případě 

se neuplatní lhůty dle ust. § 80 správního řádu
14. Ovšem exekuční správní orgán není 

obligatorním subjektem při exekuci správních rozhodnutí. Oprávněné subjekty mohou 
uplatnit své právo prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Správní orgán je 

však při volbě svého postupu vázán zejména principem hospodárnosti dle ust. § 6 odst. 

2 správního řádu.  
 Pro pochopení toho, jak máme pojmu exekuční správní orgán rozumět, nám 

pomáhá správní řád v ust. § 106 odst. 1 a 2 v případě peněžitého plnění a ust. § 107 

odst. 1 a 2 v případě plnění nepeněžitého, která dávají určité institucionální zakotvení 
pojmu exekuční správní orgán. Pokud jde o výkon peněžité exekuce, správní řád zde za 
exekuční správní orgán označuje příslušného správce daně, čímž odkazuje na daňový 

řád a další související zákony. Ustanovení § 106 odst. 3 správního řádu pak provádí 

kompletní odklon peněžitých exekucí na daňový řád, v jehož ust. § 262 užití správního 

řádu daňový řád zapovídá. Ve vztahu k peněžité exekuci je tak zajímavé zejména 

stanovení od správce daně odlišného exekučního správního orgánu některými zákony, 

kupříkladu zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích či zákonem č. 

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. U plnění nepeněžitého je pod pojmem exekuční 

správní orgán třeba chápat orgán, který ve věci rozhodl v prvním stupni, pokud je 

současně orgánem moci výkonné
15. Tato definice dle věty první  ust. odst. 1 § 107 

správního řádu by však sama o sobě vedla k přílišné centralizaci správních exekucí a 

proto zákonodárce přidal nadto větu druhou, v níž se za exekuční správní orgán 

označuje též krajský nebo obecní úřad, pokud je orgánem dle ust. § 105 odst. 1 písm. a) 
správního řádu přímo tento úřad anebo jiný orgán daného samosprávného celku. 

Odstavec druhý naznačuje, co exekučním správním orgánem není. Toto negativní 

vymezení lze jednak definovat vertikálně, tedy tak, že nejníže postavený exekuční 

správní orgán může být na úrovni obce rozšířenou působností a současně též 

horizontálně, kupříkladu že exekučním správním orgánem z podstaty věci nemůže být 

např. lesní stráž
16. 

                                                           
13

 Typicky orgán ústřední správy, který vydává rozhodnutí v prvním stupni 

14
 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 535. ISBN 978-80-7400-598-5 

15
 SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2013 253-254 s. 

16
 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 584. ISBN 978-80-7400-607-4. 
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 Poté, co si vymezíme institucionální pojetí pojmu exekuční správní orgán, 
můžeme přejít k pojetí funkčnímu. Funkční pojetí jednotlivých exekučních správních 

orgánů dovodíme hierarchickým postupem za pomocí čl. 79 Ústavy, zákona č. 2/1969 

Sb. (kompetenční zákon) a posléze s pomocí jednotlivých speciálních zákonů, které 

zplnomocňují konkrétní orgány moci výkonné k vydávání rozhodnutí, mezi nimiž jsou i 

ta, která lze podrobit exekuci. Pro úplnost ještě dodávám ust. § 109 an. zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích a ust. § 66 an. zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, které nám 

stanovují jednotlivé náležitosti obecního a krajského úřadu. V případě územně 

samosprávných celků však již není nutné provádět další specifikaci exekučního 

správního orgánu, protože je jim dle výše zmíněného ustanovení správního řádu krajský 

nebo obecní úřad. 
 Další subjekty, které mohou mít vliv na exekuce správních rozhodnutí, 

můžeme označit za subjekty fakultativní. Správní exekuce může probíhat i bez 

zainteresování těchto subjektů, ale vzhledem k různorodým situacím, které mohou 

nastat, nelze jejich vliv na exekuční řízení vyloučit. Nemůžeme o nich obecně hovořit, 

jako o subjektech exekučního řízení, protože řada z nich nemůže nikterak uplatnit právo 

na exekuce, neplynou jim žádné primární povinnosti z exekučního titulu a exekuci 

neřídí.  Tyto subjekty vidíme například v ust. § 119 správního řádu, které nám zmiňuje 

pověření jiné osoby, která může provést zastupitelné plnění. Zde je nutné zejména 

dodat, že tyto osoby vykonávají náhradní plnění dobrovolně a náklady jdou v konečném 

důsledku povinnému. Správní řád bere v ust. § 108 v potaz rovněž převod a přechod 

práv povinností, jakož i smrt osoby fyzické a zánik osoby právnické. Lze tedy vyvodit, 
že pro správní exekuci jsou relevantní též nabyvatel práv a povinností, právní nástupce 

a dědic. Další osobu, se kterou se můžeme při správní exekuci setkat, je oprávněná 

úřední osoba dle ust. § 114 odst. 1, 2 správního řádu, který je každý povinen poskytnout 
součinnost. Ustanovení § 128 správního řádu zase uvádí nestranné osoby, které mohou 

být přizvány k provedení exekučních úkonů, například příslušník policie, ale může jít i 

například o starostu obce
17. 

 
 
 
 
 
 

3. Postup orgánů při exekuci správních rozhodnutí 
 

V nadcházející kapitole se pokusím systematicky vysvětlit základní instituty při 

provádění exekucí exekučními správními orgány, tedy za situace, kdy se oprávněný 

                                                           
17

 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 628. ISBN 978-80-7400-607-4. 
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subjekt rozhodne uplatnit exekuci přímo u příslušného exekučního správního orgánu 
anebo exekuční správní orgán zahájí řízení z moci úřední. Cílem této kapitoly nebude 

polopatisticky vylíčit postup jednotlivých fází exekuce, jako spíše osvětlení několika 

základních institutů, se kterými se můžeme při správní exekuci setkat a které mají 

rozdílné důsledky v exekučním řízení. Při postupu ve správně-exekučním řízení a 
vydávání jednotlivých správních aktů je nutné vždy dbát ochrany základních lidských 

práv
18

, principů správního práva vycházejících ze správního řádu i speciálních zákonů a 

rovněž dodržovat zákonnost při vydávání jednotlivých aktů exekučním správním 

orgánem, jakož i zákonnost jeho samotného postupu. Vzhledem k systematice 
správního řádu je nutné dodat, že se níže zmíněné instituty týkají pouze exekuce na 

nepeněžité plnění. 
 
 

3.1 Exekuční výzva 
 

Exekuční výzvou chápeme fakultativní institut, který předchází exekuci samotné a který 

exekuci jako takovou nezahajuje. Samotná exekuční výzva nezakládá, nemění ani 

neruší žádné práva a povinnosti a je pouze toliko upomínkou, která povinnému 
připomíná existující exekuční titul a vyzývá jej ke splnění povinností v něm 

stanovených, přičemž stanoví náhradní lhůtu pro jejich splnění. Charakter exekuční 

výzvy tak vzhled k absenci rozhodnutí o právu a povinnostech nepodléhá ochraně 

prostřednictví žaloby proti rozhodnutí dle ust. § 65 z. č. 150/2004 Sb. soudního řádu 

správního.
19 Při vydávání exekuční výzvy je nutné dbát náležitosti kompetenční, tedy že 

k vydání exekuční výzvy je oprávněn pouze exekuční správní orgán. Tím je nutné 

oddělit exekuční výzvu od různorodých výzev ke splnění povinnosti zejména ze strany 

oprávněných, které nemají žádné formální náležitosti, lze je podávat i v případě, kdy 
hrozí nebezpečí zmaření úkonu a nemají formu usnesení či jiného úkonu exekučního 

správního orgánu, čímž nelze proti nim podávat námitky. Tyto neformální výzvy mohou 

být pouze určitým podpůrčím tvrzením oprávněného při uplatňování exekuce u 

exekučního správního orgánu, avšak nelze jim přisoudit žádné závazné účinky. 
 Další náležitosti jsou obsahového charakteru a kumulativně je stanovují ust. § 

68 a § 109 odst. 2 správního řádu. Vedle výše zmíněné náhradní lhůty, která je uvedena 

již v ust. § 109 odst. 1 správního řádu, je nutné mj. označení exekučního titulu, 
vymáhané povinnosti, sdělení marně uplynuté lhůty a varování, že bude po marném 

uplynutí lhůty nové již nařízena exekuce. Ustanovení § 68 správního řádu pak stanoví 

                                                           
18

  Například Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“), Čl. 36 jako právo 

na právní ochranu (aktivní ochrana) anebo práva, do nichž lze zasahovat jen přiměřeně a pouze 

v nutných případech, např. čl. 12 Listiny, který zaručuje nedotknutelnost obydlí 

19
 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 1. 2012, sp. zn. 15 A 64/2011 - 56 
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obecné náležitosti rozhodnutí, přičemž je nutné ovšem míti na zřeteli, že v daném 

případě hovoříme i o rozhodnutích vydávaných formou usnesení, protože exekuční 

výzva je vydávána právě formou usnesení dle ust. § 76 správního řádu. 
 Poslední podmínka při vydávání exekuční výzvy je spíše určitým kritériem 

vhodnosti než formální náležitostí. Jde o určité vyhovění požadavku stanoveného ve 

správním řádu, který připouští vydání exekuční výzvy pouze v případě, kdy nemůže být 
samotnou výzvou vymáhaný úkon zmařen. I při splnění této podmínky však zákon 

formulací: „může exekuční správní orgán před nařízením exekuce vyzvat povinného ke 

splnění nepeněžité povinnosti exekuční výzvou“ činí z exekuční výzvy institut 

fakultativní. Vzhledem k absenci určitého taxativního výčtu podmínek pro vydání 

exekuční výzvy, je nutné postupovat zejména v souladu s principy dobré správy. 
 Osobně v exekuční výzvě vidím určitou snahu zákonodárce změkčit 

donucovací princip exekucí a dát povinnému ještě poslední možnost pro splnění 

povinnosti, které mu stanovil exekuční titul, přičemž je kladen zejména důraz na 

varování před nařízením exekuce v případě, že povinný své povinnosti ani v náhradní 

lhůtě nedostojí. Jakkoliv je faktem, že exekuční výzva nezakládá žádnou novou 

povinnost, je třeba vzít v potaz jistý donucovací akcent, který v sobě výzva nese a může 

povinného sugestivněji přesvědčit o nutnosti podrobit se předmětnému rozhodnutí. 
 

3.2 Exekuční příkaz 
 

Exekuční příkaz je již institutem samotného vymáhání nepeněžitého plnění po 

povinném za situace, kdy exekuční výzva nevedla k dobrovolnému plnění nebo 

v případě, kdy je nutné nařídit exekuci neprodleně po jejím uplatnění oprávněným 
subjektem, protože by v důsledku exekuční výzvy mohl být zmařen účel exekuce. 
Exekuční příkaz je stejně jako exekuční výzva vydáván formou usnesení a musí tedy 

splňovat náležitosti dle ust. § 68 správního řádu. Náležitosti, které jsou nezbytné přímo 

z povahy exekučního příkazu, stanoví správní řád v ust. § 111 odst. 1. Kromě odkazu na 

exekuční titul a vymáhanou povinnost, která je již obligatorní součástí exekuční výzvy, 

exekučním příkazem nadto exekuční správní orgán vymezí způsob provedení exekuce, 

okruh věcí a práv již se exekuční příkaz dotýká a případně další potřebné údaje, které 

jsou potřebné k provedení exekuce. Právě tyto požadavky nám zásadně oddělují 

exekuční příkaz od běžného rozhodnutí konstitutivního (zakládá, mění či ruší právo) a 
rozhodnutí deklaratorního (konstatuje existenci práva). Exekuční příkaz tak je 
rozhodnutím, jehož úkolem je právo přiznané vynutit. Exekuční příkaz poté můžeme 

chápat jako určitý průkaz exekučního správního orgánu k uplatnění nucené moci vůči 

povinnému, tedy k oprávněnému zásahu do práv a svobod povinného, které mu jsou 

jinak garantovány. Judikatura v souvislosti s tím vznáší požadavek na co největší 

přesnost exekučního příkazu tak, aby z něj bylo alespoň v základních rysech patrné, 

jaká činnost je exekučním správním orgánem vynucována
20. Proti exekučnímu příkazu 
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se nelze, obdobně jako v případě exekuční výzvy, odvolat. Při obraně proti exekučnímu 

příkazu je tak nutné opět postupovat s ohledem na ust. § 117 správního řádu, tedy 
podáváním námitek. Na rozdíl od exekuční výzvy je navíc možné již proti exekučnímu 

příkazu podávat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 65 an. soudního 

řádu správního
21. 

 
 

3.3 Námitky v exekučním řízení 
 
Ustanovení § 117 správního řádu upravuje námitky v exekučním řízení. V systému 

opravných prostředků ve správním řízení jde o zvláštní
22 formu opravného prostředku, 

který může směřovat proti usnesení nebo i jinému úkonu exekučního správního orgánu.  
Tato formulace opravňuje povinného, oprávněného či jinou osobu k podávání námitek i 

proti faktickým úkonům učiněnými exekučním správním orgánem a vzhledem 
k rozmanitosti možných úkonů je nelze systematizovat v zákoně. Podmínkou pro 

podávání námitek je, že úkon, proti němuž námitka směřuje, nesmí být již ukončen 

anebo usnesení, proti němuž je námitka podávána nesmí být již vykonáno. Pokud jde o 
problematiku odkladného účinku námitek, správní řád odkladný účinek přiznává pouze 

námitkám, které směřují buď proti těm usnesením, která se týkají odložení, přerušení a 
zastavení exekuce, případně proti námitkám povinného, který bude namítat existenci 

skutečností, které by nutně vedly k zastavení exekuce a dále také proti exekučnímu 

příkazu, kterým bylo rozhodnuto o provedení exekuce vyklizením. Z toho lze dovodit, 
že odkladný účinek je přiznán jak v zájmu ochrany oprávněného (námitky proti 

přerušení, odložení a zastavení exekuce), tak i v zájmu ochrany povinného (námitky 

proti exekučnímu příkazu, kterým se nařizuje exekuce vyklizením, namítání 

skutečností, které ze zákona musí vést k zastavení exekuce)23. Kromě výše uvedených 

důvodů zde ještě existuje určitá pojistka proporcionality v podobě ust. § 117 odst. 3, 

písm. e) správního řádu, který bez bližší konkretizace umožňuje přiznat odkladný 

účinek těm námitkám, kde je pro to vážný důvod. O odkladném účinku námitek může 

rozhodnout výhradně exekuční správní orgán. Dalším charakteristickým znakem 

námitek v exekučním řízení je absence devolutivního účinku, neboť o nich rozhoduje 

opět exekuční správní orgán. Proti rozhodnutí o námitkách se rovněž nelze odvolat. 
Soudnímu přezkumu zde podléhá přímo samotný úkon, proti kterému jsou námitky 

podávány, nikoliv rozhodnutí o námitkách. Literatura tak pouze v rámci opravných 

                                                           
21

JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 604. ISBN 978-80-7400-607-4. 
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Tamtéž 
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 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 605. ISBN 978-80-7400-607-4. 
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prostředků připouští přezkumné řízení dle ust. § 94 správního řádu, tedy prostředek 

dozorčí
24. 

 
 
 
 

3.4 Odložení, přerušení a zastavení exekuce 
 

Zatímco exekuční výzvu, exekuční příkaz a námitky, které mohou povinný i jiné osoby 

podávat na obranu svých práv, chápeme jako jakési primární instituty exekučního 

řízení, tak v případě odložení, přerušení a zastavení exekuce lze hovořit o situacích, kdy 
primárnímu účelu správní exekuce, tj. vynucení povinnosti z exekučního titulu, brání 

nějaká objektivní či subjektivní skutečnost, což je především důvod pro zastavení 

exekuce, anebo je vzhledem k principu přiměřenosti či hospodárnosti vhodné k exekuci 
dočasně nepřistupovat anebo v ní nepokračovat. Tuto situaci řeší především usnesení o 

odložení či přerušení exekuce, ale může být i důvodem pro její zastavení, které se 

vydává rovněž prostřednictvím usnesení
25.  

 Nutné je též rozlišit mezi odkladem a přerušení exekuce. Pod pojmem 

odložení exekuce musíme chápat situaci, kdy existuje exekuční titul a příslušná věc je 

již předložena exekučnímu správnímu orgánu, ale ten se rozhodne dočasně nezahájit 

exekuci. Přerušení exekuce se od odložení liší tím, že již došlo ze strany exekučního 

správního orgánu k zahájení exekuce, tedy k vydání exekučního příkazu, ale tento 

příkaz nebyl dosud vykonán.
26 Odložení a přerušení exekuce jsou s ohledem na ust. § 

113 odst. 2 správního řádu úkony zatímního charakteru, představují relativní odklon 

v rámci exekučního řízení. Tato „suspendace“ exekuce je závislá na podmínce 

zachování důvodu, pro který se exekuční správní orgán rozhodl exekuční řízení přerušit 

či odložit. Z demonstrativního výčtu zákona je patrné, že mezi tyto podmínky můžeme 

zařadit lhůtu pro posečkání k dobrovolnému plnění povinného a ukončení šetření, které 

může mít za následek zastavení exekuce, dále pak různorodé závažné skutečnosti pro 

které je žádoucí exekuci zatím neprovádět a které nelze taxativně vymezit. Důvody pro 

odložení či přerušení exekuce mohou být obsaženy též ve speciálním zákoně. Takovým 

důvodem může být například přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem.27Stav, kdy 
dochází k odkladu či přerušení exekuce končí, s ohledem na již výše zmíněné ust. § 113 

                                                           
24

 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 605. ISBN 978-80-7400-607-4 

25
 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 115 písm. c) 

26
 POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 539. ISBN 978-80-7400-598-5 

27
 Zákon č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích, § 83 
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odst. 2 správního řádu, buď zastavením řízení, nebo pokračováním v řízení. Zatímco 

řízení se zastavuje formou usnesení, což vychází přímo z ust. § 115 správního řádu, 
pokračování v řízení je toliko řešeno s odkazem na běžnou úpravu řízení

28 a lze 
pokračovat v řízení bez vydání konkrétního usnesení. V případě pokračování řízení je 

nutné pouze vyrozumět účastníky a provést o tom záznam do spisu. 
 Řízení je zastaveno exekučním správním orgánem formou usnesení a na 

rozdíl od odložení či přerušení exekuce může být řízení zastaveno pouze z taxativně 

vymezených důvodů dle ust. § 115 písm. a) až g) správního řádu. Těchto sedm důvodů 

lze členit na důvody absolutní a důvody relativní. Za důvody relativní lze považovat 

ustanovení § 115 písm. c) a d) správního řádu. Těmito relativními důvody disponuje 

oprávněný nebo orgán uplatňující exekuci (ust. § 115 písm. c) správního řádu) anebo 
exekuční správní orgán (ust. § 115 písm. d) správního řádu), a to za situace, kdy 
neodpadl právní důvod, pro který je exekuce prováděna, ale příslušný subjekt 

exekučního řízení se z určitých důvodů rozhodl exekuci zastavit nebo požádat o její 

zastavení. Exekuční správní orgán exekuční řízení zastaví v situaci, kdy se lze 
z průběhu exekuce domnívat, že její další pokračování bude spojeno s mimořádnými 

nebo nepoměrnými obtížemi. Je nutné říci, že nelze hovořit o fakultativní možnosti 
zastavení řízení, protože z dikce správního řádu je exekuční správní orgán takto povinen 

postupovat. Určitá míra rozhodovací volnosti tak spočívá pouze v individuálním 

uvážení u každého jednotlivého případu, zda z průběhu exekuce lze vyvozovat výše 

míněné. V případě důvodů zastavení dle ust. § 115 písm. c) správního řádu se pro 
žádost žádný zvláštní důvod neuvádí, avšak v případě, že exekuci uplatňuje správní 

orgán, je nutné, aby se tento orgán řídil principy dle ust. § 2 an. správního řádu a 

případně též dalšími normami dle speciální úpravy. 
 
 
 

4. Exekuce na peněžitá plnění 
 

4.1 Obecný vztah správní a daňové exekuce 
 
Správní řád v ust. § 106 provádí odklon exekucí na peněžité plnění de facto mimo režim 

správní exekuce. Lze to ostatně vyčíst již ze samotné systematiky hlavy XI správního 

řádu, kde právní úprava postupu exekučního právního orgánu při vydávání exekuční 

výzvy, vydávání exekučního příkazu, vypořádávání námitek a dalších postupů, kterým 

jsem se věnoval již ve třetí kapitole, je subsumována pod Díl 3 – Exekuce na nepeněžitá 

plnění
29

. Samotný odklon poté v rámci správního řádu provádí výše zmíněné ust. § 106, 

                                                           
28

  Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 65 

29
 VEDRAL, Josef. K rozsahu působnosti nového správního řádu. Právní zpravodaj. 2006, č. 1, s. 1 - 6 
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přičemž je nutné říci, že s ohledem na ust. § 262 zákona č. 280/2009 Sb. (dále jen 

„daňový řád“), které výslovně vylučuje užití správního řádu pro postup při správně 

daně, nelze hovořit ani o žádném subsidiárním nebo delegovaném užití správního řádu. 
 Z ustanovení § 106 odst. 1 správního řádu vyčteme, že exekučním správním 
orgánem je místně příslušný obecný správce daně. Tato formulace by se s ohledem na 
ust. § 106 odst. 3 správního řádu a příslušná ustanovení daňového řádu

30 mohla zdát 

jako nadbytečná, ale je nutné vnímat zejména druhou část věty, která nám říká: 
„nestanoví-li zákon, že exekučním správním orgánem je správní orgán uvedený v § 105 

odst. 1 písm. a).“. Toto ustanovení tak umožňuje i existenci jiného exekučního 

správního orgánu, pokud tak zvláštní zákon stanoví.  V takovém případě jím však musí 

být vždy orgán, který prvoinstančně vydal předmětné rozhodnutí anebo schválil smír. 

Poněkud matoucím je odkaz na ust. § 80 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, který v době tvorby tohoto ustanovení sloužil jako 

příklad této zákonné výjimky, ale byl s účinností od 1. 1. 2009 zrušen novelizací č. 

189/2006 Sb. Ve stejném zákoně ovšem můžeme příklad takto alternativně stanoveného 

orgánu v ust. § 104h. 
 Druhý odstavec ust. § 106 správního řádu je poté speciální k obecné úpravě 

odstavce prvního.  Věnuje se situaci, kdy rozhodnutí v prvním stupni vydal obecní či 

krajský úřad popřípadě jiný orgán územněsprávního celku. Specialita vůči obecné 

úpravě spočívá zejména v tom, že se exekučními správními orgány stávají tyto 

územněsprávní orgány přímo bez nutnosti zákonného zmocnění speciálním předpisem. 
Orgán územněsprávního celku však nutně exekuci provádět nemusí, protože výše 

zmíněné ustanovení mu dává možnost pověřit řešením předmětné exekuce. Tato 
možnost řešit exekuci mimo své orgány slouží především menším obcím, které nemají 

dostatečný aparát pro provádění exekucí, ale tento postup může aplikovat i kupříkladu 
statutární město.

31  
 Obecně lze říci, že v rámci určitého členění exekucí nelze hovořit o nějaké 

specifičnosti správní exekuce na peněžitá plnění a jde fakticky o exekuci daňovou 

probíhající na základě exekučního titulu vydaného správním úřadem. V praxi může jít 

například o neuhrazené obecní poplatky nebo peněžité tresty udělené v rámci 

přestupkového řízení. Ani za předpokladu, že je exekučním správním orgánem orgán 

dle ust. § 105 odst. 1 písm. a) správního řádu není provádění exekuce na peněžité plnění 

specificky upraveno a řídí se daňovým řádem. Exekuční příkazy se tedy vydávají 

v těchto případech v režimu ust. § 178 daňového řádu a rovněž další postupy 

exekučních správních orgánů se řídí tímto předpisem. 
 
 

                                                           
30

 § 10 a § 175 odst. 1 daňového řádu 

31
 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 582. ISBN 978-80-7400-607-4 
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5. Exekuce na nepeněžitá plnění 

 
Zatímco exekuce na peněžitá plnění zajišťují výkon práva oprávněného na finanční 

uspokojení a její proces má být završen vydáním výtěžku oprávněnému a úhradou s tím 

spojených nákladů, tak exekuce na nepeněžitá plnění sledují konkrétní činnost, pro niž 
je charakteristické zejména exaktní vymezení předmětu exekuce, kde záměr exekutora 

(opírající se o exekuční titul oprávněného) nepřipouští více alternativních způsobů pro 

dosažení kýženého výsledku. Z pohledu povinného lze hovořit o existenci určité pro něj 

vyplývající povinnosti, která nemá charakter povinnosti peněžitého plnění
32. Právě toto 

hledisko je pro oddělení exekucí na peněžité a nepeněžité plnění klíčové. Argumentace 
samotnou diferenciací jednotlivých způsobů provedení nepeněžité exekuce by 

neobstála, protože rovněž u peněžité exekuce dochází k vnitřnímu rozčlenění způsobu 

jejího provedení, a to nejen z hlediska pochopení rozsahu pravomoci soudních 

exekutorů, ale též z hlediska procedury vydávání jednotlivých exekučních příkazů.33 
Podstatu nepeněžité exekuce tak lze chápat dvěma způsoby. Předně se tedy jedná o 
určitou povinnost povinného, která spočívá ve vykonání určité činnosti, jež nemá 

charakter peněžitého plnění a která může být vynucena exekucí. Jistým rysem 

nepeněžitých exekucí může být i fakt, že každý prostředek (způsob) provedení exekuce 

sleduje odlišný záměr, respektive se snaží dosáhnout rozličných cílů. Tato 
charakteristika pak slouží zejména k oddělení nepeněžitých exekucí od těch, které 

vymáhají peněžitá plnění, kde společným cílem je vymožení dlužné částky po 

povinném. 
 
Při nepeněžitých exekucích se vytváří základní dělící linie mezi nepeněžitými 

exekucemi na základě toho, zda je předmětem plnění povinnost, která může být 

vykonána též někým jiným než samotným povinným, tak jak je definováno v ust. § 119 

správního řádu jako exekuce provedením náhradního výkonu, anebo zda je nutné 

exekuci provést přímým vynucením po povinném, tak jak je definováno ust. § 120 an. 

správního řádu. Specifickou roli poté hraje exekuce formou ukládání donucovacích 

pokut, která myslí na ty exekuční tituly, kdy povinnost nelze vynutit náhradním 

výkonem a její splnění nemůže být provedeno ani přímým donucením ze strany 

exekutora. V takovém případě je pak nutné povinného ke splnění povinnosti donutit 
sankčním prostředkem, který postihne hospodářskou situaci povinného. 
 
                                                           
32

 http://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/933-58-nepenezite-pohledavky-vyklizeni-odebrani-veci-

rozdeleni-veci-provedeni-praci-a-vykonu?w= 

33
 § 47 zákona č. 120/2001 Sb. výslovně za náležitost exekučního příkazu vyžaduje i vymezení způsobu 

jejího provedení, nelze tedy vydat exekuční příkaz na peněžité plnění, který by umožňoval vymožení 

příslušné částky všemi způsoby najednou. 



19 

 

5.1 Exekuce provedením náhradního výkonu 
 

Ustanovení § 119 odst. 1 správního řádu umožňuje provedení exekuce formou 

náhradního výkonu. Předpokladem pro to, aby exekuční správní orgán postupoval dle 

výše zmíněného ustanovení je existence exekučního titulu, kde jim sledované 

povinnosti může být učiněno za dost i tím, že bude splněna někým jiným než povinným. 

Jak již ze samotného zákona vyplývá, jde o práci nebo výkon, tedy určitou činnost, 

jejímž primárním adresátem je povinný, ale současně je též ve veřejném zájmu včasné 
splnění povinnosti uložené exekučním titulem, a tedy otevírá i možnost pro to, aby 

povinnost splnila náhradní osoba. 
 První podmínkou užití institutu provedení náhradního výkonu je vydání 

exekučního příkazu, který, jak již bylo výše zmíněno, musí přesně vymezit práce či 

výkon, které se ke splnění povinnosti vyžadují. Na základě existence exekučního 

příkazu je nutné pro provedení náhradního výkonu pověřit náhradní osobu. Toto 

pověření nevyžaduje žádnou konkrétní formu, ale půjde zpravidla o dohodu, protože 

pověřená osoba musí s tímto výkonem souhlasit34. V souvislosti s tím je nutné 

podotknout, že provedení náhradního výkonu je činěno na náklady a nebezpečí 

povinného, přičemž tyto náklady podléhají režimu dle ust. § 116 správního řádu, který 

odkazuje na daňový řád. Ustanovení § 119 odst. 3 správního řádu poskytuje určitou 

formu ochrany majetkových práv povinného k věcem, které musí být při exekuci 

odneseny mimo pozemek povinného. Exekuční správní orgán je v takovém případě 

nucen přemístěné věci uskladnit a informovat povinného o možnosti jejich převzetí. 
Povinný je však limitován šestiměsíční lhůtou, během níž si uskladněné věci musí 

převzít, v opačném případě připadají do vlastnictví státu či územně správního celku (dle 

exekučního správního orgánu). Povinný rovněž nese náklady, které jsou spojeny 

s uskladněním věcí.  
 Specifickým druhem provedení náhradního výkonu je povinnost obnovení 

pokojného stavu. Ten sebou nese určitá specifika v právním řádu
35 a povinný se rovněž 

nemůže zprostit své odpovědnosti obnovit pokojný stav na základě skutečností, které se 
mohou jevit jako překážky pro výkon exekuce, jako například, že některé věci, které 

mají být odklizeny z pozemku, jsou jeho příslušenstvím anebo že daná věc byla na 

pozemek, kde má být exekuce provedena, přinesena někým jiným.
36 

 
                                                           
34

 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 607. ISBN 978-80-7400-607-4 

35
 Například § 351a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., který dává oprávněnému možnost obstarat na náklady 

povinného návrat do původního stavu za situace, kdy sice došlo ke splnění povinnosti dle exekučního 

titulu, ale povinný svým následným jednáním porušil povinnost dle rozhodnutí, která měla za následek 

změnu stavu. 

36
 rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 7. 2014, čj. 57 A 102/2013 - 49 
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5.2 Exekuce přímým vynucením 

 
Exekuce prováděné přímým vynucením není ve správním řádu explicitně definovaná. 
Z ustanovení § 120 správního řádu poznáme určitý demonstrativní výčet jednotlivých 

typů exekuce přímým vynucením, které jsou rozvinuty v dalších ustanovení zákona. 
Onen demonstrativní výčet nalezneme též v ust. § 112 správního řádu, ale ani ten nám 

nikterak exekuci přímým vynucením nezobecňuje. K definici přímého vynucení tak 

musíme přistoupit v kontextu celé úpravy nepeněžitých exekucí ve správním řádu. 
 Vrátíme-li se k exekuci provedením náhradního výkonu, můžeme 

argumentací a contrario začít stavět definici exekuce přímého vynucení. Pokud správní 

řád stanoví, že provedení náhradního výkonu je možné tam, kde může práce či výkon 

vykonat též někdo jiný než povinný, pak tedy exekuce přímým vynucením nemůže být 

vykonána někým jiným než povinným. Ostatně tuto skutečnost máme již explicitně 
zmíněnou v ust. § 112 písm. b) správního řádu, kde je exekuce přímým vynucením 

stanovena jako způsob provedení nezastupitelného plnění. Jinými slovy existuje užší 

sepjetí povinného s plněním, které je exekučním titulem vyžadováno, a to do té míry, že 

nelze primárně vyžadovanou povinnost vykonat bez kontaktu exekučního správního 

orgánu (respektive činnosti jim činěné) s povinným. Slovo kontakt jsem zde uvedl 
záměrně, protože užití pojmů typu „bez součinnosti s povinným“ či dokonce bez 

„aktivního konání povinného“ by bylo nepřesné či zavádějící a v některých případech 

vysloveně nepravdivé. Již ze samotného pojmu přímé vynucení můžeme vydedukovat, 
že lze zde dosáhnout přímo naplnění povinnosti uvedené v exekučním titulu. Tuto 

povinnost exekuční správní orgán vynutí po povinném, čili dojde k uplatnění legálního 

zásahu veřejné moci, které bude činěno proti vůli povinného s účelem naplnění 

povinnosti stanovené exekučním titulem. Tuto charakteristiku můžeme prakticky 

dovodit z demonstrativního výčtu způsobů exekuce přímým vynucením, kdy zde 

uvedené způsoby, ať již hovoříme například o vyklizení nebo předvedení, splňují výše 

zmíněnou charakteristiku, tedy že jde o plnění nezastupitelná a přímo vynutitelná. 
Řečeno velice polopatistickým způsobem nemůžeme místo povinného předvést někoho 

jiného na straně jedné, ale současně je v naší moci dotyčného předvést aniž bychom ho 

museli nějakým jiným způsobem donutit, aby tak dobrovolně učinil. Demonstrativní 

charakter ust. § 120 správního řádu odpovídá rozmanitému množství exekučních titulů, 

kde je škála možných způsobů přímého vynucení natolik široká, že nemůže být řešena 

taxativním výčtem. Toto ustanovení si však rozhodně nelze vykládat jako prostředek 

k neomezené libovůli exekučního správního orgánu. Ten se tak musí řídit ostatními 

ustanoveními čtvrté části správního řádu a samozřejmě též jinými závaznými normami a 

správními i meziodvětvovými principy práva. 
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5.2.1 Vyklizení 
Vyklizení představuje v systému exekucí správního rozhodnutí (ale rovněž ve výkonu 

rozhodnutí obecně) typ přímo vynutitelné nepeněžité exekuce, jejímž provedením dojde 

k naplnění povinnosti vyžadované exekučním titulem, čímž vyklizení splňuje výše 

uvedenou definici. Exekuce vyklizením představuje jeden z nejcitelnějších zásahů do 

práv povinného, která může pro něj přinést značné negativní sociální důsledky. Právě 

z tohoto důvodu je vyklizení nejen upraveno ze zákonem uvedených způsobů přímého 
vynucení nejobsáhleji, ale rovněž nese speciální právní úpravu v jiných ustanoveních, 

která se věnují správní exekuci, což můžeme zjistit z ust. § 116 odst. 4 a ust. § 117 odst. 

3 písm. b správního řádu. 
Obdobně jako správní řád nemá generální definici toho, co je přímé vynucení, tak ani 

vyklizení jakožto samostatný institut přímého vynucení rovněž není nikterak exaktně 

definováno. Z kontextu ustanovení správního řádu, která utváří pravidla pro vyklizení, a 

zejména z užití pojmu objekt můžeme dovodit, že jde o určitou činnost exekučního 

správního orgánu, kterou zastupuje oprávněná úřední osoba, jehož účelem je vykázat 

z vyklizovaného objektu povinného a osoby, které se zde zdržují na základě práva 

povinného a rovněž z vyklizovaného objektu odstranit movité věci, které patří 

povinnému, osobám ve společné domácnosti a dále také věci, které se ve vyklizovaném 

objektu nachází se souhlasem povinného
37

. Předmětem vyklizení je tedy určitá 

nemovitá věc, která je povinným užívána v rozporu s exekučním titulem.  Pro 
pochopení institutu vyklizení je nutné též vnímat speciální zákonnou úpravu vyklizení, 

kterou nacházíme kupříkladu v ust. § 140 stavebního zákona, který konkrétně upravuje 

vyklizení stavby anebo ust. § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., které upravuje 
práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných situacích. 
 Ustanovení § 123 odst. 1 správního řádu zmocňuje oprávněnou úřední osobu 

k provedení výše uvedených výkonů. V kontrastu s exekucí provedením náhradního 

výkonu je tak nutné vytknout zejména fakt, že jde o osobu, která se bezprostředně podílí 

na výkonu pravomoci správního orgánu a nelze se tedy spokojit s pověřením kterékoliv 

osoby tak, jako je to možné u exekuce provedením náhradního výkonu. Požadavek 

oprávněné úřední osoby však ještě neznamená, že vyklizení provede úřední osoba sama. 

Naopak v mnoha případech je vyklizení bez činnosti dalších osob nehospodárné či 

dokonce nemožné. Při vyklizení lze samozřejmě využít i součinnosti obecní policie 

nebo Policie ČR, v daném případě je ovšem nutné postupovat v souladu s ust. § 135 

správního řádu, který součinnost Policie ČR připouští pouze, pokud hrozí ztížení či 

zmaření úkonu.
38  

 Úřední osoba, popřípadě osoby provádějící vyklizení společně s úřední 

osobou, nesmí být zaměňovány s takzvanou osobou přizvanou dle ust. § 121 a ust. § 
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128 správního řádu, byť může jít o jednu a tutéž osobu. Osoby přizvané se primárně 

nepodílí na výkonu exekuce samé, nejsou účastníky exekučního řízení a je rovněž 

nutné, aby šlo o osoby, které jsou vzhledem k předmětu řízení a k účastníkům řízení 

nestranné. Osoby přizvané vnímám jako určitého garanta zákonnosti prováděné 

exekuce, jejichž účelem je zabránit nedůvodnému zpochybňování zákonnosti provedené 

exekuce na straně jedné a rovněž garanta ochrany práv povinného (popřípadě dalších 

osob) na straně druhé. Aspekt ochrany povinného je dle mého názoru posílen zejména u 

těch způsobů provedení exekuce, kde je přítomnost přizvaných osob obligatorní 

náležitostí. To je právě příklad vyklizení, neboť by bez přítomnosti přizvané osoby bylo 

nezákonné.  
 Ustanovení § 122, § 123 odst. 2 a § 124 správního řádu se věnují některým 

aspektům a důsledkům vyklizení, které tento druh exekuce přináší. Vyklizení je dle ust. 
§ 122 odst. 1 správního řádu nepřípustné, pokud by mezi osobami, kterých se vyklízení 

týká, byla alespoň jedna, jejíž zdravotní stav by mohl být vyklizením ohrožen. 

V takovém případě je nutné postupovat dle ust. § 113 správního řádu a nařízenou 

exekuci přerušit či odložit
39

. Výjimkou z výše uvedeného postupu uvádí ust. § 122 odst. 
2, které připouští provedení exekuce za předpokladu, že je objekt nebo jeho část 

v takovém stavu, že bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob. V takovém případě 

provede exekuční správní orgán vyklizení vždy. Je nutné ovšem důsledně vnímat rozdíl 

v dikci zákona, kde k nepřípustnosti exekuce postačuje možné ohrožení zdravotního 

stavu vykazované osoby, zatímco u výjimky z této nepřípustnosti je vyžadováno 

bezprostřední ohrožení.  
 Ustanovení § 123 odst. 2 a ust. § 124 správního řádu poté řeší problematiku 
movitých věcí, které byly odstraněny z vyklizovaného objektu. Primárním úkolem 

exekučního správního orgánu je předat vyklizené věci povinnému nebo zletilému členu 

jeho domácnosti. Teprve v případě, kdy nelze pro nepřítomnost či odmítnutí vyklizené 

věci předat, přistoupí exekuční správní orgán k sekundárnímu řešení dle ustanovení § 

124 správního řádu. Správní řád obdobně jako v případě exekuce provedením 

náhradního výkonu počítá s uskladněním po dobu šesti měsíců na náklady povinného. 
Avšak na rozdíl od procesu uskladnění věcí, které jsou přemístěny při provedení 

náhradního výkonu, dochází při uskladňování vyklizených věcí ještě k následné fázi, 

kdy jsou po šesti měsících nevyzvednuté věci prodány, a výtěžek z prodeje náleží 

povinnému. K tomu je ovšem nutné dodat, že je výtěžek ponížen nejen o náklady na 

uskladnění, ale též o hotové výdaje vynaložené při prodeji movitých věcí a paušální 

částku prodeje ve výši 2000,- Kč. K definitivní ztrátě možnosti povinného získat 

uskladněné věci dochází buď v důsledku uplynutí šesti měsíců od doby, kdy byly věci 

uskladněny anebo pokud je povinný (schovatel) odmítne převzít. Ke ztrátě nároku na 

zbytek výtěžku z prodeje movitých věcí dochází poté, co se písemně povinný tohoto 
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práva vzdá anebo ex lege tři roky poté co se nepodařilo povinnému výtěžek doručit. 

Věci, které se nepodařilo prodat, připadají státu. 
 Závažnost exekuce vyklizením se však neprojevuje pouze v míře povinností a 

striktních postupů při samotném provádění exekuce, které jsem zmínil v odstavcích 

výše. Důležitá a právě v případě vyklizení mimořádně specifická je procesní rovina 

tohoto typu exekuce. S ohledem na fakt, že můžeme správní exekuce jako celek 

subsumovat pod procesní odvětví správního práva, užívám zde pojem procesní rovina 

jako určitý terminus technicus pro postup exekučního správního orgánu při vydávání 

exekučního příkazu na straně jedné a obrannými prostředky povinného a dalších osob 
na straně druhé. Přestože postup při vydávání exekučního příkazu, na jehož základě je 

vyklizení provedeno, se řídí stejnými zákonnými ustanoveními jako ostatní typy 

exekuce, dochází u exekuce vyklizením ke značným modifikacím, které je dle mého 

názoru nutné zmínit. 
 K provedení exekuce vyklizením je nutné jako u ostatních typů exekucí 

vydání exekučního příkazu na základně platného exekučního titulu. O exekučním 

příkazu je nutné dle ust. § 111 odst. 2 správního řádu vyrozumět též povinného. Pro 

případ exekuce vyklizením stanoví zákon povinnost informovat povinného nejpozději 

pět dní před tím, než má být vyklizení provedeno. Zákon sice nevyžaduje formu tohoto 

oznámení, ale z hlediska jeho průkaznosti se jako nejschůdnější varianta jeví doručení 

do vlastních rukou dle ust. § 19 odst. 4.40  Odlišná situace samozřejmě nastává 

v případě, kdy je nutné provést exekuci z důvodu bezprostředního ohrožení zdraví či 

života osob. V takovém případě je exekuční příkaz doručen při provádění exekuce 
anebo v případě nepřítomnosti povinného až společně s protokolem o vyklizení. Správní 

řád současně stanovuje povinnost informovat obec, na jejímž území se vyklízený objekt 

nachází. Ač obec nemusí být nutně přímo adresátem práv či povinností plynoucích 

z exekučního příkazu, může včasné zpravení ulehčit průběh exekuce, zejména pokud 

úřední osoba vyžaduje po obci součinnost kupříkladu již zmíněním institutem 

přizvaných osob. Nadto se domnívám, že některé exekuce mohou být natolik rozměrné 
a nákladné, že zasáhnou běžnou činnost obce a obyvatel v ní žijících, tudíž obci včasné 

informování dopomůže k učinění příslušných opatření, které má ve své pravomoci. 
 Obranou proti exekučnímu příkazu jsou námitky dle ust. § 117 správního 

řádu. Nejinak tomu je i v případě exekučního příkazu, na jehož základě se provádí 

vyklizení nemovitosti. Podstatným rozdílem ovšem je odkladný účinek, který je 

výslovně přiznán těm námitkám, které směřují proti exekučnímu příkazu, jímž byla 

nakázána exekuce vyklizením. V dané situaci je odkladný účinek žádoucí vzhledem ke 
značnému zásahu a nevratnosti vyklizení. Ve výčtu ust. § 117 odst. 3 správního řádu je 

zajímavé si též povšimnout, že právě vyklizení je jediný způsob exekuce, kde je u 

námitek proti exekučnímu příkazu přiznán odkladný účinek bez dalšího. 
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 S ohledem na výše zmíněné se logicky nabízí otázka, jakým způsobem se 

modifikuje právo na obranu povinného za situace, kdy se exekuční správní orgán 

rozhodne postupovat dle ust. § 121 odst. 2 správního řádu. Toto ustanovení sice vytváří 

výjimku z povinnosti oznámit exekuci nejméně pět dní před jejím provedením, ale o 

odkladném účinku námitek nic nestanovuje, respektive nikterak neneguje pravidlo o 
odkladném účinku námitek při provádění vyklizení. V této situaci částečně vypomáhá 

ust. § 140 stavebního zákona, které dává stavebnímu úřadu pravomoc nařídit 

bezodkladné vyklizení stavby, přičemž dle odborné literatury
41 je u rozhodnutí o 

neodkladném vyklizení stavby odňat odkladný účinek a je nutné vzít rovněž v potaz 
ustanovení § 85 odst. 2 správního řádu, kdy ve spojení s ust. § 121 odst. 2 lze vyloučení 

odkladného účinku dovodit. Dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu může 

být odkladný účinek odvolání vyloučen, pokud to vyžaduje naléhavý veřejný zájem. 
Odvrácení bezprostředního ohrožení života a zdraví osob bezesporu naléhavý veřejný 

zájem splňuje. Fakultativně mohou být naplněny i další důvody dle ust. § 85 správního 

řádu, ale výše zmíněný naléhavý veřejný zájem (ochrana života a zdraví) je primárním 

důvodem pro vyloučení odkladného účinku. Problémem zůstává fakt, že výše zmíněné 

ustanovení hovoří o odvolání, kdežto proti exekučnímu příkazu lze podávat pouze 

námitky. Ač se pojem námitky objevuje ve správním řádu i mimo hlavu XI, tak 

neexistuje žádná obecná definice námitek a řízení o nich. V dané situaci je tak dle mého 

názoru nutné postupovat dle ust. § 117, který uvádí, že námitky lze podat proti 

usnesením, proti kterým se nelze odvolat. Námitky jsou tedy zvláštním opravným 

prostředkem suplujícím odvolání tam, kde je nepřípustné. Analogicky lze tedy odkladný 

účinek vyloučit i v daném případě. 
 V situaci, kdy povinný nebyl exekuci přítomen, doručí exekuční správní 

orgán exekuční příkaz spolu s protokolem o vyklizení, což s ohledem na ust. § 117 odst. 

2 správního řádu znamená, že podání námitek je nepřípustné. Tím není samozřejmě 

dotčena možnost ochrany práv povinného před soudem
42. 

 
 
 
 
 

5.2.2 Odebrání movité věci 
 
Dalším demonstrativně uvedeným způsobem přímo vynutitelné exekuce je odebrání 

movité věci. Obdobně jako v případě vyklizení nejde ani zde o typ exekuce, který by 
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byl specifikem, který přichází až se správní exekucí. Své zrcadlení nalezne v ust. § 345 
an. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
 Při zkoumání právní úpravy odebrání movité věci můžeme vypozorovat, že 

ve srovnání s institutem vyklizení nevyžaduje tento typ exekuce tak přísné podmínky 
pro její provedení. Důvody jsou dle mého mínění v zásadě dva. Tím prvním důvodem je 
skutečnost, že tento způsob exekuce nepřivádí tak závažné důsledky pro povinného, kdy 
zákonodárce došel k závěru, že exekuce odebráním movité věci nepotřebuje žádnou 

zvláštní ochranu povinného při tomto typu exekuce. Větší míru ochrany než samotné 
provedení exekuce odebráním movité věci jako požívá související institut osobní 

prohlídky a prohlídky bytu a jiných místností, který je upraven v ust. § 126 správního 

řád a logicky představuje pro povinného podstatně větší zásah než osamocená procedura 
dožádání se movité věci bez dalšího. Druhý důvod, který odlišuje podmínky provedení 

tohoto typu exekuce od vyklizení, vychází logicky ze samotné podstaty úkonu. Včasné 

oznámení, respektive odkladný účinek námitky by v dané situaci mohl znamenat značné 

ztížení či dokonce zmaření exekučního úkonu. Včasně informovaný povinný by mohl 

movitou věc pečlivě ukrýt anebo kupříkladu zničit. Obdobné maření si v případě 

exekuce vyklizením lze jen velice těžko představit. 
 Samotná podstata exekuce odebráním movité věci je již vyjádřena v ust. § 

125 odst. 1 správního řádu. Předmětnou povinností tohoto typu exekuce je požadavek, 

aby povinný vydal nebo dodal movitou věc. Tato povinnost musí být již ošetřena 

v exekučním příkazu, kde je nutné tuto věc (nebo věci) výslovně určit a pokud jsou 
s její identifikací spojeny i další údaje, jako například číselné či znakové označení, je 

nutné uvést i tento údaj
43

. Na základě poznání celého výše zmíněného ustanovení je 

nutné vyjasnit, jak lze definovat povinného, oprávněného a případně i další osoby, které 

mohou nějakým způsobem na tomto typu exekuce participovat a rovněž pochopit, co je 

onou odebíranou věcí a jak ji vymezit. Osoba povinná nemusí být v příslušné exekuci 
nutně vlastníkem věci, stejně tak neplatí, že vlastníkem musí být osoba oprávněná. 
Samotná povinnost věc vydat nebo dodat není meritorně spojena s ochranou držby ani 

vlastnického práva a je nutné ji vždy posuzovat v kontextu jednotlivých exekučních 
titulů. Správní řád řeší též některá občanskoprávní, ale i veřejnoprávní specifika spojená 

s movitými věcmi, jako je například povinnost doručit exekuční příkaz správci evidence 

tam, kde zákon vyžaduje veřejnou evidenci movitých věci či odebrat společně s věcí též 

listinu, která je nezbytná k užívání této věci
44

. K druhému případu můžeme uvést jako 

příklad například technický průkaz u osobního automobilu nebo zbrojní průkaz
45. 

V předmětném ustanovení je nutné zejména vnímat termín užívání, půjde tedy o širší 
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skupinu listin než ty, bez kterých nemůžeme uplatňovat právo, to jest cenné papíry. 
Zákon nám naopak nikterak neupravuje záležitost týkající se příslušenství a součásti 

věci, avšak dle mého názoru se to ani nejeví jako nutné, protože požadavek na přesné 

vymezení věci musí být stanoven již v exekučním příkazu a ten může být navíc vydán i 

na dvě a více jednotlivě určených věcí. 
 Při provádění exekuce odebráním movité věci můžeme vidět i některé styčné 

body s vyklizením. V obou případech je obligatorní součástí sepsání protokolu o 

exekučním úkonu. V případě exekuce odebráním movité věci je nutné též vzít v potaz 
(kromě obecných náležitostí protokolu dle ust. § 18 správního řádu) pravidla stanovená 

ust. § 125 odst. 5 správního řádu. Z nich můžeme vyčíst, že je nutno v protokolu 
zaevidovat nejen primární splnění povinnosti vyžadované samotnou exekucí, ale sdělit 
též některé skutečnosti, kvůli nimž nebylo možné exekuci plnohodnotně provést anebo 

je k jejímu dokončení nutný nějaký další úkon ze strany oprávněné úřední osoby. 
Přestože může celý exekuční úkon skončit nezdarem, kdy například odmítá povinný 

věci vydat anebo sdělit, kde se vyžadovaná věc nachází, nelze si tento výsledek 

vykládat jako důvod pro přerušení, odklad nebo zastavení exekuce. Exekuční správní 

orgán musí poté přistoupit na eventuální další způsoby, jakými jsou například ukládání 

pořádkových pokut dle ust. § 62 správního řádu, přistoupení k součinnosti s dalšími 

správními orgány anebo přímo zvolení postupu dle ust. § 126 správního řádu
46

. Určitou 

podobnost s exekucí provedenou vyklizením spatřuji ve skutečnosti, že správní řád 

v případu odebírání movitých věcí rovněž výslovně připouští situaci, kdy mohou 

z exekuce vzniknout povinnosti dalším osobám, které sami nejsou povinnými. 

V případě tohoto typu exekuce jde o osobu, která má věc u sebe. Zákonodárce tedy řešil 

faktický vztah k předmětu exekuce, kdežto v případě vyklizení je u vykazovaných osob 

sledován právní vztah k povinnému. 
  Právě na případu odebírání movitých věcí vidíme asi nejlépe rozdíl mezi 

procedurou vydávání exekučního příkazu a jednotlivým exekučním úkonem, protože 

pokud kupříkladu důsledkem úkonu oprávněné úřední osoby bylo vyjádření povinného, 

že se movitá věc nachází u jiné osoby, pak logicky bude následujícím krokem úkon 

směřující k odebrání věci této jiné osobě. Že v daném případě není nutné postupovat 
vydáním dalšího exekučního příkazu je zřejmé již z ust. § 125 odst. 1 správního řádu, 

které stanoví, že: „Oprávněná úřední osoba odebere tuto movitou věc povinnému nebo 

tomu, kdo ji má u sebe,“. Oprávněná úřední osoba je tedy zmocněna k odebrání movité 

věci i tomu, koho exekuční příkaz za povinného neoznačil, ale věc má fakticky u sebe, 

jak jsem již zmínil v předcházejícím odstavci. Ustanovení § 125 správního řádu 

nevytváří odchylná pravidla při obranných prostředcích povinného a dalších osob, 

kterým z exekuce vyplývají povinnosti. V daném případě je tedy nutné vždy postupovat 

podle tradiční procedury podávání námitek, které mohou podávat jak povinní, tak i další 

osoby, kterým z exekuce plyne nějaká povinnost. Odkladné budou pouze ty námitky, 
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které jsou podávané z důvodů vyčtených v ust. § 117 odst. 3 správního řádu 

(samozřejmě s výjimkou důvodu písm. b, který směřuje na exekuci prováděnou 

vyklizením). 
 
 

5.2.3 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností 
 
Osobní prohlídka společně s prohlídkou bytu a jiných místností není samostatným 

způsobem provedení exekuce, ač by se to v kontextu s některými způsoby provedení 

exekuce (zejména s předvedením) mohlo jevit jako samostatný způsob vyplývající 

přímo z potřeby exekučního titulu.  Že tomu tak není, zjistíme bez nutnosti odbornějšího 

rozboru pouhým pohlédnutím na ust. § 126 správního řádu, kde se hned několikrát tyto 

prohlídky dávají do souvislosti s odebíráním movité věci. Můžeme tak říci, že osobní a 

bytové prohlídky jsou jistým pomocným institutem pro exekuci prováděnou odebíráním 

movité věci, jejímž účelem je umožnit oprávněné úřední osobě vynutit po povinném 

vydání movité věci. Současně však nastavuje určitá pravidla pro postup při osobních a 

bytových prohlídkách tak, aby nebylo nedůvodně zasahováno do ústavou chráněných 
práv povinného a byly vytvořeny určité mantinely chování úřední osoby při provádění 

exekuce. 
 Nejprve by bylo nejvhodnější stanovení podmínek, za kterých může exekuční 

správní orgán prostřednictvím oprávněné úřední osoby přistoupit k postupu dle ust. § 

126 správního řádu obecně bez ohledu na skutečnost, zda půjde o prohlídku bytu a 

dalších prostor či prohlídku osobní. Předně je nutné říci, že oba typy prohlídek 

představují zásah do ústavně garantovaného nedotknutelnosti osoby a obydlí dle článku 

7, respektive 12 LZPS. Článek 7 odst. 1 LZPS věta druhá signifikuje, že právo na 

nedotknutelnost osoby může být omezena zákonem. Poněkud šířeji je řešeno omezení 

práva na nedotknutelnosti obydlí dle čl. 12 LZPS, kde je třeba v kontextu správních 
exekucí upozornit na skutečnost, že výchozím bodem pro omezení nedotknutelnosti 

obydlí je ustanovení odst. třetího a nikoliv druhého, které cílí pouze na trestní řízení
47 

Další zcela nezbytnou podmínkou je splnění zákonných procesních podmínek, kde je 

nutné vytknout zejména řádné vydání exekučního příkazu na odebrání movité věci, 

který je vydán dle ust. § 111 správního řádu a splňuje též specifická pravidla pro 
exekuci odebráním movité věci dle ust. § 125 správního řádu. Za předpokladu existence 

platného exekučního příkazu je třetí zásadní podmínkou určitá „vhodnost“ daný 

prostředek aplikovat. Tu nalezneme v ust. § 126 hned v několika odstavcích, např. odst. 

1 : „kde by se mohla odebíraná movitá věc nacházet.“, odst. 2: „Vyžaduje-li to účel 

provedení exekuce“; „v nichž se podle důvodného předpokladu nachází" či odst. 5: „Je-
li důvodné podezření“. Jde tedy o určitou limitaci libovůle exekučního správního 
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orgánu, který pro jednotlivé postupy při provádění prohlídek vyžaduje účelnost a 

zejména důvodnost zásahu. Postup oprávněné úřední osoby zde může být specifikován 

konkrétně zvláštním právním předpisem, jakým je například ust. §35a
48 zákona č. 

17/2012 Sb. Pokud specifikace zvláštním právním předpisem chybí, je nutné postupovat 

v souladu principy správního práva, přičemž považuji za důležité zmínit zejména 

zásady dle ust. § 2 odst. 2 a 4 správního řádu. 
 Nyní se již budu věnovat specifikům obou typů prohlídek. Prohlídka bytu a 

jiných místností je zobecněna v ust. § 126 odst. 1 správního řádu. Pravidlo zde 

stanovené jednak provádí návaznost tohoto institutu na odebírání movitých věcí, jak 

jsem již zmínil výše a současně též zmocňuje oprávněnou úřední osobu k prohlídce 

všech míst, kde by se mohla odebíraná věc nacházet. Poněkud obecná formulace výše 

zmíněného ustanovení je specifikována hned v následujícím odstavci, kde kromě osobní 

prohlídky, o níž budu hovořit níže, můžeme vyčíst, že oprávněná úřední osoba může 

provést též prohlídku „bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností povinného, jakož 

i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných“. Zákon se zde tedy snaží co 

nejširším možným způsobem vydefinovat prostory, které mohou být oprávněnou úřední 

osobou prohledány. Kromě bytu (sídla, místa podnikání) povinného zde zákonodárce 

myslel i na prostory, které nemusí být nutně sepjaté s bytem
49  a rovněž skříně a jiné 

schránky, které se ve výše zmíněných prostorách nacházejí. Pojem schránka je nutné 

v daném kontextu chápat co nejširším způsobem, tedy jakýkoliv úložný prostor, ve 

kterém by se odebíraná věc mohla nacházet. Oprávněná úřední osoba by při prohlídce 

těchto úložných schránek měla dbát přiměřených a racionálních postupů a prohledávat 

pouze ty skříně a schránky, kde se vzhledem k rozměrům i jiným vlastnostem odebírané 

věci může tato věc nacházet.
50 Za nesprávný postup oprávněné úřední osoby by se tedy 

dalo považovat například jednání, kde by tato osoba prohledávala noční stolky za 

situace, kdy je odebíranou věcí rozměrný motorový stroj. Zákon samozřejmě počítá i 

s variantou, že povinný neposkytne oprávněné úřední osobě potřebnou součinnost či 

bude přímo klást odpor. I proto je ve výše zmíněném ustanovení dána oprávněné úřední 

osobě možnost zjednat si přístup do místností povinného, popřípadě otevření skříni a 

schránek. Toto zjednání přístupu může být naplněno více způsoby, přičemž některé 

z nich jsem již zmínil výše ve své práci. Půjde tedy například o součinnost policie 

České republiky dle ust. § 135 správního řádu, udělování pořádkových pokut dle § 62 

správního řádu, přizvání nestranných osob dle ust. § 128 správního řádu anebo 

způsobem, který správní řád nabízí přímo pro účely prohlídek v ust. § 126 odst. 7, tedy 
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vykázáním osob
51

. Jejich užití lze samozřejmě i kombinovat, nicméně je nutné opět 

zdůraznit dodržení zákonného rámce a podmínek pro užívání jednotlivých prostředků a 
rovněž vhodného a šetrného užití. Právě v možnosti zjednat si prohlídku místností a 

úložných prostor spatřuji opět ono jádro principu přímého vynucení, byť zde 

nehovoříme o samotném způsobu exekuce, nýbrž můžeme hovořit o jakémsi pomocném 

institutu pro exekuci odebráním movité věci. 
 Prohlídka bytu a jiných místností povinného též rozšiřuje okruh osob, které 

se mohou stát nositeli práv a povinností při provádění exekuce odebráním movité věci. 

Ustanovení § 125 správního řádu umožňuje, jak jsem již výše zmínil, stanovení 

povinností též osobě, která má u sebe odebranou věc, byť se nejedná o samotného 

povinného z exekučního příkazu. Zákonná úprava prohlídek bytu a jiných místností 

povinného bere v patrnosti situaci, kdy místnosti, prostory a úložné schránky povinný 

neužívá na základě vlastnického práva, ale určitou jinou formou, například na základě 

nájemní smlouvy. Pokud tedy vlastník určitých místností či úložných prostor ponechává 

povinnému tyto místnosti a prostory k dispozici z rozličných důvodů¨, pak je povinen 

oprávněné úřední osobě při exekučním řízení tyto prostory zpřístupnit. Při zmínění této 

skutečnosti je nutné též upozornit na ust. § 114 odst. 2 správního řádu, který necílí 

přímo na bytové prohlídky a který uděluje povinnost každému, kdo je vzhledem 
k okolnostem exekučního řízení schopen umožnit vstup oprávněné úřední osoby, aby 

tak učinil. Toto ustanovení tak dle mého soudu představuje určitou „záchytnou síť“ pro 

různorodé situace, kdy by použití ust. § 126 odst. 3 nebylo dostatečně široké, byť tímto 

ustanovením stanovená formulace „Každý, v jehož objektu má povinný byt…“ může 

zahrnovat širší spektrum nežli klasické vlastnictví. Příkladem toho, kdy by bylo nutné 

postupovat dle obecnějšího ust. § 114 odst. 2 správního řádu, může být dle mého názoru 
například situace, kdy povinný odjíždí na dlouhou zahraniční cestu a svěří známému 
klíče od bytu, kupříkladu pro účely zalévání květin. Pokud bude oprávněné úřední 

osobě tato situaci známa, pak z důvodu šetření práv povinného a hospodárnosti zásahu 

nebude účelné vyvrtání zámků od dveří, ale oprávněná úřední osoba vyzve dotyčného 

k vydání klíčů od bytu. Povinnost známého či příbuzného poté dovodíme právě z výše 

zmíněného ustanovení, nikoliv ze speciální úpravy ust. § 126 odst. 3 správního řádu. 
Pohlédneme-li zpět k osobě, jejíž povinnost dovozujeme právě na základě skutečnosti, 

že povinný má v jeho objektu byt, respektive úložné prostory, musíme vzít v potaz 
situaci, kdy tato osoba neposkytne potřebnou součinnost. V daném případě může 

oprávněná úřední osoba přistoupit k obdobným prostředkům, jako v případě, kdy se 

takto k celé situaci postaví povinný.
52 
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 O osobách odlišných od povinného hovoří též ust. § 126 odst. 4 správního 

řádu, který dává povinnost osobě, u které se odebíraná věc nachází, aby věc po výzvě 

vydala. Zde ovšem nemůžeme dle mého hovořit o nějakém rozšíření okruhu 

povinovaných osob, jako spíše o přenesení povinnosti stanovené ust. § 125 správního 

řádu na prohlídky bytu a jiných místností. Tedy jinými slovy pravidlo, na základě 

kterého lze věc odebrat i tomu, koho exekuční příkaz neoznačil za povinného, lze 

aplikovat i pro případ prohlídek bytu a jiných místností. Výše zmíněné ustanovení je tak 

zajímavé především kvůli zmíněné výzvě, k níž se vrátím níže při probírání procesních 

aspektů bytových a osobních prohlídek. 
 Poslední skupinou osob, které mohou být povinny z provádění bytových 

prohlídek (v tomto případě i osobních) a které bych rád zmínil je definovaná ust. § 126 

odst. 7 a jde o osoby, které mohou být vykázány v důsledku hrubého rušení výkonu 

exekuce. Na rozdíl od osob, které jsou definovány v předchozích odstavcích, zde 

nemusí existovat žádný vztah těchto osob k odebírané věci samotné ani k prostorám, 

kde se může věc nacházet. Jejich povinnost vychází sekundárně z činnosti, kterou ruší 

provedení exekuce. Zákon pro toto rušení pořádku nestanoví žádnou formu, nemusí 

tedy nutně jít o jednání, které by muselo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu, 

přestupku či jiného deliktu. Oprávněná úřední osoba v dané situaci musí postupovat ve 
dvou fázích, kdy nejprve dotyčné osoby vyzve k tomu, aby rušení zanechaly a teprve 

pokud tak neučiní, následuje sekundární sankce v podobě vykázání těchto osob. Nabízí 

se samozřejmě otázka, zda tyto osoby a proceduru vykázání nějakým způsobem 

zmiňovat, protože rušení veřejného pořádku a následná obrana proti němu je ve 

správním právu obecně řešena a není nutné jej nějak specificky spojovat 

s problematikou správních exekucí. Pravdou je, že osoby, které mají být vykázány, 

nesouvisí přímo s dohledáváním odebírané věci jako spíše se zajištěním klidného 

průběhu exekuce. Přesto si myslím, že zde určité specifikum pro správní exekuce 

existuje a spatřuji ho zejména v tom, že pravomoc vykázat osoby rušící veřejný pořádek 

zde náleží právě oprávněné úřední osobně a zákon stanoví též požadavek na výzvu před 

vykázáním samotným, k níž se vrátím ještě níže. 
 Osobní prohlídky upravuje správní řád v ust. § 126 odst. 5 a 6 a platí pro 

jejich provádění též ust. § 126 odst. 1-3 a 7, která upravují rovněž pravidla pro 
prohlídky bytové. Osobní prohlídku musíme chápat jako nejintenzivnější

53 a zvlášť 

závažný zásah do práv a intimity povinného, popřípadě osob, u kterých se může 

odebíraná věc skrývat, což lze odvodit i z vysoké míry právní ochrany, které právní 

předpisy nedotknutelnosti osoby přisuzují. Jakkoliv LZPS umožňuje omezení 

nedotknutelnosti osoby zákonem, je třeba mít na paměti, že je absolutně zapovězena 

jakákoliv dispozice s pravidlem stanoveným v čl. 7 odst. 2 LZPS, kde je v souvislosti 
s osobní prohlídkou nutné zmínit zejména zákaz ponižujícího zacházení. Odhlédneme-li 
od obecné ochrany nedotknutelnosti osoby, pak konkrétně při pohledu na oblast 
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správních exekucí spatřujeme zvýšenou ochranu práv povinného a dalších osob zejména 

ve třech konkrétních pravidlech. Tím prvním je užití termínu důvodné podezření jako 
předpoklad toho, aby mohla oprávněná úřední osoba vůbec osobní prohlídku zahájit. 

Tento pojem nelze samozřejmě jakkoliv kvantifikovat a proto je nutné jej vykládat 

zejména v duchu základních zásad správního práva. Druhým pravidlem je možnost 

povinného vyžádat si přítomnost přizvaných osob při konání osobní prohlídky. Pokud 

kontrolovaná osoba tento požadavek vznese, nelze osobní prohlídku bez přizvaných 

osob provést. Jde tedy o speciální úpravu vůči ust. § 128 správního řádu ve prospěch 

povinného, která mu dává možnost vyžádat si přítomnost přizvaných osob a logicky 

tudíž cílí na ochranu povinného, zatímco obecné ust. § 128 je dle mého mínění logicky 

zamýšleno na ochranu řádného provedení úkonu jako takového. Třetím pravidlem, které 

vyplývá ze správního řádu, je povinnost exekučního správního orgánu zajistit, aby 

osobní prohlídku prováděla osoba stejného pohlaví. Vzhledem ke skutečnosti, že 

správní řád odkazuje na ustanovení upravující oprávnění celníka, je nutné zmínit též ust. 
§ 35a zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky a společně s ním relativně 

novou vyhlášku Ministerstva financí č. 246/2016 Sb., která upravuje konkrétní postup 

při provádění osobní prohlídky. 
 Nyní je nutné, abych se vyjádřil též k některým procesním aspektům 

osobních a bytových prohlídek. Jak jsem již výše zmínil, prohlídky nejsou samy o sobě 

typem exekuce přímým vynucením, ale podpůrným prostředkem pro provádění exekuce 

odebráním movité věci. Před zahájením prohlídky tedy exekuční správní orgán nevydá 

exekuční příkaz znějící na bytovou či osobní prohlídku, ale je samozřejmě nutná 

existence exekučního příkazu (tudíž zahájené exekuce) na odebírání movitých věci. 
Správní řád v ust. § 126 nikterak explicitně nestanoví určitou formu jednání před 

samotným provedením bytové prohlídky vůči povinnému. Vychází se zřejmě toliko 

z toho, že povinný si je své povinnosti vědom na základě exekučního titulu a případně 

též exekuční výzvy. Správní řád sice předpokládá eventuální dvoufázovou proceduru, 

kdy předně má povinný anebo vlastník objektu dobrovolně umožnit přístup oprávněné 

úřední osobě do bytových prostor a teprve v případě neuposlechnutí si tato osoba může 

přístup zjednat, ale v dané situaci jde dle mého už o onen určitý úkon prohlídky prostor. 
V tomto případě tedy jako procesní obrana poslouží námitky dle ust. § 117 správního 

řádu, přičemž odkladný účinek připadá v úvahu pouze u námitek z důvodů odst. 3. 
písm. d) a e) výše zmíněného ustanovení vzhledem ke skutečnosti, že důvody pro 

odkladný účinek dle písmen a), b) a c) se týkají vydaných usnesení. Tato obrana náleží 

v daném případě nejen povinnému ale rovněž vlastníkovi objektu a samozřejmě musí 

být uplatněna před provedením úkonu. Otázkou, která se nabízí, je, zdali potencionální 

osobě, která kupříkladu vlastní byt, kde je povinný nájemce, přísluší též podání námitek 

vůči samotnému exekučnímu příkazu na odebrání movité věci. Dle mého názoru tomu 

tak není, protože povinnost vlastníka objektu zpřístupnit oprávněné úřední osobě 
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vychází až právě z faktického úkonu přikročení k prohlídce a nevzniká jí žádná 
povinnost ze samotného exekučního příkazu.

54 
 V poněkud odlišné situaci se ocitáme, pokud oprávněná úřední osoba zjistí, 

že věc má u sebe osoba odlišná od povinného. Správní řád zde v ust. § 126 odst. 4 

výslovně stanovuje nutnost učinění výzvy této osobě k vydání věci. Ze systematického 

zařazení výše zmíněného pravidla pod ust. § 126 správního řádu logicky vychází, že 

daná výzva bude učiněna před provedením prohlídky. Tato výzva není exekuční výzvou 

dle ust. § 109 správního řádu a půjde tedy o výzvu v režimu čtvrté části správního 

řádu.
55 Pokud hovoříme o obraně proti této výzvě, lze dle mého mínění zmínit obranu 

soudní v podobě žaloby proti zásahu dle ust. § 82 soudního řádu správního a obranu 
správní v podobě podávání námitek dle ust. § 117 správního řádu. Správní řád sice 

stanoví, že nelze podávat námitky proti úkonům, které již byly provedeny, ale v daném 

případě logicky námitkami napadaným úkonem nebude zaslání či sdělení výzvy, ale 

ono samotné odebírání věci. Jiná situace dle mého názoru nastává v případě výše 

zmíněné soudní obrany, při níž může být napadána právě již samotná výzva, protože jde 

o určitý pokyn správního orgánu, který nemůže být napadán jinými právními 

prostředky. 
  Určitým úkonem dle části čtvrté správního řádu je i výzva před provedením 

osobní prohlídky
56. Krom toho lze tuto výzvu též učinit ústně a je nutné ji zanést do 

protokolu o provedení exekuce o odebrání movité věci dle ust. § 125 správního řádu
57. 

Zásadním rozdílem od výzvy, kterou jsem popisoval v minulém odstavci, je skutečnost, 

že tato výzva je obligátní i v případě osobní prohlídky povinného. Můžeme tedy říci, že 

jde opět o určitý druh zákonné náležitosti, která zdůrazňuje mimořádnou závažnost 

zásahu do práv osob, k níž dochází při provádění osobních prohlídek. Procesní obrana je 

tedy obdobná jako u výzvy, kterou jsem zmiňoval v předchozím odstavci. Vzhledem ke 

skutečnosti, že osobní prohlídce mohou být podrobeny i jiné osoby než je povinný, tedy 

osoby důvodně podezřívané ze skrývání věci, vyvstává na světlo otázka, zdali v případě 
těchto osob postačí jedna výzva k naplnění požadavku dle ust. odst. 5 i 6 § 126 

správního řádu anebo je třeba učinit výzvy dvě. Z dikce správního řádu dle mého názoru 

vyplývá, že v případě osob odlišných od povinného (ovšem vyzvaných k vydání věci) 
bohatě postačí bezvýslednost výzvy dle odst. 5 neb nejsou svým obsahem nikterak 

odlišeny a navíc na sebe logicky navazují vzhledem ke zmínění bezvýslednosti výzvy 
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k vydání. Jinak se ovšem již celá situace jeví dle odborného komentáře
58

, který sice 

oběma výzvám přisuzuje charakteristiku úkonu dle části čtvrté správního řádu, ale 

současně tyto výzvy zcela neztotožňuje. Poněkud nejednoznačně se jeví též stanovisko 

konkurenčního odborného komentáře, kde je na jedné straně zmíněno: „Před samotným 

provedením osobní prohlídky je ještě třeba vyčerpat poslední výzvy k nápravě a vydání 

věci“, což navozuje dojem, že jde o zcela speciální výzvu, ale současně též tento 

komentář dále zmiňuje: „Osobní prohlídka nemusí nutně směřovat jenom vůči 

povinnému, ale rovněž vůči jiné osobě…I tato osoba je povinna na výzvu exekučního 

správního orgánu věc vydat, přičemž součástí výzvy by mělo být poučení o tom, že 

neuposlechnutí povede k osobní prohlídce.“, což naopak může být předpoklad pro 

skutečnost, že vtělením poučení o možnosti provedení osobní prohlídky do příslušné 

výzvy lze výzvy dle obou výše zmíněných ustanovení ztotožnit.  Osobně zastávám spíše 

názor, že by mělo, pokud nepůjde o výjimečnou situaci, jít o dvě oddělené výzvy, kde 

první je určitým ekvivalentem exekuční výzvy, která vychází ze skutečnosti, že jiná 

osoba nebyla adresátem exekučního titulu a je vhodné ji přimět k vydání věci bez 

dalšího zásahu oprávněné úřední osoby, a která je též určitou legitimací k provádění 

bytových prohlídek. Tato výzva může být například zaslána písemně poté, co oprávněná 

úřední osoba zjistí (anebo je exekuční správní orgán zpraven), že by dotyčná osoba 

měla mít věc u sebe. Výzva dle ust. § 126 odst. 5 správního řádu oproti tomu dle mého 

mínění představuje jakousi poslední výzvu bezprostředně před samotným přistoupením 

k osobní prohlídce, přičemž tato výzva bude učiněna zpravidla ústně oprávněnou úřední 

osobou a na místě může být žádoucí přítomnost osob, byť v daném případě půjde spíše 

o iniciativu oprávněné úřední osoby, protože požadavek na přítomnost osob ze strany 
prohledávané osoby bude logicky vznesen až po učinění výzvy k vydání věci. Dokáži si 

však představit, jak jsem již výše zmínil, existenci určitých výjimek, kdy mohou 
zákonné požadavky dle obou ustanovení splněny jednou výzvou a kde by se učinění 

více výzev jevilo jako neúčelné či se dokonce zcela příčilo logice. Takovouto výjimkou 

by mohla být například situace, kdy by byla zahájena bytová prohlídka u povinného a 

ten by oprávněné úřední osobě sdělil, že věc má při sobě spolubydlící osoba, která by 

byla přítomna a oprávněná úřední osoba by pojala skutečné podezření, že má tato osoba 

věc při sobě. V daném případě by se jakákoliv duplicita výzev zdála býti 

bezpředmětnou a nadbytečnou záležitostí postrádající jakýkoliv smysluplný účel. 
 S ohledem na výše zmíněné lze tedy říci, že bytové i osobní prohlídky jsou 

prováděny kombinací faktických úkonů oprávněných úředních osob a úkonů dle části 

čtvrté správního řádu. Obrana náleží primárně povinnému, ale okruh lidí, kterým může 

vzniknout povinnost a kteří tak mají právo uplatňovat proti postupu oprávněné úřední 

osoby námitky, může být podstatně širší. Obranné prostředky můžeme tedy dle mého 

rozčlenit do zákonných, procesně - správních a soudních. Do zákonných začleňuji 

pouze vznesení požadavku na přítomnost přizvaných osob při osobní prohlídce, protože 
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po jeho vznesení dojde vždy k jeho naplnění bez posuzování oprávněnou úřední osobou, 

případně exekučním správním orgánem. Další zákonné požadavky kladené na 

oprávněné úřední osoby v případě osobních a bytových prohlídek již nelze dle mého 

považovat za prostředek obrany, ale spíše zákonnou ochranu povinného a dalších osob, 

kterou je nutné respektovat z úřední povinnosti bez jakékoliv aktivity ze strany osob, 

kterým je prohlídka prováděna. Procesní obranou jsou především námitky proti 

úkonům, které je však nutné uplatňovat před ukončením úkonu dle ust. § 117 správního 

řádu.  Posledním prostředkem obrany je obrana soudní, přičemž v úvahu bude logicky 

připadat zejména žaloba proti zásahu dle ust. § 82 an. SŘS. Dalším prostředky soudní 

ochrany může být samozřejmě i civilní žaloba proti oprávněné úřední osobě anebo 

adhezní řízení dle ust. § 43 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. V takovýchto 

případech však již vybočujeme ze správního práva. 
 Důvod, proč je správním řádem problematika osobních prohlídek upravena je 

poměrně zřejmé a není nutné do detailu rozebírat. Při představě toho, jakým způsobem 

může být samotná movitá věc odebírána, je logické, že v naprosté většině případu bude 
při provádění tohoto typu exekuce nějakým způsobem nutné konfrontovat „autonomní 

prostor“ povinného. Pokud je tedy odebírána věc, kterou má u sebe dotyčný u sebe a 

dochází k přímému exekučnímu vynucení po marném uplynutí pariční lhůty, lze se 

domnívat, že úmyslem povinného bude věc ukrýt v různorodých prostorách, přímo při 

sobě či u někoho jiného a bude nutné přistoupit k prohlídkám, které jsem popisoval 

výše. Na druhou stranu je třeba rovněž říci, že smysl má i samostatnost ust. § 125 a § 
126 správního řádu, protože si lze představit situaci, kdy dojde k odebrání movité věci, 

aniž by bylo nutné provádět jakýkoliv druh prohlídek. Takovým případem může být 

situace, kdy povinný odebíranou věc odloží či ztratí na veřejném prostranství a exekuční 

správní orgán je o tom zpraven anebo situace, kdy sice povinný věc zjevně ovládá, ale 

z rozličných důvodů je trvale umístěna mimo bytové a jiné prostory povinného a ten ji 

současně nemá při sobě.  
 
 

5.2.4 Předvedení 
 
Dalším způsobem přímého vynucení exekuční povinnosti je předvedení. Skutečnost, že 

institut předvedení je samotným typem exekuce přímým vynucením a nikoliv pouze 
„podpůrným zajištěním“ pro jiné exekuční tituly, vychází z ust. § 112 písm. b) a ust. § 

120 správního řádu, který jej mezi typy exekuce řadí, a rovněž ze samotného ust. § 127 

správního řádu, který užívá pojmu exekuce předvedením. Druhé zmíněné ustanovení, 

jež exekuci předvedením upravuje, je poměrně strohé a upravuje pouze doručení 

exekučního orgánu a obdobné užití některých ust. § 60, které upravuje obecné 

předvedení. Exekuční příkaz se dle výše zmíněného ustanovení doručí orgánu, který má 

předvedení provést. Exekuce předvedením nemá, obdobně jako exekuce odebíráním 

movité věci, žádné speciální odchylky v ustanoveních o exekučním příkaze, námitkách 
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či jiných ustanoveních hlavy XI druhé části správního řádu. Prvním aspektem, který je 

dle mého názoru hodný rozboru, ve věci exekuci předvedením je srovnání s institutem 
předvedení dle ust. § 60 správního řádu (dále jen „zajišťovací předvedení“). 
 Zodpovězení otázky týkající se rozdílů mezi předvedením exekučním a 

zajišťovacím je s ohledem na úvodní kapitoly, kde jsem se již věnoval pojmu 

vykonatelné rozhodnutí, poměrně jednoduché. Oba instituty spadají do části druhé 

správního řádu upravující správní řízení, každý však náleží do jiné fáze řízení. Zatímco 

exekuční předvedení, jak již název napovídá, spadá do exekuce vykonatelného 

rozhodnutí, zajišťovací předvedení je oproti tomu součástí zákonné úpravy správního 

řízení v prvním stupni. Dalším rozdílem je, že exekuce předvedením představuje určitý 

finální institut, jehož cílem je vymoci přiznané právo, kdežto zajišťovací předvedení je 

činěno za účelem zajištění určitého úkonu správního řízení, který bude následně 

proveden (například výslech svědka). Poslední rozdíl, který zmíním, vychází 

z procesního aspektu věci. Exekuce předvedením je činěna dle exekučního příkazu, 

který je navázán na vykonatelné rozhodnutí, a opravným prostředkem jsou již 

mnohokrát zmíněné námitky dle ust. § 117 správního řádu.  Zajišťovací předvedení je 

oproti tomu ošetřeno vydáním usnesení, které není nikterak speciálně upraveno. Je tedy 

nutné postupovat dle ust. § 76 správního řádu a proti usnesení se lze bránit odvoláním, 

které ovšem nemá odkladný účinek. 
 Jak jsem již výše zmínil, ustanovení upravující exekuci předvedením 

odkazuje na ust. § 60 odst. 1 věta poslední a odst. 2 správního řádu. Tento odkaz řeší 

zejména problematiku doručování předvedenému, které je tímto ustanovením svěřeno 

orgánu, jež předvedení provede. Jde tedy o logickou návaznost na výše zmíněnou 

skutečnost, že se exekuční příkaz doručí orgánu, který předvedení provede. Jak jsem již 

napověděl, oním usnesením zmíněným v ust. § 60 odst. 1 správního řádu bude tedy 

v kontextu správních exekucí exekuční příkaz. Úprava je tedy obdobná jako v případě 

odebírání movitých věcí a jejím cílem je zamezit ztížení nebo zmaření provedení 

exekuce, které by mohlo nastat v případě dřívějšího doručení Další skutečností, která 

vyplývá z odkazu na ust. § 60 správního řádu je vymezení orgánů, které mohou 
předvedení provést. Půjde tedy primárně o Policii České republiky, přičemž zvláštní 

zákon může stanovit jiný ozbrojený zbroj
59

. Odlišným orgánem může být též obecní 

policie v případech, kdy se řízení koná před orgány obce. V kontextu správních exekucí 

tedy půjde o situaci, kdy obec hradí činnost daného exekučního správního orgánu. Je 

nutné ovšem vzít na vědomí, že obecní policie může vykonat exekuci předvedením 

pouze za situace, kdy to bude možné provést na území dané obce, pokud pravomoci 

obecní policie nerozšiřuje veřejnoprávní smlouva
60. Z dikce zákona je rovněž patrné, že 

obecní policie nemusí být pověřena pokaždé, když je exekučním správním orgán 
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orgánem obce. Je tedy na rozhodnutí příslušného exekučního správního orgánu obce, 
zda (samozřejmě s přihlédnutím k zásadám správního řízení) pověří provedením 

exekuce Policii České republiky nebo obecní policii.  Kromě pravidel, která správní řád 

normami stanoví přímo pro výkon exekuce předvedením anebo odkazem na ustanovení 

o zajišťovacím předvedení, se samozřejmě tento typ exekuce řídí obecnými pravidly pro 

správní exekuci. Na rozdíl od ostatních typů exekuce je u exekuce předvedením dle 

mého mínění nejzásadnějším rozdílem specifické označení oprávněné úřední osoby, 

kterou představuje Policie ČR, obecní policie či jiný ozbrojený sbor. Vzhledem k tomu, 
že pojem oprávněná úřední osoba užívá správní řád též v ust. § 114, můžeme toto 

pravidlo pro exekuce předvedením označit za speciální odchýlení (či spíše specifikaci) 

obecné úpravy správních exekucí. 
 V souvislosti s exekucí předvedením se samozřejmě nabízí otázka reálného 

využití tohoto institutu, zejména v situaci, kdy jde o typ exekuce, který nám neupravuje 
občanský soudní řád na rozdíl od vyklizení a odebírání movitých věcí, kde oba tyto typy 

můžeme nalézt i v exekuci civilněprávních rozhodnutí. Logickým výkladem je zřejmé, 

že obdobně jako u zajišťovacího předvedení bude i exekuce předvedením činěna s cílem 

donutit povinného, aby se dostavil na určité místo a nikoliv, aby konkrétní místo 

opustil61. V návaznosti na exekuční řízení tedy musí exekuční titul ukládat povinnost, 

která spočívá v dostavení se na určité místo. Takový exekuční titul může vzniknout 

například při výjimečných situacích epidemie nebezpečných infekčních onemocnění, 

která si vyžadují karanténní opatření ve smyslu ust. § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví.
62 

 Rovněž jako u předcházejícího typu exekucí, pokusím se provést učinit i 

pohled na procesní aspekt a obranu proti exekuci předvedením. Jednodušší situace se 

může jevit z toho hlediska, že u exekuce předvedením většinou dopadají povinnosti 

pouze na povinného. Nemusí tomu však být vždy. Pokud nastane situace, že se povinný 

skryje v bytě jiné osoby, vyplývá této osobě povinnost umožnit oprávněné úřední osobě 

přístup do tohoto bytu z ust. § 114 odst. 2 správního řádu. Takovéto osoby mají 

samozřejmě možnost bránit se proti postupu příslušníků ozbrojeného sboru vznesením 

námitky. Otázkou však zůstává, jak má postupovat samotný povinný na svou obranu, 

tedy zda uplatnit námitku proti exekučnímu příkazu, který je usnesením anebo proti 

faktickému úkonu předvedení. Tato otázka u exekuce předvedením představuje 

podstatně palčivější problém než u ostatních typů exekucí. V případě exekuce 

vyklizením je za situace, kdy je příkaz doručen s předstihem, logické, že bude námitka 

vznesena povinným proti tomuto příkazu, nikoliv proti úkonu, protože se ještě nechystá 
žádný úkon exekuční správní orgán bezprostředně vykonat. V případě exekuce 

odebráním movité věci zase lze za adekvátní použít námitku proti úkonu konkrétní 
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osobní či domovní prohlídky, protože se primárně povinný či jiná osoba brání právě 

proti této prohlídce, kterou hodlá oprávněná úřední osoba provést. Osobně si myslím, že 

námitka, kterou povinný vznese proti předvedení, jako takovému je nutné chápat jako 

námitku proti exekučnímu příkazu. Lze si jen velice stěží představit, že by povinný 

vznesl námitku proti určitému „dílčímu úkonu“ předvedení aniž by neměl zájem vznést 

námitku proti celkovému zájmu exekučního správního orgánu předvedení provést. 
Exekuční příkaz je konkrétní usnesení, z něhož vyplývá povinnému anebo dalším 

osobám povinnost a namítá-li dotyčná osoba tento záměr oprávněné úřední osoby, který 

vyplývá primárně z exekučního příkazu, pak se ohrazuje proti tomuto exekučnímu 

příkazu. Pojem úkon není na rozdíl od exekučního příkazu nikterak definování nejen 

v rámci části druhé, hlavy XI správního řádu, ale též v celém správním řádu. Za dané 

situace bych jej tedy označil jako faktickou činnost vyvíjenou exekučním správním 

orgánem, na základě které povinnému a dalším osobám vzniká povinnost anebo je 

zasahováno do jejich práv. Námitka proti úkonu je dle mého názoru namístě ve dvou 

situacích. Tou první je situace, kdy vznikne povinnost nějaké osobě mimo povinného, 

avšak této osobě nevzniká žádná povinnost přímo ze samotného exekučního příkazu. 

Druhá situace nastane za předpokladu, kdy povinnému či dalším osobám sice vzniká 

povinnost již ze samotného exekučního příkazu, avšak oprávněná úřední osoba činí 

určitý dílčí úkon a dotyčný vznáší námitku proti tomuto dílčímu úkonu. Touto definicí 

rozhodně netvrdím, že samotný akt předvedení povinného příslušníky ozbrojeného 

sboru či akt odebírání movité věci oprávněnou úřední osobou není úkonem. Pouze jsem 
toho názoru, že při vznesení námitky je v takovém případě namítán celý exekuční 

příkaz. 
 Zatímco v případě osobní prohlídky existovala možnost přímého obranného 

nástroje ze zákona v podobě vznesení požadavku na přítomnost přizvaných osob, 

v případě exekuce předvedením obdobný způsob ochrany povinného nenajdeme. Vyjma 
správně-procesního institutu námitek tak dle mého názoru i názoru literatury

63 lze 
využít žaloby proti zásahu dle ustanovení § 82 soudního řádu správního. 
 
 
 

5.3 Exekuce ukládáním donucovacích pokut 
 
Triádu exekucí správních rozhodnutí po exekuci provedením náhradního výkonu a 

exekuci přímým vynucením doplňuje exekuce, která se provádí ukládáním 

donucovacích pokut. Po přečtení ust. § 129 odst. 1 správního řádu můžeme konstatovat, 

že tento typ exekuce představuje určitý poslední „záchytný bod“ ve snaze vymoci na 
povinném právo, které oprávněnému náleží. Ze správního řádu je patrné, že k situaci, 
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kdy exekuční správní orgán k ukládání donucovacích pokut přikročí, jsou potřeba 
alternativně dvě podmínky. Je nutné, aby šlo buď o takový exekuční titul, u nějž nelze 

provést exekuci provedením náhradního výkonu či přímým vynucením anebo o případ 

kdy sice výše zmíněnými typy lze provést exekuci, ale činit ji těmito způsoby je 

neúčelné. Neúčelnost dle mého názoru nemusí spočívat pouze v mimořádně vysokých 
nákladech, ale rovněž kupříkladu neúměrné zasahování do práv třetích osob. První 

situace může nastat například, když je veřejný zájem na tom, aby se povinný zdržel 

určitého jednání-64 Lze si představit i určitý typ komisivního plnění, které je natolik 

závislé na vůli povinného, že jej nelze přímo vynutit. Příklad, který je dle mého soudu 

nejlepší ukázkou takového plnění, je bohužel spíše z oblasti soukromoprávní exekuce a 

je jím omluva. De lege ferenda můžeme například uvažovat o nějaké „omluvě ve 

veřejném zájmu“, jako druh správního trestu v přestupkovém řízení, ale přiznávám, že 

jde spíše o fantazírování. Při provádění exekuce formou ukládání donucovacích pokut 

vnímám tři důležité aspekty, které považuji za nutné rozebrat. Jsou jimi rozsah 

udělených pokut, procesní forma ukládání pokut a návaznost na jejich vymáhání. 
 Správní řád v ust. § 129 odst. 1 věta první říká: „Nelze-li nebo není-li účelné 

provádět exekuci náhradním výkonem nebo přímým vynucením, vymáhá se splnění 

povinnosti postupným ukládáním donucovacích pokut do výše nákladů na náhradní 

výkon, a nelze-li náhradní výkon provést, až do výše 100 000 Kč.“. Toto ustanovení 

nám tedy v zásadě rozděluje dva typy postupu exekučního správního orgánu při 

udělování donucovacích pokut. Dělící linii v zásadě vytváří dle toho, zda lze provést 

náhradní výkon či zda jej provést nelze. Druhá skupina je definovaná zbytkově a bude 

se v návaznosti na výše zmíněné skládat z případů, kdy lze exekuci provést přímým 

vynucením, přičemž je nutné opět zdůraznit, že hovoříme o případech, kde se bude jevit 
neúčelné, a z případů, kdy nelze exekuci provést jinak než udělením donucovací pokuty. 
V případě stanovení nákladů na náhradní výkon se definice jeví poměrně jasně. Půjde o 

vyčíslené náklady, jež by vynaložila osoba (osoby), která by toto náhradní plnění 

prováděla. Za předpokladu, že by se náhradní výkon jevil účelným a byl by pověřenou 

osobou vykonán, pak by náklady náhradního výkonu hradil rovněž povinný na základě 

ust. § 119 odst. 1 správního řádu. Je však nutné dodat, že výše donucovací pokuty 

v tomto případě nemusí být vždy rovna částce, která by byla vyčíslena po reálném 

provedení náhradního výkonu. Částka pokuty bude vyčíslena na základě určitého 

odhadu toho, kolik by se vynaložilo při reálném provedení náhradního výkonu. Může 
být například určena i na základě nejnižší podací ceny, pokud by náhradní výkon 

spočíval ve veřejné zakázce, přičemž lze při ukládání pokuty tuto cenu překročit, pokud 

není toto překročení excesivní
65. Při reálném výkonu by se však mohlo ukázat, že je 

potřeba vynaložit určité další mimořádné náklady, které logicky v pokutě započítány 
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být nemohou. Do pokuty nelze samozřejmě započítat ani případné náklady za 

uskladněné věci neb není jisté, zda by kupříkladu povinný písemně neprohlásil, že věci 

opouští, popřípadě jak dlouho byly uskladněné. Odlišná situace nastává, pokud je 
ukládána pokuta povinnému, proti kterému by mohl být vydán exekuční příkaz na 

nějaký druh přímého vynucení anebo lze povinného k plnění povinností přinutit 

povinného pouze ukládáním donucovacích pokut. V takovém případě nelze stanovit 

ekvivalent nákladů jako v případě náhradního výkonu. Je to v celku logické, protože 

pokud by exekuční titul mohl být vymožen vyklizením, pak je jen stěží možné učinit 

nějaký relevantní výpočet nákladů celé exekuce. Ještě obtížnější je pak určení nákladů 

na hotové výdaje při odebírání movité věci, protože pokud oprávněná úřední osoba neví 

přesně, kde se věc nachází, pak nelze vůbec předpokládat, co vše bude třeba vynaložit 

pro provedení exekuce. Jediným jistým nákladem je paušální částka 2000,- Kč dle ust. § 

116 odst. 3 správního řádu. Ta je však příliš nízká a pro řadu povinných by neměla 

donucovací efekt, který je primárním účelem. Zákon tedy stanovil pokutu do výše 

100.000,- Kč, přičemž nikterak neupřesňuje kritéria pro udělené konkrétní výše pokuty. 
Při stanovení výše pokuty pouze v ust. § 129 odst. 2 správního řádu udává, že výše 

pokuty má být určena s ohledem na povahu nesplněné povinnosti, ale toto kritérium 

nikterak neupřesňuje. Je tedy nutné postupovat dle principů ve správním řízení. Tato 
norma najde svůj „soukromoprávní odraz“ v ust. § 351 občanského soudního řádu. 

Naopak představuje rozchod se starým správním řádem č. 71/1967 Sb. Ten pro ukládání 

pokud ve výkonu rozhodnutí stanovil odlišnou maximální výši pokuty u fyzické a u 

právnické osoby.
66 Při postupu exekučního správního orgánu dle současné úpravy je tak 

nutné vzít v úvahu více kritérií, které nakonec povedou k udělení adekvátní pokuty. 
Kromě maximální výše částky představuje další limitaci pro exekuční správní orgán 

existence lhůty pro zaplacení, kterou musí exekuční správní orgán stanovit a která musí 

být přinejmenším patnáct dní. Rovněž zde není nikterak rozčleněno typově, u kterých 

pokut je jednotlivá délka lhůty a je nutné, aby exekuční správní orgán zohlednil více 

kritérií. Tím nejdůležitějším však bude bezpochyby výše uložené pokuty.67 
 Udělování donucovacích pokut je nutné chápat jako určitý doplňkový a 

subsidiární institut správních exekucí.
68 Udělením a následným uhrazením či 

vymožením pokud se samozřejmě povinnost vyžadovaná exekučním titulem nesplní a 

dodržování pravidla tímto exekučním titulem autoritativně stanoveným je plně závislé 

na vůli povinného. Exekuční správní orgán se tedy snaží povinného přimět k dodržování 

povinnosti postižením jeho majetku. Při definování donucovacích pokut je dle mého 

mínění též důležité odlišit tento typ pokut od jiných, které se v odvětví správního práva 

vyskytují, protože může docházet k mylnému zaměňování. Pokud vezmeme v úvahu 
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pokuty, které jsou udělovány dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.
69, pokuta je zde 

sankční složkou rozhodnutí o přestupku. Slouží jako sankční a preventivní prostředek, 

ale na rozdíl od exekuce ukládáním donucovacích pokut není nástrojem pro to, aby 

osoba, které je pokuta ukládána, splnila nějakou další povinnost krom jejího uhrazení. 

Tento typ pokut samozřejmě sám o sobě nemá nic společného s postupem při správní 

exekuci, byť je nutné samozřejmě chápat logickou propustnost. Tedy, že neuhrazení 

pokuty může skončit exekucí na peněžité plnění dle daňového řádu. Poněkud tenčí je 

dělící linie mezi pokutou donucovací a pokutou pořádkovou, přičemž se na první pohled 

mohou jevit tyto pokuty téměř totožné, obzvláště vzhledem ke skutečnosti, že pojem 

pořádkové pokuty se může objevit i v oblasti správních exekucí, jak jsem již výše 

zmínil. Společným jmenovatelem obou typů pokut je docílit toho, aby jejich adresát 

něco učinil nebo naopak, aby se určitého konání zdržel, a na rozdíl od pokut v řízení o 

přestupku se jejich udělování neřídí zásadami správního trestání. Hlavní rozdíl je tak 

nutné spatřovat zejména ve skutečnosti, kdo tyto pokuty uděluje a na základě jakého 

oprávnění. Vzhledem k orgánu, který pokutu uděluje, je zřejmé, že donucovací pokutu 

může uložit pouze exekuční správní orgán, zatímco pořádkovou pokutu dle ust. § 62 

správního řádu může udělit jakýkoliv správní orgán, který vede řízení. Pořádkovou 

pokutu ukládá správní orgán na základě nějakého neakceptovatelného chování účastníka 

řízení a dalších osob, který ztěžuje či maří řízení správních orgánů způsoby uvedenými 

ve výše zmíněným ustanovení anebo ve speciálních zákonech. Jejich cílem je, jak již 

název napovídá, zajistit řádný průběh správního řízení. Donucovací pokuty jsou oproti 

tomu udělovány na základě existence vykonatelného exekučního titulu, který není 

dobrovolně povinným plněn, a současně jsou splněny podmínky obsažené v ust. § 129 

správního řádu. V praxi si můžeme představit situaci, kdy nabyde vykonatelnosti 
exekuční titul, na jehož základě má povinný vyklidit nemovitost. V první situaci zahájí 

oprávněná úřední osoba vyklizovací práce a osoby, které mají být vykázány, se sveřepě 

vykázání brání a maří činnost vyklizení. Pak je na místě, aby byla těmto osobám 

uložena pořádková pokuta. Druhá situace nastane, pokud exekuční správní orgán zjistí, 

že provedení exekuce vyklizením ze strany oprávněné úřední osoby by bylo neúčelné. 

V dané situaci již nebude žádná oprávněná úřední osoba činit kroky, kterými by chtěla 

docílit provedení vyklizení, ale exekuční správní orgán jako takový uloží donucovací 

pokutu s cílem přimět povinného k vyklizení. 
 Pro pochopení problematiky donucovacích pokut je nepochybně důležité i 

popsat proceduru, kterou se donucovací pokuty udělují. Nejdůležitější věcí, kterou je 

dle mého mínění nutné zmínit, je skutečnost že při ukládání donucovacích pokut 

nevydává exekuční správní orgán exekuční příkaz dle ust. § 111 správního řádu, ale činí 

rozhodnutí. Že se rozhodnutím o uložení donucovací pokutě nemyslí exekuční příkaz 
lze dovodit jednak z ust. § 76 odst. 2 správního řádu, který stanoví, že dané rozhodnutí 

je usnesením pouze, pokud to stanoví zákon. Nadto je nutné si rovněž uvědomit, že u 
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všech ostatních typů exekuce na nepeněžité plnění zákon explicitně zmiňuje vydání 

exekučního příkazu a rovněž alespoň základní nástin toho, co má každý exekuční příkaz 

obsahovat. Odlišná forma je důležitá zejména z hlediska možné obrany proti tomuto 
způsobu exekuce. Vzhledem ke skutečnosti, že toto rozhodnutí není usnesením, nelze 

uplatnit námitky dle ust. § 117 správního řádu. Naopak obranou v rámci správního 

práva bude odvolání dle ust. § 81 správního řádu, protože na rozdíl od exekučního 

příkazu či exekuční výzvy není v rozhodnutí o pokutě odvolání vyloučeno. Je nutné vzít 

v potaz i skutečnost, že správní řád nevylučuje odkladné účinky odvolání u 
donucovacích pokut a na rozdíl od námitek bude tedy vždy mít odkladný účinek. 
K tomu je nutné ještě dodat, že může být mylně zaměňována patnáctidenní odvolací 

lhůta, která začne běžet po doručení povinnému s pariční lhůtou, která začne běžet až po 

právní moci rozhodnutí a exekuční správní orgán určí její délku minimálně na patnáct 

dní. Vymáhaní pokuty tak může být zahájeno až poté, co uběhne lhůta stanovená 

v rozhodnutí, která začala běžet poté, co toto rozhodnutí nabylo právní moci. 
 S ohledem na charakteristiku rozhodnutí o udělení pokuty může povinný 

přistoupit též k ochraně soudní, a to podáním žaloby ve smyslu ust. § 65 soudního řádu 

správního, tedy žaloby proti rozhodnutí soudního orgánu.
70 Rozhodnutí o udělení 

správní pokuty není typem rozhodnutí, které by spadalo do kompetenčních výluk dle 

ust. § 70 soudního řádu správního. Důležité ovšem je uvědomit si rozsah toho, co bude 

soud zkoumat. Soudem bylo jasně judikováno, že při soudním přezkumu rozhodnutí o 

udělení donucovací pokuty se rozhoduje o tom, zda mělo rozhodnutí o pokutě náležitý 

podklad, tedy zda byla nařízena exekuce, zda pokutu uložil orgán, který k tomu byl 
oprávněn, zda byly splněny zákonné podmínky dle ustanovení § 129 správního řádu a 

zda byly splněny náležitosti řízení.
71 Soud tedy nebude přezkoumávat samotný exekuční 

titul, na jehož základě byla exekuce nařízena. Z rozsudku je rovněž patrné, že vydáním 

rozhodnutí o donucovací pokutě není zahájena exekuce, ale musí být již zahájena. Ta 

může být nařízena jedině vydáním exekučního příkazu. Exekuční příkaz je tedy nutné 

vydat i v situaci, kdy je z exekučního titulu zcela zřejmé, že exekuci nelze provést 

náhradním výkonem ani přímým vynucením. Půjde tedy o exekuční příkaz, který 

nebude spojen s žádnými reálnými úkony oprávněných úředních osob či dalších osob a 

jediným prostředkem k vymožení exekuce bude tedy udělování donucovacích pokut. Ve 
vztahu k exekučnímu příkazu pak bude soud při přezkoumávání rozhodnutí o udělení 

donucovací pokuty sledovat pouze skutečnost, zda byla exekuce tímto příkazem 

nařízena, dle mého mínění však nebude řešit všechny aspekty, které by soud zkoumal za 
situace, kdy by byl soudně napadnut samotný exekuční příkaz. K soudnímu přezkumu 

je nutno dodat, že pokud nedojde k přiznání odkladného účinku ze strany soudu dle ust. 
§ 73 odst. 2 soudního řádu správního, pak podání žaloby proti rozhodnutí odkladný 
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účinek nemá. Rozhodnutí se tedy stane pravomocným nezávisle na podání žaloby a 

uběhnutím pariční lhůty se stává splatným a vykonatelným. Pro úplnost ještě doplním 
možnost podání kasační stížnosti, zde však již nelze uvést žádná specifika vzhledem 

k donucovacím pokutám.  
 Důležité si je rovněž zodpovědět, jakým způsobem budou vymáhány 

neuhrazené donucovací pokuty. Zákon zde odkazuje na postup dle daňového řádu č. 

280/2009 Sb. Probíhá zde tedy obdobný odklon na postupy daňové exekuce, jako tomu 
je u správních exekucí na peněžité plnění. Správní řád tak řeší především otázku, kdo je 

správním orgánem. Tím je orgán, který pokutu uložil. Správní řád v příslušném ust. § 

129 odst. 2 nevytváří z tohoto pravidla žádnou výjimku. Překvapením není ani 
skutečnost, že příjmy z donucovacích pokut poplynou do rozpočtu, který hradí činnost 

exekučního správního orgánu. Důležité je též si uvědomit, že donucovací pokuta je 

veřejnoprávní sankcí a tato uhrazená či vymožená pokuta je příjmovou stránkou 

veřejného rozpočtu. Pokud povinný nesplní své povinnosti včas v rámci pariční lhůty a 

je stále v prodlení s povinnostmi, které mu ukládá exekuční titul, pak může způsobit 

fyzickým a právnickým osobám škodu. Předmětem donucovací pokuty není sanovat 

tuto škodu, nýbrž přimět povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Logicky tedy 

správní řád zmiňuje, že uhrazením pokuty se povinný nezprošťuje odpovědnosti za 

způsobenou škodu. Jiným pohledem lze tedy na tuto argumentaci pohlížet s tím, že 

kritériem pro částku donucovací pokuty nebude výše škody způsobené povinným. 
 
 

6. Závěr 
 

Předcházející kapitoly práce představovaly určitý náhled do veřejností a odbornou 

literaturou opomíjenou problematiky exekuce správních rozhodnutí.  Při zpracování 

kterékoliv písemné práce napříč obory mohou pro autora nastat dvě situace. Buď práci 

zpracovává autor, pro nějž je dané téma z profesních či jiných zkušeností naprosto 

zřejmé a přehledné již před napsáním první věty. Pro takového autora je jediným 

úkolem urovnat si své zkušenosti a teoretické poznatky, aby je náhle mohl smysluplně 

přenést do textu. Druhá skupina autorů, mezi které jsem se při psaní řadil i já, se 

s problematikou seznamuje teprve v průběhu psaní práce. Jakkoliv jsem si byl vědom, 

co si zhruba pod pojmem exekuce správních rozhodnutí představit, jednotlivé specifické 

poznatky k řízení exekuce, k jednotlivým typům exekuce a k dalším faktům ve věci 
exekuce správních rozhodnutí jsem se samozřejmě dostával až v průběhu psaní práce. 
Tento postupný myšlenkový vývoj v konečném důsledku vedl k situacím, kdy jsem se 

například u institutu osobních a bytových prohlídek dostal k obecnému rozdělení 

obraných prostředků proti postupu exekučního správního orgánu anebo u exekuce 
předvedením se vrátil k rozebírání rozdílu mezi podáním námitky proti usnesení a 

jednotlivému úkonu. Při závěrečné korekci práce jsem se samozřejmě snažil eliminovat 

veškeré protimluvy a nelogická vyjádření, k jejichž vzniku v průběhu psaní textu 
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dochází. Výše popsanou situaci, kdy jsou některé mé obecné poznatky a názory 

„roztroušeny“ v rámci celé práce při popise jednotlivých typů exekuce, jsem se však 

rozhodl nechat bez zásahu. Jeví se mi poté tyto poznatky v rámci práce mnohem 

autentičtější než za situace, kdy bych je posléze rozsáhlými úpravami uměle přesazoval 

do jiných kapitol. 
 Skutečnost, že jsem některé své poznatky a úvahy rozváděl již v průběhu 

psaní práce, neznamená, že neučiním ještě určité závěrečné resumé, které se mi 

v průběhu psaní postupně vytvářelo. Spíše než nějakou snahou o popsání celkového 

dojmu z exekucí správního rozhodnutí či vyjádření jedné všeobecné odpovědi k tématu 

této práce, pojímám níže zaznamenaný závěr jako soubor určitých vypozorovaných 
poznatků. Tyto poznatky rozčleňuji do několika bodů, které jsem považoval za důležité 

zmínit a které jsou dle mého názoru úzce spjaty se správní exekucí. 
 

Exekuce správních rozhodnutí v kontextu exekucí obecně 
 
Pokud bych měl učinit určité vymezení exekucí správního rozhodnutí v rámci exekucí 

je dle mého názoru hlavním účelem zákonné úpravy exekucí jejich zařazení do rámce 

správního řízení, tedy vymezit, kdo je exekučním správním orgánem, jaké procesní 

prostředky lze při provádění exekuce užít a jaká je možnost obrany povinných a dalších 
osob v rámci správního práva. Správní řád rovněž přináší do exekuce některé nové 

instituty, jakými jsou kupříkladu exekuce předvedením anebo vytváří novou 

terminologii a částečně odlišná pravidla pro některé instituty upravené již v občanském 

soudním řádu, jako je například donucovací pokuta. Při tom všem je nutné vzít na 

vědomí, že úprava správních exekucí je relevantní fakticky pouze vzhledem k exekucím 

na nepeněžité plnění, protože u těch peněžitých dochází k odklonu na daňový řád. 
 
 

Exekuční řízení v kontextu správního řízení 
 
Exekuce správních rozhodnutí neoddělitelně patří ke správnímu řízení, přičemž 

představuje fakultativní část tohoto řízení. Lze ji označit za část finální, která zajišťuje 

autoritativní vynutitelnost rozhodnutí správního orgánu. Exekuční řízení již 

nepřezkoumává meritorně rozhodnutí správního orgánu a exekuční správní orgán 

zkoumá pouze formální a procesní náležitosti tohoto rozhodnutí. Bude ovšem 

samozřejmě vázáno „osudem“ tohoto exekučního titulu, tedy například zrušením 

rozhodnutí dozorčím prostředkem v rámci správního řízení anebo rozsudkem v rámci 

správního soudnictví. Pokud pohlédneme na samotnou správní exekuci jako na typ 
řízení, tak můžeme zkonstatovat, že jde o specifický typ řízení, které je jednoinstanční, 

rozhoduje se v něm formou usnesením a je bezprostředně spojeno s faktickými úkony 

exekučního správního orgánu. 
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Vztah správní exekuce k dalším částem správního řádu 
 
Správní řád nepředstavuje seznam vzájemně izolovaných entit, a proto vidíme provázat 

exekuce správních rozhodnutí anebo alespoň některých jejich institutů s dalšími částmi 

správního řádu. Veškerá činnost exekučního správního orgánu a oprávněných úředních 

osob musí být činěna v kontextu základních zásad správního řízení dle ust. § 2 SŘ. Ve 

vztahu ke třetí části správního řádu lze ve správních exekucích užít například ust. § 135 

SŘ o součinnosti Policie ČR. Směrodatné je směrem ke správním exekucím 

samozřejmě i ust. § 150 SŘ o příkazu, protože i ten může představovat exekuční titul. 
Poměrně široká je propojenost správních exekucí s částí čtvrtou správního řádu, a to 

nejen v kontextu vyjádření osvědčení či sdělení dle ust. § 154 odst. 1 SŘ, ale zejména 

pak ve zbytkovém rozšíření dle ust. § 158 odst. 1 SŘ, který rozšiřuje tuto část na 
veškeré úkony, které nejsou upravené v ostatních částech správního řádu. 
 

Vztah správní exekuce k jiným právním předpisům 
 
Pokud jde o vztah správní exekuce k jiným právním předpisům, nabízí se jako první 
daňový řád, na nějž je odkázáno nejen u exekucí na peněžitá plnění, ale rovněž pro 
případy vymáhání exekučních nákladů a donucovacích pokut. Logická je i návaznost na 
soudní řád správní, která dává možnost soudní ochrany proti rozhodnutí a zásahům 

správních orgánů. Institut osobních prohlídek zase odkazuje na zákon o celní správě č. 
17/2012 Sb. V potaz musíme vzít i zákon o obcích, zákon o krajích, kompetenční zákon 

aj. 
 Související předpisy můžeme dle mého názoru rozdělit celkem do tří skupin. 

První skupina jsou předpisy, které nám zpřesňují jednotlivé instituty správních exekucí 

nebo je dávají do širších souvislostí. Druhá skupina nám upravuje jednotlivé exekuční 

tituly, tedy stanoví práva a povinnosti a dává jednotlivým správním orgánům 

kompetenci jejich dodržování chránit. Třetí skupina představuje specifické normy, které 

upravují samostatný procesní postup zcela nezávisle na správním řádu, byť se může 

problematiky správní exekuce dotýkat. Do této skupiny řadím již výše zmíněný daňový 

řád nebo soudní řád správní. 
 
 
 

Oprávněný a povinný 
 

Základním poznatkem při zkoumání exekucí správních rozhodnutí je též poněkud 

odlišné chápání tradičního exekučního vztahu oprávněného a povinného. Pozici 

oprávněného z veřejnoprávního titulu může zastávat veřejnoprávní korporace, která 

může současně prostřednictvím příslušného exekučně správního orgánu exekuci řídit. I 

za předpokladu, že bude oprávněným z exekučního titulu běžná fyzická či právnická 
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osoba, nebude, vzhledem k přítomnosti veřejného zájmu na vynucení titulu, plně 

disponovat právem na zahájení exekuce, které může být zahájeno z moci úřední. 
 Pozice povinného se ve správní exekuci naopak příliš neliší od pozice 

povinného v exekuci civilněprávní. S ohledem na správní řízení je přesto nutné 

definovat předpoklady, na základě kterých se může dotyčný stát povinným. Je tedy 

nutné, aby povinný byl účastníkem správního řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, 

dále toto rozhodnutí musí ukládat povinnému určitou nepeněžitou povinnost a současně 

musí uběhnout lhůta na dobrovolné plnění a rozhodnutí se tedy stát vykonatelným. 

Povinným přestane dotyčná osoba být dodatečným dobrovolným plnění
72

, vynucením a 

vymožením povinnosti anebo zastavením exekuce. 
 

Zahájení a ukončení správní exekuce 
 
Jedním z aspektů správních exekucí je i věcné ohraničení průběhu exekuce. Jeho 
začátek je vymezen poměrně jasně vydáním exekučního příkazu, čímž vzniká 

povinnému bezprostřední povinnost snést zásah exekučního správního orgánu 
v exekučním příkazu obsažené. Je nutné dodat, že správní řád pamatuje i na některé 

úkony před samotným zahájením exekuce, jakým je například zaslání exekuční výzvy 

ve formě usnesení, ale můžeme sem zařadit i uplatnění exekuce oprávněnou osobou, 

čímž vzniká povinnost exekučního správního orgánu nějakým způsobem konat. 
 Ukončení exekuce končí primárně vymožením povinnosti vyžadované 

v exekučním příkazu, přičemž vymáhání exekučních nákladů či donucovacích pokut je 

nutno chápat již jako další řízení, protože se bude odvíjet od dalšího rozhodnutí a navíc 

dle procesních podmínek stanovených v daňovém řádu. Jakýkoliv jiný vývoj povede 

logicky k zastavení řízení dle ust. § 115 správního řádu. Velké množství příčin pro 

zastavení exekuce lze rozdělit do více skupin. Například do těch, kdy je exekuce 

zastavena z důvodů právních, z důvodů hospodárnosti či z vůle oprávněného. Další 

rozdělení alternativních způsobů ukončení exekuce může být na ty případy, kdy 

objektivně nadále existuje veřejný zájem na splnění povinnosti a tam, kde již tento 

veřejný zájem není, protože mu bylo jiným způsobem učiněno za dost, odpadl či nikdy 

neexistoval. 
 

Úkony v rámci exekuce 
 
Exekuce je specifická v rámci správního řádu zejména faktickými úkony, které činí 

oprávněné úřední osoby nebo další osoby z popudu exekučního správního orgánu. 

Pojem úkon se ve správní exekuci objevuje na více místech, zejména v ustanovení o 

námitkách. Hlavním úkolem tedy není učinit meritorní a závazné rozhodnutí vůči jeho 

adresátovi, ale faktickými úkony dosáhnout souladu skutečného stavu se zájmem 
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obsaženým v exekučním titulu. Jediným úkonem, který je správním řádem 

institucionálně zakotven ve formě usnesení a je současně obligatorní pro všechny 

exekuce, je exekuční příkaz
73. Exekuční příkaz rámuje celou řadu faktických úkonů, 

které pověřené osoby vykonávají a které nejsou uzavřeny žádným taxativním výčtem a 

správní řád ani jiné předpisy je tedy nemohou komplexně upravit. Tyto faktické úkony 

musí být konány v souladu s principy správního práva a nesmí rovněž excesivně 

vybočovat z předvídatelného chování, které se od oprávněných úředních osob bude 

vzhledem ke konkrétnímu exekučnímu příkazu očekávat. 
 
 

Ochranná ustanovení versus obranné prostředky 
 
Správní exekuce představuje poměrně značný zásah do práv povinného a dalších osob, 

ale její odklad či dokonce zastavení může představovat i ohrožení práv povinného. Nad 

to je nutné uvědomit si, že se stále pohybujeme v režimu správního řízení a kromě 

ohrožení práv povinného a oprávněného může být ohrožen i veřejný zájem. 
 Ochranu veřejného zájmu v daném případě není nutné nikterak dále 

specifikovat, protože ve svých požadavcích prostupuje celým správním řádem a veškerá 

činnost správních orgánů i úředních osob musí být činěna ve veřejném zájmu. Jeho 

ochrana může být zakotvena prostředky uvnitř správního práva, jako je například 

přezkumné řízení, ale i mimo něj, například trestnými činy úředních osob dle ust. § 329 

a § 330 trestního zákoníku. Pokud však vezmeme v potaz ochranu práv jednotlivých 

osob lze dle mého učinit určité rozdělení prostředků ochrany osob na ty, kde je dotyčná 

osoba chráněna nějakým samotným ochranným ustanovením v zákoně a na ty, kde je 

dáno této osobě právo aktivně využívat prostředky ke své obraně. 
 Ochrannými ustanoveními chápu ta ustanovení v zákoně, která mají primárně 

za účel změkčit zásah exekučního správního orgánu do práv povinného a dalších osob 

anebo zabránit ohrožení práv oprávněného. Spatřovat je můžeme například v povinnosti 
zaslat exekuční příkaz s týdenním předstihem při exekuci vyklizením, povinnost 
vykonávat osobní prohlídku osobou stejného pohlaví, uskladnění vyklizených věcí po 

dobu šesti měsíců, ale kupříkladu též odkladný účinek při podávání některých námitek. 
Zákonodárce zde přímo do zákona dává jasná a nezměnitelná pravidla, jimiž chce ex 

lege zabránit svévoli oprávněných úředních osob a nedůvodnému zasahování do práv 

osob, které určitým způsobem participují na správní exekuci. Exekuční správní orgán, 

respektive oprávněné úřední osoby jsou povinny samozřejmě tato zákonná i 

podzákonná ustanovení bez výjimky respektovat. 
 Obranými prostředky disponují nositelé práv a povinností a mohou je uplatnit 

vůči rozhodnutím či jiným úkonům exekučních správních orgánů a oprávněných 
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úředních osob. Základními prvky je dispozitivnost, tj. že sám adresát práv a povinností 

se rozhodne, zda možnosti obrany využije a individuální posouzení, tedy že musí být 

každý obranný prostředek posouzen konkrétně vzhledem k faktické situaci daného 

případu.  
 Obranné prostředky rozděluji do tří skupin. První jsou obranné prostředky 

uplatňované v rámci správního řízení, kam budou spadat zejména námitky. U námitek 

je důležité sledovat zejména skutečnost, kdo je podává, tedy že musí jít o povinného či 

jinou osobu, které vzniká povinnost. Dalším důležitým aspektem námitek je jednání, 

proti kterému směřují, přičemž musí jít o usnesení nebo úkon exekučního správního 

orgánu. V neposlední řadě je podmínkou řádně podaných námitek včasnost podání, to 

jest, že musí býti podány před provedením usnesení anebo dokonáním úkonu. Poslední, 

co bych v souvislosti s námitkami zmínil je nutnost vnímat, zda půjde o námitku, která 

vyvolá odkladný účinek usnesení nebo konkrétního úkonu. 
 Námitky, které jsou specifické pro správní exekuci, doplňují obranné 

prostředky, které lze uplatňovat obecně ve správním řízení. Půjde tedy o odvolání 

(potažmo rozklad) proti rozhodnutí o uložení donucovací pokuty či o nákladech 

exekuce. Dále také lze hypoteticky vzít v úvahu opatření proti nečinnosti dle ust. § 80 

správního řádu, za situace kdy exekuční správní orgán ignoruje uplatnění exekuce 

oprávněným, případně poté stížnost dle ust. § 175 správního řádu coby subsidiární 

prostředek obrany dle správního řádu. 
 Druhá skupina obranných prostředků je uplatňována před soudem 

prostřednictvím žalob typově upravených v soudním řádu správním. Soudní řád správní 

samozřejmě nestanoví žádná specifika směrem ke správním exekucím, ale v jejich 
kontextu je důležité si vždy stanovit, který typ žaloby bude aplikován na kterou činnost 

při správní exekuci. Velmi obvyklým typem tak bude žaloba proti zásahu správního 

orgánu dle § 82 an. SŘS vzhledem ke skutečnosti, že pod žalobu proti rozhodnutí 

budeme moci subsumovat jen to jednání exekučního správního orgánu, které bude 
splňovat podmínky rozhodnutí zakládajícího, měnícího či rušícího práva žalobce. 
 Třetí skupinu bych označil jako zbytkovou a řadím sem vše, co není opravný 

prostředek v rámci správního řádu ani žaloba dle soudního řádu správního. Zařadit sem 

můžeme například oprávnění osoby před provedením osobní prohlídky požádat o 

přítomnost přizvaných osob, v určitém širším kontextu práv povinných bychom mohli 

do této skupiny zařadit učinění prohlášení povinného o tom, že se vzdává věcí 

odstraněných z nemovitosti při exekuci vyklizením. Dále můžeme do této skupiny 
zařadit instituty mimo správní právo, jako je podání trestního oznámení či 

soukromoprávní žaloby proti exekučnímu správnímu orgánu. Jde tedy o prostředky, 

které nelze podřadit do určité charakteristické skupiny, ale lze je vnímat jako určitou 
obrana práv osob při provádění správní exekuce proti exekuci jako celku či proti 

konkrétnímu postupu. 
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Slovo úplným závěrem 
Problematiku správních exekucí je dle mého názoru nutné chápat zejména 

v souvztažnosti se správním řízením a správním rozhodnutím. Hovořit o exekuci 

správních rozhodnutí jako o typu exekuce s určitými odchylkami od běžné 

soukromoprávní exekuce dle mého názoru nelze. I přes podobnost jednotlivých institutů 

se správní exekuce liší přítomností veřejného zájmu, specifičností jednotlivých subjektů 
a mnoha dalšími aspekty, proto je nutné brát správní exekuci především jako 

fakultativní
74 část správního řízení, teprve poté hovořit o správní exekuci jako o druhu 

exekuce. 
 Správní exekuce „trpí“ absencí judikátů Nejvyššího správního soudu, 

přičemž by dle mého mínění byla nutná zejména u jednotlivých způsobů provádění 

exekuce, které by detailněji vytyčilo některá specifika provádění správních exekucí. 

V této chvíli tak lze především zpřesňovat kritéria správní exekuce novelizací správního 

řádu a speciálních předpisů zmocňující správní orgány k vydávání specifických 

exekučních titulů. Takovému postupu by však měla předcházet odborná diskuse, kterou 

v současné době postrádám. Současná úprava je dle mého názoru na určitém rozcestí, 

přičemž se může do budoucna vydat dvojím směrem. Buď lze současnou úpravu 

maximálně zestručnit na definování exekučního správního orgánu a posléze správní 

exekuce plně odkázat na občanský soudní řád anebo hlavu XI druhé části správního 

řádu značně rozšířit a minimalizovat tak prostor pro mezery a otázky v právní úpravě. 

Jsem toho názoru, že výkon správního rozhodnutí si zaslouží jít cestou druhé varianty. 

Správní řád vstoupil loni do druhého desetiletí svého života a doufejme tedy, že se větší 

pozornosti dočkají i správní exekuce. 
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Resumé 
Diplomová práce se věnuje tématice exekuce správního rozhodnutí, které jsou primárně 

upraveny ve správním řádu. Práce se věnuje pojmu exekuční titul, přičemž chce 

definovat zejména náležitosti každého exekučního titulu. Práce se rovněž snaží zasadit 

správní exekuce do kontextu správního řízení, popsat jednotlivé kroky před zahájením 

správní exekuce a způsoby jak exekuci zahájit. V samotném průběhu exekuce práce 

zkoumá, jaké náležitosti musí mít exekuční příkaz, jakými způsoby lze exekuci provést 

a jak má správní orgán při exekuci pokračovat. Práce popisuje specifické body 

jednotlivých způsobů provádění exekuce a snaží se se najít charakteristické rysy 

každého typu exekuce a zjistit, jak lze každou takto specifikovanou exekuci provést a 

šetřit při tom právní předpisy a principy správního práva i jiných správních odvětví. 

Práce je z větší části soustředěná na exekuce na nepeněžité plnění, jakými jsou 

kupříkladu vyklizení, odebrání movité věci (společně s prohlídkami bytů a osob), 

převedení a dalšími. Exekucím na peněžité plnění se práce věnuje jen okrajově a 

zkoumá zejména hledisko věcně a místně příslušného exekučního správního orgánu. 
Práce se rovněž věnuje jednotlivým právům a povinnostem, které vznikají jednotlivým 

osobám při průběhu správní exekuce. Při popisu těchto práv a povinností se práce 

věnuje zejména obraně povinného a dalších osob proti postupu exekučního správního 

orgánu a jednotlivým opravným prostředkům, které lze uplatnit při provádění správní 

exekuce. Práce si klade za cíl charakterizovat základní prvky, které jsou spojeny s tímto 

typem exekuce a které odlišují správní exekuce od jiného typu exekucí. Odlišnost práce 
spatřuje zejména v existenci veřejného zájmu, v existenci exekučního správního úřadu a 

ve značně odlišném postavení povinného a oprávněného, pokud jde o jejich práva a 

povinnosti. 

http://www.ekcr.cz/
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Abstract 
 
This Master thesis is about the issue of execution of administrative decision, which are 
regulated in the Administrative Procedure Code. The thesis deals with the concept of 
Enforcement order and it defines the key points of enforcement order. This thesis seeks 
also to put this kind of enforcement in context with administrative proceeding and to 
describe every step before start of execution and also how to start process of execution. 
In chapter which contains process of execution itself, thesis examines procedural 
requirements of Execution's attachment, kinds of execution and order of steps done by 
an administrative authority. Thesis describes specific points of each kind of making an 
execution and it seeks to find characteristics of every kinds of administrative execution. 
Thesis seeks how to make execution without any violation of laws and maxims 
established by administrative law and without violation of laws and maxims from 
another branches of law too. Thesis is focused on executions on kind, which contains 
E.G. Eviction, removing of movable property (including rules about personal searching 
and flat's searching), enforcement fine etc. Executions in money are introduced only 
marginally in thesis and it describes issues in locations and competence of 
administrative authorities. Thesis contains also summary of rights and duties, which 
have persons during proceeding of administrative execution. Part of thesis, which 
includes description of rights and duties, is mostly concentrated in possibilities of 
defence for debtors and thesis also describes possibilities of remedy. Thesis should to 
characterise basic points, which are specific with administrative execution and which 
make this kind of execution different from others. Differences in this kind of executions 
are found mainly in exist of public interest, in role of administrative authority and in 
another positions of debtors and creditor and their rights and duties. 
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