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1. ÚVOD
Výkon rozhodnutí upravuje část šestá OSŘ ust. § 251 až 361a. Jedná se o
neodmyslitelnou fázi soudního řízení, ve kterém často dojde k naplnění cíle, na základě
kterého žalobce soudní řízení vyvolal. Jak poznamenal J. Mádr: „Bez vymožení splnění dříve
uložené povinnosti totiž mnohdy sebelepší rozsudek zůstává jen kusem popsaného papíru a
úsilí soudu o nalezení spravedlnosti by tak často bez jejího nuceného prosazení zůstalo
marným.“1
Po roce 1989 doznala fáze výkonu rozhodnutí významných změn. Z okrajové soudní
činnosti, která se v drtivé většině týkala výkonů proti fyzickým osobám k vymožení plnění z
občanskoprávních nebo rodinněprávních sporů, kdy při politice plné zaměstnanosti býval pak
nejčastější způsob výkonu rozhodnutí srážky ze mzdy, došlo ruku v ruce se změnou
politických a společenských podmínek k radikální změně a prudkému rozvoji vymáhání
práva. Rapidně narostl počet nařízených výkonů rozhodnutí a současně rostla i výše
vymáhaných částek v souvislosti s vymáháním plnění z obchodněprávních vztahů. Reakcí
byla vedle personálního posílení soudů a odklonu části agendy na soukromé exekutory
zejména změna skladby jednotlivých způsobů výkonů rozhodnutí, které lépe reagovaly na
zásadní společenské, ekonomické i právní změny, přičemž snahy o zdokonalení systému
neutuchají dodnes.2 S takovou byl 1. 1. 2013 na základě novely zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád (OSŘ) zařazen mezi způsoby výkonu rozhodnutí pro peněžitá plnění
zkoumaný institut správy nemovité věci (tzv. exekuční sekvestrace).
Ve své diplomové práci si kladu za cíl charakterizovat institutu správy nemovité věci,
jak ho zná občanský soudní řád v ustanoveních § 320b a následujících. Jelikož důvodová
zpráva novely ke správě nemovité věci je velice stručná - text samotný je stručnější než
vlastní ustanovení zákona, nepřináší žádnou podstatnou informaci a mlčí i o předpokládaných
přínosech nového institutu – rozhodl jsem se tyto nedostatky napravit sám. Ve své práci bych
se rád pokusil analyzovat institut exekuční sekvestrace v kontextu obecné právní teorie a
zejména z hlediska historického vývoje. Komparací s historickou úpravou se pokusím nejen
demonstrovat stěžejní prvky a problémy tohoto způsobu výkonu rozhodnutí, ale také hodlám

1
2

LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář, str. 23.
Tamtéž, str. 22.
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poukázat na předpoklady materiálního práva (zejména společenskoekonomické faktory), které
tento výkon rozhodnutí výrazně ovlivňují.
Ačkoli je institut v českém právním řádu účinný bezmála pět let, rozhodně nepovažuji
tuto snahu za opožděnou či zbytečnou. Už jenom kvůli skutečnosti, že institut je praxí velice
zřídka využíván a dosud nenabyl tzv. sociální účinnost, tedy účinek, kdy norma začne být
vnímána společností a běžně uplatňována v praxi. Navíc kromě shrnutí tohoto institutu ve
dvou komentářích, z nichž okrajově čerpán, a absolventkou naší fakulty, která skládala
diplomovou práci na totožné téma, se nikdo o hlubší uchopení tohoto výkonu rozhodnutí
nepokusil. Zmínění autoři přede mnou vesměs akcentovali platnou právní úpravu a pokud se
věnovali historickým podobám institutu, dělali tak zpravidla nesystematicky a bez patřičného
zdůraznění nosných a nadále aktuálních právních principů. Práce s historickým pozadím a
zejména rešerši v dobové judikatuře je přínosná i z toho důvodu, že pomáhá zodpovídat
některé sporné otázky, které okolo správy nemovité věci panují, a které jsou doposud
zodpovídány velice váhavě a většinou s poukazem, že definitivní řešení poskytne v budoucnu
až judikatura.
Sama práce je členěna do tří hlavních kapitol. Prvá má nastínit proměny tohoto institutu
v historickém kontextu. V tomto ohledu jsem se nespokojil s pouhým parafrázováním
rakouského exekučního řádu z roku 1896, kterým se momentálně účinná právní úprava silně
inspirovala, nýbrž jsem sledoval vývoj exekuční sekvestrace od dob svého vzniku v
poklasickém římském období až po současnost. Od srovnání klíčových bodů historických
právních úprav si slibuji lepší pochopení smyslu tohoto institutu, podchycení problémů a
zjištění, jakým způsobem na ně bylo reagováno. Druhá kapitola má analyzovat účinnou
právní úpravu a rozvinout ji ve světle souvisejících právních předpisů a judikatury. Poslední
ze tří kapitol si klade za cíl identifikovat některé sporné otázky, ke kterým může při
praktickém užití správy nemovité věci docházet. Z okruhu potencionálních problémů jsem
věnoval pozornost zejména otázkám spojených s rozsahem oprávnění soudu (resp. exekutora )
při výkonu exekuční správy. Sporné výklady týkající se možnosti soudu modifikovat či
ukončit stávající nájemní či pachtovní smlouvy aj. mají přímou souvislost s maximalizací
výtěžnosti správy nemovitosti a tím i praktickým využitím institutu. Závěr práce zhodnocuje
zasazení institutu v současné právní úpravě, a to zejména v kontextu materiálního práva.
Jelikož ani v současné době se zákonodárce dostatečně nevypořádal s dvoukolejností
soudního výkonu rozhodnutí a exekučním řízením, je v zásadě možné vést výkon rozhodnutí
pro peněžitou pohledávku prostřednictvím okresního soudu místně příslušného podle trvalého
6

pobytu dlužníka, anebo se obrátit na soudního exekutora. Těžiště úpravy výkonu rozhodnutí
správou nemovité věci leží v občanském soudním řádu. Jak známo, tak vztah exekučního řádu
a občanského soudního řádu je založen na generální subsidiaritě občanského soudního řádu.
Jelikož exekuční řád pro tento způsob exekuce v ust. § 59 odst. 1 písm. e) EŘ nestanoví žádná
zvláštní pravidla, použijí se v tom případě na činnost soudního exekutora přiměřeně ust. §
320b a násl. OSŘ.
Text diplomové práce odpovídá právnímu stavu ke dni 13. listopadu 2017.
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ
S účinností od 1.1. 2013 byla přijata novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, která mimo jiné podstatné změny zavedla nový způsob výkonu rozhodnutí, a
to institut správy nemovitosti nemovité věci (exekuční sekvestrace) dle ustanovení § 320b a
násl. Sekvestrací chápeme opatření, kterým se odejme věc z dispozice oprávněného vlastníka
a je svěřena za jistým procesním cílem třetí osobě. 3 Podle účelu pak rozlišujeme sekvestraci
opatřovací (respektive provizorní) a sekvestraci exekuční. V prvém případě má sekvestrace
sloužit jako provizorní opatření k zajištění zdárného průběhu budoucí exekuce,
prostřednictvím které je určitá věc, ohledně které panuje v souvisejícím procesu obava ze
zničení nebo zcizení, předána do úschovy cizí osobě. Exekuční sekvestrace pak slouží
samotnému vydobytí pohledávky, kdy užitky (plody) sekvestrované věci, které z ní plynou,
jsou použity k uspokojení věřitelovy pohledávky.
V našem právním řádu nejde tak docela o institut nový. Současná právní úprava se do
značné míry inspirovala tzv. vnucenou správou nemovitosti zakotvenou již zákonem č.
79/1896 z. ř. o řízení exekučním a zajišťovacím (řád exekuční), který byl účinný až do přijetí
občanského soudního řádu z roku 1950. Ani tehdy nešlo o institut nový. Institut exekuční
sekvestrace4 má v kultuře zemí ovlivněných římským právem dlouhou tradici. Historické
kořeny institutu lze vysledovat v římském právu, přičemž sám institut nevymizel ani ve
feudálních společnostech. Ovlivněn potřebami středověké agrární kultury s ohledy na páteř
tehdejší státní správy - lenní systém a prvky osobní závislosti jednotlivce - nakonec prodělal
dost svébytný vývoj během období průmyslové revoluce, aby se v moderní kapitalistické
společnosti ustálil na své současné podobě.

2.1. Sekvestrace v právu římském
Klasické římské právo vůbec neznalo speciální exekuce, tj. možnost postihnout jen
určité části majetku a to v takové výši, která bude dostačující pro uspokojení věřitelovy
pohledávky. Zahájení exekuce obvykle vedlo přímo k zabavení všeho dlužníkova majetku, a
když ani tehdy dlužník své dluhy neuhradil, bylo přikročeno k prodeji dlužníkova majetku
jako celku (způsob exekuce nazýván jako bonorum venditio).5 Při takové úpravě exekučního
3

PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 3
4Původ termínu sekvestrace pochází z pozdě latinského „sequestro“ = uložit k uschování. Slovo se
pravděpodobně vyvinulo z latinské fráze „fidem eius sequuntur“ (následovat jeho víru) používané při volbě
mediátora nebo následně při vydání držby věci vítězi sporu (viz PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace
soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 3)
5 KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. Vyd. 2., dopl. a přeprac., v nakl.
C.H. Beck vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995, str. 130
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řízení nebylo pochopitelně možné, aby věřitel uspokojil svoji pohledávku pouze z výtěžku
věcí dlužníkových statků.
Singulární exekuce představovala v období klasického římského práva výjimku
poskytovanou ve prospěch privilegovaných osob, v pozdějších dobách i osob požívající
zvláštní ochrany práva jako byli nedospělci nebo choromyslní. 6 Teprve v poklasickém období
v souvislosti s reformami císaře Diokletiána z konce 3. století n.l. byl zaveden nový způsob
exekuce zvaný pignus in causa iudicati captum uplatňovaný původně římským magistrátem
při vymáhání pohledávek veřejnoprávního nebo sakrálního charakteru. 7 Věřitel žádal o
provedení exekuce magistrát, který zmocnil výkonný orgán, aby zabavil pro věřitele
jednotlivé kusy dlužníkova majetku (nejprve movité věci, posléze nemovité věci a nakonec
práva)8 a sám je prodával ve veřejné dražbě.9
Změna univerzální exekuce v exekuci singulární zakrátko přinesla i možnost exekuce na
plody a užitky prováděna správou věci. Byla-li věc plodonosná, měl věřitel právo věc jako
řádný hospodář spravovat a započíst hodnotu plodů na úroky i jistinu své pohledávky (věřitel
samozřejmě ručil za zhoršení i zkázu věci způsobenou jeho vinou). To ovšem nezbavovalo
věřitele práva kdykoli přikročit k prodeji věci. Věřitel byl ovšem omezen na správu
nemovitosti a úhradu pohledávky z plodů a výtěžků věci například, kdy zákon zakazoval
zcizení nemovitosti, anebo kdy dlužníku náleželo pouze požívací právo (ususfructus) a nebyl
vlastníkem dotyčné věci.10 Podobně byl věřitel omezen ve volbě exekučního prostředku na
sekvestraci v případě, že exekuční titul opravňoval věřitele požadovat po dlužníku pouze
plody téhož druhu, které bylo možné z věci správou vydobýt (např. opravňoval-li exekuční
titul věřitele k vydobytí obilí z dlužníkova statku).
Právní institut exekuční sekvestrace rozvinulo římské právo ze sekvestrace opatřovací v
období dominátu – pozdní fáze římského impéria. Šlo o dobu sociálněkulturní transformace
římské společnosti, která byla reakcí na krizi třetího století charakterizovanou vnitřní
politickou nestabilitou, inflací, deurbanizací a sníženou obranyschopností státu. Krize se
nevyhnula ani páteři tehdejší ekonomiky – zemědělské produkci. Právě největší oporou
rolnické výroby se tehdy stával kolonát.11 Kolóni byli kategorií zemědělského obyvatelstva
rozšířenou v pozdní římské říši, kdy pro práci na latifundiích byl velký nedostatek otroků.
6

VÁŽNÝ, Jan. Římský proces civilní. V Praze: Melantrich, [1935]. viii. Vybrané vědecké rozpravy. Randova
knižnice právnická; sv. 1, str. 77
7 Tamtéž, str. 23
8 Tamtéž, str. 78
9 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 203
10 Tamtéž, str. 205
11BURIAN, Jan a OLIVA, Pavel. Civilizace starověkého Středomoří. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984, str. 475
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Původně šlo o svobodné zemědělce, kteří si pronajímali ke své obživě půdu včetně inventáře a
vlastníku půdy odváděli pachtovné. Prohlubování krize římského státu, zhoršování pracovních
a životních podmínek a velké zadlužení kolónů mělo ovšem za následek jejich upadání do
osobní závislosti na vlastníku půdy. Tento proces byl dovršen na začátku 4. století
připoutáním kolónů k půdě. Podobně řemeslníci byli povinně sdružováni do profesních
kolegií, ze kterých se stávaly dědičné korporace.12 Je tedy zřejmé, že za intenzivní rozvoj
exekuční sekvestrace může především skutečnost, že exekuce v pozdní římské říši u většiny
ekonomicky aktivního obyvatelstva nemohla být vedena na vlastnické právo samo a
mohla tak postihnout pouze dílčí vlastnické oprávnění (tedy právo věc požívat).
Dále již nebyl právní institut rozvíjen. Postupný úpadek římské říše zákonitě vedl k
vulgarizaci práva a celkovému úpadku právní vědy a legislativních technik. Texty zákonů
začaly být mnohdy nejasné a mnohomluvné. Císařská nařízení často reflektovala aktuální
problémy a týkala se proto čím dál více veřejného práva.13

2.2. Germánské feudální právo
Co se týče výkonu rozhodnutí, znalo germánské kmenové právo původně pouze
personální exekuci.14 Teprve v 5. století salický zákon (lex Salica) zavedl exekuci reálnou na
majetek dlužníka. I tak se ale uplatňovala prvořadě exekuce speciální, která postihovala jen
movité věci. Trvalo ještě několik století, než byly za předmět exekuce uznány i nemovitosti. 15
Ty se ovšem předmětem exekuce stály jenom za předpokladu, že movité věci nestačily k
započtení pohledávky. Odmítání vést exekuci na nemovitý majetek souviselo hodně s pojetím
nemovitého vlastnictví na přelomů kmenové a feudální společnosti. S držbou pozemků se
pojila rozmanitá veřejná práva a výhody. Navíc nemovité statky byly často chápány jako
vlastnictvím celé rodiny (rodina je tady myšlena v širším slova smyslu jako okruh osob pod
ochranou, resp. mocí, otce – pána domu, zahrnujícího vlastní rodinu a služebnictvo), což
bránilo vést exekuci na nemovitost kvůli dluhu konkrétního jednotlivce.16 17

12 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 480.
13 ADAMOVÁ, Karolina, Petr BĚLOVSKÝ, David FALADA, et al. Dějiny evropského kontinentálního
práva: vysokoškolská právnická učebnice. 3. uprav. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 90
14 Na rozdíl od exekuce reálné, tj. vedené na majetek povinného, je personální exekuce vedena přímo proti
osobě dlužníka. Smysl personální exekuce neměl ani tolik věřitele uspokojit z jmění dlužníka, jako spíše
dlužníka různými formami nátlaku (omezení na osobní svobodě nebo omezení dispozičního práva k
dlužníkovu majetku) přinutit k dobrovolnému plnění.
15 Tato koncepce později vyústila ve vznik rodinného fideikomisu (svěřenství). K institutu blíže kapitola 2.4.
16 Tamtéž, str. 115
17FIALA, Josef. Historický vývoj některých procesních principů, zásad a institutů civilního procesu. Praha:
Univerzita Karlova, 1975. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia; 21, str. 88
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Exekuční sekvestraci germánské kmenové a feudální právo tedy nezná. Exekuce na
plody je v historických pramenech chápána ryze ve smyslu exekuce mobiliární. 18 Obecně má
exekuční řízení té doby účel spíše donutit dlužníka, aby se dobrovolně podrobil výroku soudu,
než uspokojit věřitele z dlužníkova jmění. Jednotlivé úkony exekučního řízení mají nátlakový
charakter k opatření si platebních prostředků a dobrovolné úhradě dlužné pohledávky. 19
Teprve recepcí římského práva v 16. a 17. století začíná právo uznávat vedle zpeněžení
podstaty nemovitosti i exekuci na plody a užitky. Tomu se děje nejprve na Říšském komorním
soudu v druhé polovině 17. století.20 Celý postup byl silně ovlivněn římským právem, kdy
věřitel výrokem soudu nabýval držbu nad nemovitým majetkem dlužníka a chráněn
posessorními interdikty získal právo vybírat veškeré plody. Byl však povinen nakládat se
statkem s péčí řádného hospodáře, náležitě skládat účty a čistý výtěžek započíst na
pohledávku.21 Naneštěstí ne každý věřitel byl ochoten ujmout se správy sám. Častou praxí
bývalo, že věřitel fakticky ponechal statek v držbě dlužníka a od něho na základě skládaných
účtů žádal vydání čistého výtěžku.22 Zcela konfliktní situace nastávaly pak v případě plurality
věřitelů, anebo když si věřitel uvedený v držbu dlužníkova statku nepočínal s péčí řádného
hospodáře.23 Proto postupem doby začala být soudem ustanovována třetí osoba (nazýván buď
jako kurátor nebo sekvestr), která vykonávala správu ve prospěch věřitele, přičemž soud nad
správcem vykonával dohled Nákladnost a složitost exekuční sekvestrace nakonec ale stejně
vyústila v řadě partikulárních práv v náhradu tohoto exekučního prostředku exekučním
propachtováním, kdy užívací (resp. požívací) právo bylo přiznáno ve veřejné dražbě tomu,
kdo se zavázal platit největší pachtovné.24

2.3. Exekuční sekvestrace a stavovský proces
Co se týče českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko) v době feudální - v městském i
zemském právu převládají nadále prvky personální exekuce, ve které věřitel mohl dlužníka
„přimět“ k dobrovolnému plnění buď omezením dlužníka na osobní svobodě (respektive
18 Blíže Saské zrcadlo II. 41 § 9 Richtsteig, Lehnrecht 9 § 9
19 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 207
20 Říšský komorní soud byl zřízen roku 1495 římským králem Maxmiliánem I. Habsburským původně pro
záležitosti zemského míru, posléze fungoval jako nejvyšší soud bezprostředních říšských poddaných
(svobodné říšské rytířstvo, říšská města atd. a ve věcech civilních i záležitosti tzv. prostředně poddaných,
tedy poddaných na korunních panstvích). Komorní soud se řídil hodně římským právem a fungoval tak jako
významná páka, kterým se římské právo recipovalo do jednotlivých německých partikulárních práv (blíže
Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha: J. Otto, 1899. s. 649–650).
21 Tamtéž, str. 212
22 Tuto praxi výslovně vytýká pruský soudní řád z roku 1793.
23 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 212
24 Tamtéž, str. 213.

11

uvězněním)25 anebo omezením jeho dispozičního práva ke statku.26

27

Omezení dispozičního

práva ovšem nebylo zpravidla chápáno jako automatické převzetí držby nad dlužníkovým
majetkem, spíše šlo o reálné znemožnění působení dlužníka na své věci a jeho dispozici s ní. 28
Podobně mohl věřitel dosáhnout uhrazení své splatné pohledávky dlužníkem mimosoudně
prostřednictvím postupu, které Obnovené zřízení zemské popisovalo jako „uvázání s
komorníkem.“29 Podle zemského práva si totiž mohl věřitel s dlužníkem ujednat uvedení ve
statek dlužníka v případě nesplacení pohledávky. Jestliže byl dlužník v prodlení a věřitel
prokázal oprávněnost svého požadavku zápisem v zemských deskách, požádal o poskytnutí
komorníka na uvázání, tedy povolení, aby se statku směl ujmout. Ten pak uvedl věřitele v
držbu a nechal poddané slíbit držiteli poslušnost.30 Nemovitost přešla do užívání věřitele a
vlastnické právo zůstalo dlužníkovi. Uvedením nabýval věřitel práva brát ze statku užitky a
plody, aniž by se se započítávaly jako splátky k úhradě dluhu. 31 32 Teprve až Obnovené zřízení
zemské stanovilo, že všechny užitky a výnosy mají sloužit k úhradě věřitelovy pohledávky 33
(úroků i jistiny),34 což je vůbec první případ exekuční sekvestrace v českém právním řádu v
pravém slova smyslu.
Dále v tomto směru pak postoupily Novelly a Deklaratoria, které definovaly povinnost
řádné správy dlužníkova statku, zavedly odpovědnost věřitele za škody způsobené při správě
cizího majetku, pravidelné skládání účtů dlužníkovi a nově i právo volby, zda věřitel chce
statek dlužníka převzít do vlastnictví anebo postupně umořovat pohledávku užitky a výnosy
získanými ze správy dlužníkova statku.35 Druhá alternativa našla velice brzy uplatnění v
případech, když dlužníku nenáleželo vlastnické právo ke statku, nýbrž jenom právo požívací
(ususfructus) jako v případě lenních nebo fideikomisních statků. 36 Nicméně ve shodě s praxí v
25 Srovn. články C. 21, 22. Koldínových Práv městských království českého nebo články G. 28, 29
Obnoveného zřízení zemského.
26 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. Vyd. Praha: Linde,
2003, str. 120
27 Např. i podle starého práva jihlavského z 13. století dal se věřitel uvést v držbu nemovitosti, kterou po rok v
rukou měl a libovolně užíval. Nezaplatil-li dlužník do roka, statek dlužníka se věřiteli po třetím veřejném
vyzvání odevzdal do vlastnictví (blíže PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského.
Praha: F. Řivnáč, 1892, s. 221).
28 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. Vyd. Praha: Linde,
2003, str. 120
29 Článek G 48 Obnoveného zřízení zemské
30 Slib poslušnosti neztotožňujme se slibem člověčenství (respektive poddanství), ke kterému docházelo při
samotném převodu vlastnického práva statku z dlužníka na věřitele, při tzv. vdědění (dědičném odevzdání).
31KADLECOVÁ, Marta. České a moravské zemské právo procesní v první polovině 17. století. 1. vyd. Praha:
Eurolex Bohemia, 2005, str. 238
32 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 222
33 Článek G 51 Obnoveného zřízení zemského.
34 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 224
35 Právo volby měl věřitel vykonat do 3 měsíců, jinak příslušela volba dlužníkovi (blíže Novelly Ff. XI.)
36 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 225
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německých zemí i zde docházelo k řadě případů, že ačkoli věřitel vedl exekuci na plody
statku dlužníka, statek fakticky ponechával věřitel v rukou dlužníka a na základě vyúčtování
požadoval od něho čistý zisk (podobné potíže s nechutí věřitelů ujímat se správy
dlužníkových statků sami vedly v Říši k rozvinutí tzv. exekučního propachtování, viz kapitola
2.2).
Podobných změn doznalo i městské právo pragmatikou ze 17. srpna 1680. 37 Předpisy
tyto zůstaly v platnosti až do vydání všeobecného soudního řádu. Ani soudní řád pro Čechy z
23. ledna 1753, do vykonávacího řízení nevnesl žádné kardinální změny – tím spíš do
exekuční sekvestrace – a většinu ustanovení recipoval takřka v nezměněné podobě.

2.4. Obecný soudní řád (josefinský)
Obecný soudní řád josefinský z 1. května 1781 platil na našem území´po více než sto
let.38 Přinesl s sebou zánik starého obyčejového soudnictví a představoval základ civilního
procesu v době osvícenského absolutismu, průmyslové revoluce, společenských změn s ní
spojeným rozvojem liberalismu laissez-faire. Samotný soudní řád byl – co do rozsahu
exekuční sekveskrace (tzv. exekuce na plody a výtěžky) - velice stručný. Exekuci na plody a
užitky ve svých jediných dvou ust. § 320 a 321 sice připouštěl, 39

ovšem detailněji

neupravoval. Nedostatek výslovných předpisů na straně jedné a velké praktické použití
exekuční sekvestrace vedlo ke značně rozkolísané soudní praxi, která často sledovala spíše
hospodářský účel než ohled na právní zásady, a měla výrazně negativní vliv na právní jistotu a
legitimní očekávání ve shodnou rozhodovací praxi.
Novinkou, kterou josefinský soudní řád v oblasti exekuční sekvestrace přinesl, bylo, že
věřitel nově nemohl realizovat správu věci sám. Stát definitivně zavrhl prvky svémoci a
výkon rozhodnutí byl svěřen soudu coby orgánu veřejné moci oprávněným nejenom nalézat
právo a vydávat autoritativní rozhodnutí, nýbrž i zákonnými prostředky donutit dotyčného
podrobit se výroku soudu. V případech, že soud nebyl schopen svými trvalými orgány provést
37 Tamtéž, str. 226
38Západohaličský všeobecný soudní řád z roku 1796, který josefínský obecný soudní řád nahradil, nikdy
neplatil na území Čech, Moravy a české části Slezska. Obecný soudní řád josefinský byl v českých zemích
nahrazen až přijetím zákona č. 79/1896 Z.ř., o řízením exekučním a zajišťovacím (řád exekuční).
39 Je otázkou, byla-li na vině stručného znění ustanovení týkající se exekuční sekvestrace ta skutečnost, že
exekuční řízení v zemích rakouských přes všechen vliv německého a římskokanonického práva připouštělo
pouze exekuci na movité věci a nemovitosti (nikoli však exekuci na plody a užitky). Tradice byla v
rakouských zemích natolik silná, že navzdory snahám císaře zavést exekuční sekvestraci alespoň na léna a
jiné statky, k nimž držitel měl pouze užívácí právo, např. v Horních Rakousích přes výslovný předpis
patentu z 9. prosince 1628 se až do vydání josefinského soudního řádu se soudy řídili dle staré obyčejové
praxe (viz PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str.
229).
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řádnou správu exekvované nemovitosti sám, býval k výkonu exekuční sekvestrace povolán ad
hoc ustanovený zřízenec soudu, tzv. sekvestr. Došlo tak k ukončení frekventované praxe, kdy
sekvestoři z řad věřitelů z výnosů statku hradili přednostně své pohledávky (častokrát hodnota
majetku dlužníka během sekvestrace v důsledku jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře a
zcizování příslušenství nemovitého majetku dlužníka ještě klesla), 40 zatímco zbylí věřitelé
nebyli uspokojováni nijak.41
Na rozdíl od současné právní úpravy bylo dle právních předpisů Obecného soudního
řádu z roku 1781 možné vést exekuci sekvestrací nejen na věc, která dlužníkovi náležela do
vlastnictví (a to i na věc movitou), nýbrž též na právo, které povinného opravňovalo těžit
plody anebo čerpat užitky z cizí věci. Přitom bylo lhostejné, bylo-li právo dlužníka k užívání
věci právem věcným nebo obligačním – tehdy typicky právem pachtu. V praxi ovšem bylo
sporné, lze-li možné exekuční sekvestraci vést proti právům nezapsaným v pozemkových
knihách,42 43 třebaže se právní teorie opakovaně k této formě exekuce stavěla kladně. Podobně
tak ani exekuční sekvestrace na movité věci nebyla praxí hojně využívána, ačkoli ji právní
teorie nevylučovala.44
Takto extenzivně vymezený předmět exekuce umožňoval postih exekuční sekvestrací
široké množství věci a zejména práv. Mimo movité či nemovité věci (resp. spoluvlastnické
podíly) podléhal sekvestraci i rodinný fideikomis,45 lenní statky anebo fideikommissární
substituce,46 dále nejrůznější práva jako bylo např. právo honební nebo rybolovu. Stejně tak
bylo možné vést sekvestraci na výměnky (a to jak na naturální dávky, resp. věcná břemena,

40 Z toho důvodu u nás došlo k rozšíření německého přísloví „Sequester machen leere Nester.“ (Sekvestrace
vyprazďnuje hnízdo).
41 KLABOUCH, Jiří. Staré české soudnictví: (jak se dříve soudívalo). Praha: Orbis, 1967, str. 216
42Pozemkové (respektive gruntovní) knihy byly veřejné knihy, ve kterých se evidovala vlastnická a jiná věcná
práva k nemovitostem. Jednalo se o přímého předchůdce současného katastru nemovitostí.
43Exekuční sekvestrace dle práva rakouského byla vedena z titulu zástavního práva, které se (po vzoru staré
římskoprávní teorie) vztahovalo nejen na věc samu, ale i k jejím plodům a užitkům. V praxi bylo ovšem
sporné, lze-li exekuční sekvestraci vést proti pachtýři, jehož pachtovní práva nejsou zapsána v pozemkových
knihách. Otázka byla mnohdy rozhodována negativně s poukazem na tehdejší literu zákona, která
předpokládala zápis do pozemkových knih, popř. preferenci názoru, že plody jsou příslušenstvím statku, na
které nelze vést samostatné exekuce.
44 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 247
45 Rodinný fideikomis (statek zatížený fideikommissí; svěřenství) byl druh děleného vlastnictví původem z
období feudalismu. Jednalo se o nescizitelný rodinný soubour, jehož vlastnictví náleželo všem čekatelům
svěřencetví, avšak držitelem byla v osoba určená posloupností stanovenou zakladatelem uvedenou ve
zřizovací listině. Soupis majetku ve svěřenství býval uložen u soudu a takový majetek bylo zakázáno drobit,
zcizit anebo zatížit. Rodinný fideikomis z našeho právního řádu vymizel až po nabytí účinnosti zákona č.
179/1924 Sb., o zrušení svěřenství, ke konci roku 1924.
46 Institut dědického práva, jehož podstatou je, že zůstavitel nařízením pro případ smrti zůstavuje, aby dědic
(fiduciář) přenechal dědictví nebo jeho část po své smrti nebo při splnění jiné podmínky jinému, následnému
dědici (fideikomisář). Blíže kapitola 4.6.
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tak na peněžitá plnění jako byla doživotní renta) 47 a mnohá další. Právní úprava též
připouštěla postihnout exekucí osobní služebnost práva k bytu (habitatio), za předpokladu, že
šlo o jediný způsob, kterým mohla být pohledávky věřitele vymožena. 48 Zmíněná právní
úprava vnucené správy byla též hojně používána při exekuci práv k výkonu určité živnosti
nebo obchodního podniku,49 nicméně dovoluji si namítat, že tady ne vždy šlo o exekuční
správu v pravém slova smyslu. Zejména u sekvestrace živnosti. Zatímco u obchodních
podniků institut exekuční sekvestrace suploval roli exekučního prostředku jiného, který
tehdejší soudní řád neznal, a který bychom dnes čtenáři asi nejvhodněji připodobnili ke správě
závodu dne ust. § 338i a násl. OSŘ, sekvestrace živnosti v josefinském soudním řádu nevedla
k odnětí práv k provozování živnosti, ale pouze ustanovení sekvestra k vybírání výtěžků.
V právní teorii ovšem tato zažitá praxe budila kontroverze, neboť řada teoretiků
oprávněně vylučovala užití exekuční sekvestrace na výkon živnostenského oprávnění, a tak
navzdory praxi pokládala sekvestraci živností za nemožnou. Exekuční sekvestraci živností a
obchodních podílů přejal v lehce pozměněné podobě i říšský exekuční řád z roku 1896 (viz
kapitola 2.4). Ačkoli nešlo o sekvestraci v pravém slova smyslu, byla praxí hojně užívána a v
dobových materiálech bývá hojně zastoupena, což může být poněkud matoucí.50
Josefinský soudní řád sice vyhovoval svými koncepcemi především v období
kapitalismus volné soutěže, ale brzy přestával stačit vývoji ekonomiky a novým úlohám, které
na sebe stát přejímal. Po vleklých pokusech o jeho novelizaci (které ovšem neměly na institut
exekuční sekvastrace vliv) byly koncem 19. století přijaty tři základní normy reformující
civilní řízení. Jednalo se o jurisdikční normu, soudní řád a pro nás podstatný exekuční řád z
roku 1896.51

2.5. Exekuční řád z roku 1896
Zákon č. 79/1896 ř.z., o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád) měl spolu s
dalšími normami upravující civilní soudní řízení měl vést k modernizaci procesního řádu, jeho
zefektivnění a zrychlení,posílení právního povědomí a nepřímo i k rozšíření poskytování
47 WOREL, Josef Oskar, ed. Výměnek v exekuci: studie z exekučního řádu rakouského. Praha: Jaroslav
Pospíšil, 1902. str. 85.
48 Blíže rozhodnutí nejvyššího soudu č. 5492 publikované ve sbírce ve sbírce G.U.W.
49 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 251
50 Ferdinand Pantůček k početnému zastoupení rozhodnutí týkající se sekvestrace živnosti ve sbírce G.U.W.
poznamenal, že „Sekvestrace tato jest v praxi dosti husta.“ (blíže PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace
soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 251)
51 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. Vyd. Praha: Linde,
2003, str. 238
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úvěrů a posílení obchodu. Nové procesní řády ovšem tato očekávání nenaplnily. Civilní řízení
ovládl formalismus, řízení byla nákladná a zdlouhavá a často vyžadovala zastoupení
advokátem. To ztěžovalo užívání práva, díky čemuž se soudní ochrana jednotlivce stala
mnohdy nedostupnou.52
Exekuční řád trpěl řadou zejména nepříznivých koncepcí, které ve svém důsledku vedly
k

zdlouhavému a nákladnému vymáhání práva. Exekuční prostředky nedostatečně

reflektovaly různé druhy majetkových hodnot schopných uspokojit oprávněného, což bylo
problematické právě u exekuční sekvestrace (dle zákona tzv. vnucené správy) – už takhle
obtížně uchopitelného institutu. Nejproblematičtějším faktorem bylo, že vykonávací řízení
plně neovládala zásada oficiality, tj. že exekuce vyžadovala mnoho procesních úkonů
účastníka, aby dosáhlo vymožení přiznaného plnění. Právně nevzdělaný oprávněný nebyl
schopen exekuci vymáhat bez odborné pomoci, což druhotně vedlo k neúměrně vysokým
exekučním nákladům povinného vůči dlužné jistině a úrokům.53
Revize civilního řízení začala být o to naléhavější po rozpadu rakousko-uherské
monarchie. Na základě recepčního zákona nově vzniklý československý stát přebral
dosavadní právní řád, tedy na tzv. historických zemích (Čechách, Moravě a Slezsku) právo
rakouské a na Slovensku a Podkarpatské Rusi obyčejové právo uherské. Podvojnost práva
vyústila brzy ve snahu o unifikaci, která se dotkla i občanského práva hmotné i procesního.
Ačkoli snahy kodifikačních komisí vyústily v roce 1931 v Návrh zákona o soudní příslušnosti
a civilního soudního řádu,54 nepodařilo se revizi civilního řádu úplně dokončit – velkou vinou
i kvůli průtahům a unifikačním pracím občanského práva hmotného, jehož vládní návrh
zákona byl předložen k projednání až roku 1937. Téměř dvacetileté práce na nových
občanských kodexech nakonec definitivně přerušila válka. Exekuční řád z roku 1896 platil až
do konce roku 1950, kdy byl v rámci právnické dvouletky přijat nový soudní řád, zákon č.
142/1950 Sb., díky čemuž exekuční sekvestrace zmizela na 62 let z našeho právního řádu.55
Ačkoli byl říšský exekuční řád nesčetněkrát novelizován, ustanovení týkající se
exekuční správy zůstaly vesměs nedotčeny. Jelikož je současná úprava exekuční sekvestrace
silně inspirována úpravou exekučního řádu z roku 1896 a řadu ustanovení účinné úpravy tu
historickou věrně kopíruje, rád bych se o detailnější podobě institutu rozepsal zevrubněji.
52 Tamtéž.
53HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896, č. 79 ř. z.) a exekučný zákon (zák. čl.
LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé doplněné vydání. V Praze:
Československý Kompas, 1934, str.. 6
54 MALÝ, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. Vyd. Praha: Linde,
2003, str. 441
55 KUKLÍK, Jan a kol. Vývoj československého práva 1945 – 1989. Vyd. Praha: Linde, 2008, str. 571
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2.5.1. Předmět vnucené správy
Co se týče exekuční sekvestrace, oproti předchozí – velmi rámcové – právní úpravě, byl
institut upraven podstatně detailněji. Exekuční řád řešil tuto problematiku v ust. § 97 až § 131.
Předmětem exekuční sekvestrace se mohly shodně s předchozí právní úpravou stát vedle
nemovitých věcí i předměty děleného nebo jiného omezeného vlastnictví jako byly
fideikomissní a lenní statky, předmět vlastnictví horního, rolnické nedíly nebo statky zatížené
svěřenským nástupnictvím. Podobně exekuční řád připouštěl nařízení vnucené správy na
živnostenská oprávnění, obchodní podíly (viz kapitola 2.4), práva z průmyslového
vlastnictví,56 nemovitosti postavené na cizím pozemku na základě práva stavby, výměnky57 a
dokonce nevymizela možnost vést sekvestraci na movité věci, byť nadále v soudní praxi šlo o
relativně okrajovou záležitosti.58 Říšský exekuční řád tak de facto recipoval předchozí právní
praxi.
Zároveň

bývá snad vůbec poprvé v dobových materiálech připomínám sociální

charakter exekuční sekvestrace coby ochrany před podstatnými zásahy do majetkové sféry,
než jak by tomu bylo v případě dražebního prodeje nemovité věci. Ztráta nemovitosti pro
početnou strukturu drobného rolnictva a kovorolnictva59 představovalo velice významný
sociální zásah s řadou negativních sociálních účinků. Exekuční sekvestrace měla dle intencí
exekučního řádu chránit proletariát před velkokapitálem,60 což se dnes může jevit jako lehce
tendenční terminologie, nicméně s ohledem na sociální otázky a majetkovou stratifikaci
tehdejší společnosti jde o výstižné a zejména dobové pojmenování věci.
Vedle sociální otázky plnila exekuční sekvestrace také čím dál více úkoly politické, kdy
zákonodárce určitému majetku propůjčoval výsadní postavení a zakazoval na něj vést exekuci
prodejem věci. To se týkalo například pozemkového majetku rozděleného během první

56 Ust. § 334 ex. ř.
57 WOREL, Josef Oskar, ed. Výměnek v exekuci: studie z exekučního řádu rakouského. Praha: Jaroslav
Pospíšil, 1902, str. 84 – 88.
58 Např. vnucená správa v půjčování mlátičky s lokomobilou (blíže rozhodnutí c. a k. Nejvyššího soudu č.
11.755 z 31. srpna 1898 publikované v časopise Právník, roč. 1899, str. 439).
59 Kovorolníci byli zaměstnanci v průmyslu, kteří si vylepšovali příjem ze svého vlastního malého
hospodářství s výměrou půdy menší než 2 ha.
60 WOREL, Josef Oskar, ed. Výměnek v exekuci: studie z exekučního řádu rakouského. Praha: Jaroslav
Pospíšil, 1902, str. 3
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pozemkové reformy61 a s tím spojené dobývání dlužních částek o úvěrové pomoci,62 ale třeba
také vymáhání pohledávek na kostelní a obroční statků.63 64

2.5.2. Zahájení vnucené správy
Zahájení výkonu rozhodnutí vnucenou správou nemovitosti muselo předcházet povolení
správy příslušným (povolujícím) soudem, které zkoumal obsahové náležitosti a formální
přípustnost správy. Z tohoto pravidla platila jedna výjimka, že povolující soud mohl vnucenou
správu odmítnout, byla-li v poslední roce vnucená správa na tutéž nemovitosti zrušena pro
neúčelnost (zpravidla, když výtěžky z nemovitosti byly nedostatečné anebo se jich nedařilo
dosáhnout vůbec).65 Nutno podotknout, že v současné právní úpravě podobné ustanovení
chybí (viz kapitola 3.3). Z hlediska smyslu šlo o lépe koncipovaný způsob, jak zabránit
nevhodným návrhům na výkon rozhodnutí exekuční sekvestrací, než je tomu dnes.
U nemovitostí evidovaných ve veřejném rejstříku (tj. pozemkové knize) byla z úřední
povinnosti zapisována do pozemkové knihy tzv. knihovní poznámka (jednalo se o obdobu
dnešní poznámky v katastru nemovitostí). Tato poznámka měla význam při pluralitě věřitelů,
kdy o přednostním uspokojení povinného rozhodovala včasnost podání návrhu. Zároveň další
věřitelé nemohli vést exekuci na výtěžky jiným způsobem, než právě vnucenou správou. V
posledním případě to znamenalo, že povolená nucená správa mohla být provedena proti
každému, kdo později nemovitou věc nabyl do vlastnictví.66 To mělo význam pro procesní
ekonomii zejména v případě úmrtí povinného, došlo-li k zahájení vnucené správy ještě před
smrtí dlužníka. Věřitel se tak vyhnul opětovnému podávání návrhu na správu nemovitosti na
dlužníkovy dědice, na které univerzální sukcesí nemovitost přešla.

61 Tzv. první pozemková reforma (1919 – 1938) měla řešit skutečnost, že téměř třetina veškeré zemědělské
půdy byla obhospodařována tzv. šlechtickými velkostatky. Jednalo se o zhruba dva tisíce vesměs
šlechtických rodin, přičemž malorolníci obhospodařovali pouze 7% veškeré zemědělské půdy, ačkoli
představovali téměř dvě třetiny všech vlastníků. Za účelem vytvoření stavu středních rolníků, kteří by se
stali páteří prvorepublikové zemědělské produkce, došlo k za náhradu k vyvlastnění velkých pozemkových
celků a jejich přídělu malorolnictvu. Pozemkovou reformu uvozovala série tří zákonů: zákon č.215/1919 Sb.
z. a n., o zabrání velkého majetku pozemkového, a tzv. přídělový zákon č. 81/1920 Sb. z. a n.
62 Viz zákon č. 166/1920 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy.
63 Jednalo se o právnické osoby zřízené nebo trvale ustanovené patřičnou církevní autoritou, skládající se z
úřadu, majetku a užitků z majetku, s úřadem z toho plynoucím.
64 Dle ust. § 40 zákona č. 50/1874 ř.z. (viz PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského.
Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 242)
65 HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938. Sbírka systémů právních pro praktiky a
studující, str. 109
66 Tamtéž, str. 110
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2.5.3. Účinky vnucené správy
Zahájení vnucené správy mělo pro dlužníka za následek ztrátu dispozice s užitky věci.
Usnesením soudu bylo dlužníku zakázáno nakládat s užitky postiženými vnucenou správou a
jakkoli se účastnit na správě proti vůli jmenovaného vnuceného správce. Povinný mohl
vykonávat pouze nevyhnutelné úkony, které neměly správu mařit. Ztráta práva nakládat s
užitky nemovitosti zpravidla ještě neznamenala, že by povinný musel exekvovanou věc
opustit, jestliže v ní bydlel. Zákon dovoloval, aby mu byly nadále ponechány obytné
místnosti, ale ovšem jen v tom rozsahu, jaké nezbytně potřeboval pro své ubytovací potřeby a
potřeby své rodiny (blíže kapitola 4.2).67
Vymáhající věřitel nabyl po zahájení tzv. „právo úkojné.“ V právní teorii šlo o velice
sporný institut, který by šlo nejlépe připodobnit k procesnímu právu spojenému s exekučním
řízením, které mělo zajistit věřiteli uspokojení z exekvované nemovitosti proti dalším
věřitelům anebo případným nabyvatelům nemovitosti. Právo vznikalo okamžikem zapsání do
veřejných knih a právě čas zápisu do pozemkové knihy určoval přednost co do uspokojení z
výtěžků nemovité věci před ostatními zapsanými právy.68
Vůči třetím osobám mělo zahájení vnucené správy účinky klasického arrestatoria.
Poddlužníci povinného po obeznámení s vedením vnucené správy nad nemovitou věcí měli
svá plnění směřovat přímo k rukám vnuceného správce. 69 Co se týče uzavřených nájemních a
pachtovních smluv, zákon výslovně uznával jejich platnost a závaznost pro ustanoveného
vnuceného správce. Ten je – identicky jako v účinné právní úpravě (viz kapitola 4.1) – mohl v
souladu se zákonem nebo smlouvou vypovědět a uzavřít nové.70

2.5.4. Ustanovení správce
Na rozdíl od josefinského soudního řádu (a též účinné právní úpravy) exekuční řád z
roku 1896 neumožňoval, aby správu prováděl soud samotný. Ustanovení správce bylo
obligatorní záležitostí. Jeho úloha byla spravovat věc, vybírat plody a užitky místo dlužníka a
jinak právně jednat, aby docílil vymožení pohledávky. Správce byl jmenován zpravidla
okamžitě po povolení vnucené správy a v řízení vystupoval jako orgán exekučního soudu,
tedy veřejnoprávní orgán, a za svá právní jednání neručil. To se netýkalo odpovědnosti za
zaviněnou škodu, kterou by způsobil výkonem funkce v rozporu s péčí řádného hospodáře. Za
výkon funkce měl nárok na odměnu a náhradu nutných vedlejších výdajů.71
67 HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938, str. 113 – 114.
68Tamtéž, str. 115.
69 Tamtéž, str. 116 – 117.
70 Ust. § 111 říšského ex. ř.
71 HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938, str. 121
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Na správný výběr osoby sekvestra by kladen velký zřetel. Úspěšné vymožení
pohledávky přímo souviselo s odborným a kvalifikovaným přístupem osoby správce. Každý
krajský soud proto vedl zvláštní seznam správců, ze kterých soud podle stanoveného postupu
vybíral vhodnou osobu k výkonu správy. Jednalo se o systém důmyslně propracovaný,
nicméně s ohledem na pozdější praxi až zbytečně složitý. Krajské soudy za součinnosti se
správními a obecními úřady, ale i rolnickými, hornickými anebo lesnickými spolky a
korporacemi vytvářely seznamy kvalifikovaných osob způsobilých, aby byly jmenovány do
pozice sekvestra. Platilo, že seznamy měly obsahovat přiměřený počet správců pro všechny
soudy krajského soudu, nýbrž i sekvestry vytipovat pro různé druhy sekvestrovaných
nemovitostí.72

73

Tento seznam měl být jednou za pět let znovu vypracován (doplňování

probíhalo každoročně),74 nicméně pro komplikovanost celého procesu bylo během první
světové války sestavení nových seznamů odloženo a pak bylo vládními nařízeními postupně
odkládáno až do roku 1935.75 Výjimečně pak mohl soud – po vyslyšení věřitele - ustanovit
správcem i osobu v seznamu správců nezapsanou, a to v případech, že všechny potencionální
osoby ze seznamu správců odmítly, anebo bylo-li to výhodné pro úspěšnost správy a
zmenšení nákladů. Speciální úprava pak platila pro exekuci vedenou na podíly horních děl –
důlních systémů sloužící k dobývání nerostů.76
Vnucený správce vykonával správu zásadně pod dozorem exekučního soudce. Ten
udílel správci rámcové pokyny k vedení správy, v případech překračující meze běžné správy i
svolení k vybranému právnímu jednání. Zároveň byl povinen označit daně a jiné veřejné
dávky, stejně jako platby za služby, věcná břemena aj. spojené s nemovitou věcí, které byl
správce povinen z výtěžků správy hradit. Rozhodoval o námitkách ze strany dlužníka, věřitele
i případných spoluvlastníků spravované nemovitosti týkající se podjatosti správce nebo
přípustnosti či přiměřenosti opatření správce. Exekuční soud taktéž z moci úřední anebo na
základě návrhu rozhodoval o propuštění správce a ustanovení nového.77

72 Existovalo několik zvláštních seznamů správců – konkrétně šlo o seznamy pro: nemovitosti statutárních
měst; nemovitosti mimo staturátní města; pro malé a střední hospodářské usedlosti; větší hospodářské a
lesnické celky; statky s průmyslovými podniky; reality sloužící k provozování hornické činnosti atd.
73 HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896, č. 79 ř. z.) a exekučný zákon (zák. čl.
LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé doplněné vydání. V Praze:
Československý Kompas, 1934, str. 663
74HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938, str. 110
75HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896, č. 79 ř. z.) a exekučný zákon (zák. čl.
LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé doplněné vydání. V Praze:
Československý Kompas, 1934, str. 663.
76HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938, str. 111
77 Tamtéž.
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2.5.5. Vedení správy
Vnucený správce byl od okamžiku svého ustanovení oprávněn ke všem opatřením, která
sloužila k řádnému hospodářskému užívání nemovitosti a výkonu vnucené správy. Správce
byl namísto dlužníka oprávněn vybírat plody a užitky, vydávat kvitance, právně jednat svým
jménem na dlužníkův účet, ale také podávat žaloby a být procesní stranou soudního řízení. 78
To se týkalo například uzavírání a vypovídání smluvních závazků (pojistné smlouvy, nájemní
smlouvy), žalob na vyklizení nemovitosti anebo úhrady daní a poplatků aj. jednání, které
mělo vést k efektivnímu vymožení pohledávky.79
Běžnou správu nemovitosti správce vykonával zcela samostatně, tj. bez zvláštního
zmocnění exekučního soudu. Z principu samostatnosti správce při vnucené správě existovaly
dvě výjimky. Ty se týkaly jednak situací, které překračovaly meze běžné správy anebo situací,
kdyby správce svými opatřeními měnil podstatu věci nebo snižoval její hodnotu (např. kdyby
chtěl vykácet lesy a změnit je na louky nebo polnosti). Takové jednání vyžadovalo souhlas
exekučního soudu. Správcovo jednání bez svolení soudem bylo sankcionováno neplatností.80

2.5.6. Problematika přístupu
Problematika plurality věřitelů byla v exekučním říšském řádu řešena tzv. přístupem.
Pozdější věřitelé přistupovali do vnucené správy zahájené dřívějším věřitelem a správa
nemovité věci byla tak vedena pro všechny věřitele jednotně. Tahle zásada byla definována v
ust. § 103 odst. 2 říšského ex. ř.: „Jakmile podle prvního odstavce zavedena byla vnucená
správa nemovitosti a pokud není právoplatně zrušena, nemůže jít pro další vykonatelné
pohledávky zavedena býti jiná zvláštní správa vnucená téže nemovitosti.“81 Po přístupu
dalšího věřitele do výkonu rozhodnutí exekuční soud uložil vnucenému správci povinnost vést
správu i ve prospěch přistoupivšího věřitele. V souladu se zásadou rovnoprávnosti věřitelů při
přístupu měl přistupující věřitel v řízení všechna práva vymáhajícího věřitele, jakoby byla
vnucená správa zahájena k jejich návrhu.82 Problematika přístupu se v omezené míře přenesla
i do současné právní úpravy (blíže kapitola 3.7.2) výkonu rozhodnutí.

78 HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896, č. 79 ř. z.) a exekučný zákon (zák. čl.
LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé doplněné vydání. V Praze:
Československý Kompas, 1934, str. 666.
79HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938, str. 121
80 Tamtéž, str. 123
81 Tamtéř, str. 119 – 120.
82 HORA, Václav. Nauka o přístupu: Studie z rakouského práva exekučního. Praha: Bursík & Kohout, 1906.
Sborníku věd právních a státních, str. 108 – 147.
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2.6. Exekuční sekvestrace na Slovensku
Základní předpis pro výkon rozhodnutí na Slovensku a Podkarpatské Rusi představoval
zákon čl. LX: 1881. Exekuční sekvestrace (v zákoně tzv. exekúcia na požívanie
nehnuteľnosti) byla upravena ust. § 208 až 213, nicméně na rozdíl od říšského exekučního
řádu se úprava týkala prvořadě požívacích práv nemovitostí osoby, která nebyla vlastníkem
dotyčné nemovitosti,83 přičemž bylo nerozhodné, jedná-li se o práva která byla anebo nebyla
knihovně zapsána.84 V porovnání s opatrností a nejistotou, jakou budil výkon exekuční
sekvestrace pachtýřských práv v josefinském soudním řádu, je trochu paradoxní, že v
Zalitavsku byl institut svou koncepcí chápán zejména jako způsob, jak vydobýt peněžité
pohledávky na pachtýřích. Není to nic nepochopitelného, neboť uherské právo odpovídalo
především agrárnímu charakteru Slovenska 19. století, kdy většinu hospodářství ovládala
právě uherská pozemková šlechta.85
Druhotně zákon připouštěl analogické užití i v případě nařízení sekvestrace na
nemovitost vlastníka věci. Vymáhající věřitel byl povinen navrhnout výkon rozhodnutí
exekuční sekvestrací současně s návrhem na prodej věci. Když nedošlo k prodeji nemovitosti
ve veřejné dražbě do jednoho roku, použil se výtěžek nemovitosti k uspokojení věřitele. 86
Exekuční sekvestraci mohl věřitel na nemovitost ve vlastnictví dlužníka nařídit i samotnou
nejen vedle návrhu na prodej nemovité věci.
V řadě styčných bodů byla uherská úprava podobna říšskému exekučnímu řádu. Po
vkladu exekučního zástavního práva a zápisu do pozemkové knihy nařídil příslušný soud tzv.
„zátvor požívania“ a s ohledem na návrh vymáhajícího věřitele ustanovil vnuceného správce.
Výkon správy, povinnosti správce, účinky inhibitoria a arrestatoria, dražba nepeněžitých
užitků a plodů aj. se ve svém smyslu nijak nevýznamně neliší od předlitavské právní úpravy.
Starý uherský soudní řád byl nahrazen již zmíněným občanským soudním řádem z roku
1950, který na tento způsob výkonu rozhodnutí nepamatoval. Podobně tak občanský soudní
řád z roku 1963. Dne 1. července 2016 na Slovensku pak nabyla účinnosti trojice procesních
kodexů, které nahradily mj. i v České republice nadále platný zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád. Nicméně ani nový „civilný sporový poriadok" (Zákon č. 160/2015 Z. z.) tento
způsob výkonu rozhodnutí do slovenského právního řádu opětovně nezavedl. Analogicky

83
84
85
86

Ust. § 208 a násl. zákona čl. LX: 1881 o exekučnom pokračování.
HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938, str. 136
URBAN, Otto. České a slovenské dějiny do roku 1918. Praha : Svoboda, 1991, str. 223
Ust. § 212 a násl. zákona čl. LX: 1881 o exekučnom pokračování.
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tento exekuční prostředek nenajdeme ani ve speciální úpravě, tj. zákonu č. 233/1995 Z. z., o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok)
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3. SPRÁVA NEMOVITÉ VĚCI
3.1. Důvody zavedení exekuční sekvestrace
Ust. § 320b a násl. OSŘ upravují nový způsob vedení výkonu rozhodnutí, který rozšířil
možnosti oprávněného uspokojit se z nemovité věci povinného. Ty byly do té doby dost
omezené. Nemovitou věc ve vlastnictví povinného bylo možné do té doby postihnout pouze
trojím způsobem, a to – prodejem nemovité věci, zřízením soudcovského (resp.
exekutorského) zástavního práva na nemovitých věcech, a prodejem zástavy, přičemž zřízení
zástavního práva na nemovité věci představuje pouhé zajištění pohledávky oprávněného, které
nevede přímo k získání peněz.87 Zbylé způsoby spočívají v samotném prodeji nemovité věci.
Jak upozorňuje P. Smolík, „takový postup ovšem přicházel v úvahu prakticky jen u vysokých
částek88 anebo v případech, kdy nemovitá věc byla jediným majetkem povinného, vůči kterému
bylo možnost v konkrétním případě vést výkon rozhodnutí (šlo tedy o last resort, poslední
možný prostředek, jak vůbec oprávněného uspokojit).“89 K podmínkám, kdy je výkon
rozhodnutí prodejem nemovité věci přípustný blíže např. usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn.
26 Cdo 53/2015 ze dne 11. 2. 2015.
Jestliže oprávněný měl k dispozici nižší pohledávku, pro kterou nebylo možno vést
exekuci prodejem nemovité věci povinného, zbývalo mu zkusit postup dle § 312 a násl. OSŘ,
tedy využít institut přikázání jiné peněžité pohledávky.

Tento institut nabízí možnost

uspokojit se nikoli přímo na povinném, ale nepřímo prostřednictvím dlužníka povinného, tzv.
poddlužníka.90 Jednalo se postup v porovnání se správou nemovité věci značně
komplikovanější, neboť jednak musela existovat osoba, vůči které nárok uplatnit, potom
musel oprávněný v návrhu na výkon rozhodnutí správou nemovité věci uvádět, jaké konkrétní
příjmy plynoucí z nemovitosti žádá, a nakonec bylo třeba pro každou pohledávku podávat
návrh na výkon rozhodnutí zvlášť.
Správa nemovitosti má představovat alternativu mezi prodejem nemovitých věcí, tak
přikázáním jiné peněžité pohledávky. Za obecně uznávaný důvod znovuzavedení institutu do
87 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Část druhá, Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Praha: Leges, 2015, str. 99.
88 Např. ust. § 336i odst. 2 OSŘ stanoví, že soud zastaví výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které
má povinný místo trvalého pobytu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 30
000 Kč bez příslušenství.
89 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1073
90 Tamtéž, str. 1074.
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našeho právního řádu se tedy vedle důslednějšího respektování požadavku vhodnosti výkonu
rozhodnutí považuje právě posílení významu principu ochrany povinného. Při správě
nemovité věci se totiž pohledávka oprávněného uspokojí – třeba postupně - z výnosu
nemovité věci, aniž dojde ke změně vlastnictví. Zásahy do majetkové sféry povinného jsou
značně mírnější a zároveň dojde k efektivnějšímu postihování jednotlivých užitků, protože
oprávněný nemusí vědět, odkud tyto užitky plynou. Tedy kdo je poddlužníkem (nájemcem,
pachtýřem nebo osobou jinak nemovitou věc úplatně užívající) povinného.91

3.2. Předmět a podstata exekuční sekvestrace
Obecná teorie uznává za podstatu exekuční sekvestrace práva těžit plody anebo brát
užitky (požívací právo) anebo právo užívat věc. Jak bylo několikrát zmíněno, exekuční
sekvestrace totiž nezasahuje sama vlastnické právo vlastníka exekvované věci, ale jen jeho
dílčí vlastnické oprávnění, ius utendi et fruendi, přičemž je zachováno vlastnictví povinného.92
V obecné právní teorii se plodem rozumí to, co věc poskytuje ze své přirozené a právní
povahy.93 V této souvislosti rozlišujeme plody na přirozené a právní. Přirozený plod (fructus
naturales) jsou pravidelné, hospodářské a hmotné výtěžky plodonosné věci. 94 Jde zpravidla o
organické plody jako například polní plodiny nebo ovoce, vajíčka od slepic, mláďata
hospodářských zvířat, přírůstky kmenů, ale i věci neorganické, jako je písek, hlína a kamení,
které se z věci dobývají. Naproti tomu termín užitky (ve starší literatuře také výtěžky)
označuje všechny peněžité nebo naturální dávky, která věc ať už jednorázově či periodicky
poskytuje ze své právní povahy. Užívacím právem se pak rozumí právo užívat věc pro vlastní
potřebu držitele práva (uživatele) anebo potřebu jeho domácnosti.
K pochopení tohoto nezvyklého konceptu je třeba znát, že kořeny institutu exekuční
sekvestrace pochází ze sociálně-ekonomických podmínek, ve kterých bylo nezbytně nutné
najít vhodný exekuční prostředek i vůči jinému povinnému než vlastníkovi nemovité věci.
Typicky vůči pachtýři nebo jinému držiteli práva brát plody a užitky (resp. věc užívat).
Exekuční sekvestrace se začala uplatňovat poprvé v římské říši zhruba v době, kdy
zemědělskou výrobu začal ovládat kolonát (viz kapitola 2.1). Po pádu Římské říše se institut z
91 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář, str. 266 – 267.
92 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1077
93 K právní definici plodu blíže ust. § 491 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
94BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2., přeprac. vyd., v nakl. Academia 1. vyd. Praha:
Academia, 1994. 471 s., [16]
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právní historie vytrácí, ale s postupnou recepcí římského práva během pozdního středověku a
raného novověku zažívá institut renesanci. Záměrem bylo najít způsob, jakým vést exekuci na
předměty tzv. děleného vlastnictví jako byly lenní statky, rodinné fideikomisy anebo
fideikommissární substituce - tedy statky, jejichž právní povaha nedovolovala zcizit podstatu
věci ať už proto, že dlužník nebyl vlastníkem věci, nýbrž pouze držitelem požívacích a
užívací práv, anebo protože to právní řád nedovoloval. Na takový majetek věřitel mohl vést
výkon rozhodnutí pouze exekuční sekvestrací. Exekuce na požívací a užívací práva jiného
povinného, než vlastníka věci, připouštěl i josefinský soudní řád (kapitola 2.4) a exekuní řád z
roku 1896 (kapitola 2.5.1). Co se týče předmětu exekuční sekvestrace, právní teorie
nerozeznává, jde-li o sekvestraci věci movité či nemovité. Sám soudní řád z roku 1781
sekvestraci na movité věci nevylučoval,95 nicméně s ohledem na praktickou stránku věci šlo o
řídkou praxi.96
Co se týče platné právní úpravy - již ze samého názvu institutu je zřejmé, že tento
způsob výkonu rozhodnutí se co do předmětu týká jenom nemovitých věcí. Na rozdíl od
předchozích právních úprav nelze nařídit správu nemovité věci i vůči jinému povinnému než
vlastníku nemovité věci (typicky vůči nájemci, pachtýři nebo jinému držiteli požívacích a
užívacích práv). Dříve běžně užívanou praxi jasně vylučuje dikce ust. § 320b, které výslovně
stanoví, že „Výkon rozhodnutí správou nemovité věci může být nařízen jen když oprávněný
označí nemovitou věc nebo jejich soubor, jejíž správu navrhuje, jestliže uvede, že správou
nemovité věci nebo jejich souboru lze dosáhnout uspokojení jeho pohledávky s příslušenstvím
a jestliže doloží, že nemovitá věc nebo jejich soubor je majetkem povinného.“ Povinnou
náležitostí návrhu na výkon rozhodnutí je v případě správy nemovité věci kromě obecných
náležitostí (§ 261 odst. 1 OSŘ) i doklad, že označená nemovitá věc je ve vlastnictvím
povinného. Listinou dokládající vlastnictví povinného bude zásadně výpis z katastru
nemovitostí, půjde-li o nemovitou věc evidovanou katastrem nemovitostí. 97 Podobně může
výpis nahradit pravomocné soudní rozhodnutí o žalobě na určení věci nebo notářským
zápisem o vydržení nemovité věci.98
95 BĚLSKÝ, Václav, ed. Soudní řízení civilní: přehledná sbírka všech zákonů, dvorských i komorních dekretů,
císařských a ministerských nařízení, výnosů a patentů, spadajících do oboru soudního řízení civilního,
doplněná nejdůležitějšími rozhodnutími nejvyššího soudu a zařízená ku potřebě praktické i studijní. Část
druhá, Řízení sporné: Obecný řád soudní, řízení mimořádné a řád advokátský s řízením disciplinárním. V
Praze: Jindř. Mercy-ho sklad, 1888. xv, sv. 7, str. 187
96 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 247
97 S ohledem na intabulační princip evidence věcných práv v katastru nemovitých věcí nepřekvapí srov.
rozsudek c. a k. Nejvyššího soudu č. 13.767 z 18. října 1898, že: „Povolena býti nemůže vnucená správa
nemovitosti, které jsou sice v držení dlužníkovu, ale jsou v pozemkové knize někomu jinému zapsány.“
98 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1074
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Nucená správa nemusí nutně postihovat nemovitost celou. V souladu s ust 320j odst. 1
OSŘ platí, že „na výkon rozhodnutí správou spoluvlastnického podílu na nemovité věci se
užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí správou nemovité věci, k jejímuž využití slouží věc v
přidatném spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci v přidatném spoluvlastnictví.
Výkon rozhodnutí správou nemovité věci nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v
přidatném spoluvlastnictví.“ Předmětem správy nemovité věci může být tedy jak nemovitá
věc jako celek, tak spoluvlastnický podíl na nemovité věci anebo na věci v přidatném
spoluvlastnictví (viz kapitola 4.4).
Jistou potíž může vzbuzovat skutečnost, že ne všechny nemovitosti jsou evidované v
katastru nemovitostí. Ust. § 498 NOZ stanoví, že „nemovité věci jsou pozemky a podzemní
stavby se samostatným účelovým určením, jakož i práva k nim, a práva, která za nemovité
věci prohlásí zákon.“ Ovšem taxativní výčet nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí,
jak ho zná ust. § 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), je
poměrně užší. Mimo evidenci tak mohou zůstat podzemní stavby bez samostatného účelového
určení (např. v jistých případech může jít o podzemní garáže nebo vinné sklípky), rozestavěné
stavby anebo drobné stavby, tj. stavby s jedním nadzemním podlažím do 16 m2 zastavěné
plochy anebo stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování
provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti.99 Z povahy věci se s takovou
nemovitou věcí ve výkonu rozhodnutí nesetkáme často a pokud přece jen ano, ne každá bude
pro ustanovení správy nemovité věci vhodná. Nicméně vyloučené to není. Na takové situace
ovšem ust. o správě nemovité věci nepamatují. Dá se ale očekávat, bude-li se výkon
rozhodnutí týkat nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, že soud místo postupu
založeném na intabulačním principu využije analogicky s ust. § 335b odst. 4 OSŘ.

3.3. Návrh na nařízení správy
Vedle obecných náležitostí vyžadovaných ust. § 42 odst. 3 a 4 OSŘ musí návrh na
nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité obsahovat označení nemovité věci a zároveň
musí oprávněný doložit, že povinný je této věci vlastníkem. Oprávněný musí rovněž v návrhu
uvést, že tímto způsobem výkonu rozhodnutí lze dosáhnout uspokojení jeho pohledávky. 100
Má se jednat o pojistku proti neefektivnímu vymáhání pohledávky a zatěžování státní správy
návrhy, které zjevně nepovedou k efektivnímu vymožení pohledávky oprávněného.101
99 Viz ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
100 Ust. § 320b odst. 1 OSŘ
101 JIRSA, Jaromír a HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k
1.2.2016. Vydání druhé, doplněné a upravené. Kniha V. § 251 - § 376 občanského soudního řádu. Praha:
Wolters Kluwer, 2016, str. 267.
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Poslední povinnost ovšem budí v odborných kruzích jisté kontroverze. Nejen proto, že
se jedná o povinnost, kterou u žádného jiného návrhu na výkon rozhodnutí povinný nemá, ale
kontroverze budí zejména proto, že se úspěšně pochybuje o smysluplnosti této povinnosti.
Jeden z důvodů zavedení institutu správy nemovité věci do českého právního řádu byl právě
ten, že povinný pro neznalost potřebných informací nemohl vést výkon rozhodnutí
přikázáním jiné peněžité pohledávky dle ust. § 312 OSŘ. Dá se rozumně očekávat, že povinný
bude mít dostatečné množství informací k posouzení účelnosti návrhu i tady? Těžko. Sdílím
názor P. Smolíka, který se kriticky vyslovuje k optimismu zákonodárce s odůvodnění, že tato
zvláštní povinnost nezabrání nedůvodným návrhům, ale stane se vedle formálního
konstatování jenom zbožným přáním oprávněného.102
Nebude-li návrh obsahovat jak obecné tak výše zmíněné náležitosti speciální, bude třeba
povinného v souladu s postupem dle ust. § 43 a § 254 odst. 1 OSŘ vyzvat k jeho doplnění
anebo opravení. Pokud oprávnění ve stanovené lhůtě návrh nedoplní, soud návrh na výkon
rozhodnutí usnesením odmítne.103 K povinnostem soudu patří vyrozumět katastrální úřad o
podání návrhu. Katastrální úřad pak zapíše poznámku o nařízení výkonu rozhodnutí správou
podle ust. § 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2013 Sb. 104 Účelem této normy je informovat
případné další oprávněné o možnosti přistoupit k řízení (viz kapitola 3.7.2).

3.3.1. Den rozhodný
Pro nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci je rozhodující stav v době
zahájení řízení.105 Jinými slovy se splnění podmínek pro nařízení výkonu rozhodnutí správou
nemovité věci zkoumá ke dni podání návrhu na výkon rozhodnutí. K tomuto okamžiku soud
zkoumá jednak vykonatelnost exekučnho titulu, který musí být k tomuto dni vykonatelný (k
pozdějšímu nabytí exekučního titulu soud nebude přihlížet),106 a zejména skutečnost, zda je
nemovitá věc ve vlastnictví povinného.
Po nařízení výkonu rozhodnutí soud nebude přihlížet ke změnám v osobě vlastníka
postihované věci. Přitom není rozhodné, pokud při řízení o povolení vkladu nemovité věci má
k nabytí práva dojít zpětně ke dni podání u katastrálního úřadu anebo zda nový vlastník nabyl
vlastnické právo k nemovitosti v důsledku zápisu vlastnického práva pro nabyvatele do
102 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1074
103 Ust. § 43 OSŘ
104 JIRSA, Jaromír a HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k
1.2.2016. Vydání druhé, doplněné a upravené. Kniha V. § 251 - § 376 občanského soudního řádu. Praha:
Wolters Kluwer, 2016, str. 267.
105 Ust. § 320c OSŘ
106 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1075
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katastru nemovitosti provedeného po zahájení vykonávacího řízení (blíže usnesení Nejvyššího
soudu, sp. zn. 20 Cdo 1058/2003 ze dne 26. 5. 2004).107
Případný nový vlastník nemovité věci postižené její správou je aktivně legitimován se
po nařízení výkonu rozhodnutí bránit žalobou na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí v
souladu s ust. § 267 OSŘ.108 Je-li nový vlastník se svou žalobou úspěšný, soud výkon
rozhodnutí zastaví dle ust. § 268 odst. 1 písm. f). Naopak pokud by v rámci smluvního
převodu mezi třetí osobou a povinným došlo ke zkrácení oprávněného jako věřitele tím, že v
důsledku převodu by se nemohl domáhat nařízení vnucené správy, je na oprávněném, aby se
dovolal relativní neúčinnosti takového jednání dle ust. § 589 NOZ. 109 Tímto se zabýval např.
Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 984/2011.

3.4 Účinky
V případě, že povinný nesplní dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může
oprávněná osoba podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (respektive návrh na exekuci podle
zákona o soudních exekutorech). Samo provedení výkonu rozhodnutí pak spočívá v postupu
soudu vedoucí k uspokojení vymáhané plnění. Aby byl výkon rozhodnutí (respektive
exekuce) úspěšný, je nezbytné, aby povinný (respektive jeho poddlužník) plnil zvláštní
povinnosti, které mu soud na základě zákona uloží.110 Účinky nařízení výkonu – co do zákazu
nakládání s nemovitou věcí a další zákazy a příkazy - se pochopitelně vztahují i na manžela
povinného, pokud nemovitá věc patří do společného jmění manželů, a to v důsledku ust. §
713 odst. 2 NOZ, které stanoví, že práva a povinnosti spojená se společným jměním nebo
jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.

3.4.1. Inhibitorium
V souladu s ust. § 320d OSŘ soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zakáže
povinnému činit ta právní jednání, která by mohla zmařit, ztížit anebo významně prodloužit
107 Právní věta: „Vzhledem k tomu, že při rozhodování o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitostí se posuzuje předpoklad pro nařízení výkonu spočívající v tom, aby bylo prokázáno, že
nemovitost je ve vlastnictví povinného, podle stavu, jaký tu byl v den zahájení řízení, a že případné změny ve
vlastnictví nemovitosti, nastalé po zahájení řízení, nejsou významné, není možné, aby soud rozhodující o
nařízení výkonu rozhodnutí, přihlédl ke změně vlastnictví, nastalé po zahájení vykonávacího řízení. Sama
skutečnost, že právní účinky vkladu vlastnického práva pro nabyvatele vznikly již v době před podáním
návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, není rozhodná, neboť se odvíjí od skutečnosti, která nastala až po
zahájení tohoto vykonávacího řízení.
108 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 2678/2006, ze dne 23. 10. 2007.
109 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1077
110WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde
Praha, 2011, str. 499
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provádění správy nemovité věci. Jedná se o typický projev speciálního inhibitoria, jehož
podstata spočívá v uložení zákazu povinnému, aby svými hodnotami, které jsou předmětem
výkonu rozhodnutí, nakládal v rozporu se smyslem výkonu rozhodnutí. Ztráta dispozice má
zamezit, aby se povinný majetku zbavoval anebo jej znehodnocoval a mařil úspěšné
provedení exekuce.111 Mezi zakázaná právní jednání patří převod nemovité věci na někoho
jiného (ať už zcizení kupní smlouvou, směnou, darováním anebo prodejem závodu, jehož
součástí je nemovitost) anebo jednání zatěžující nemovitost jako je zřízení zástavního práva
anebo zřizování nových nájemních či pachtovních smluv, které by mohly ovlivnit výtěžnost
správy nemovité věci,112 nicméně týká se to i jakéhokoli jiného nakládání s majetkem (např.
pokud by povinný pokračoval v těžbě plodů plodonosné věci). Jak upozorňuje T. Lichovník,
zákaz se netýká jen uzavírání nových smluv, ale povinný nesmí podat návrh na vklad do
katastru ani dříve uzavřené smlouvy.113
Jestliže speciální inhibitorium zakazuje povinnému ta jednání, která maří úspěšné
provedení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci, nabízí se otázka, do jaké míry je
povinný oprávněn disponovat s nemovitou věcí, pokud by nemovitosti nezatěžoval,
nezcizoval a nepřijímal užitky či plody. Tímtose zabýval býv. Nejvyšší soudní a kasační dvůr
ve svém rozsudku z 30. ledna 1902, ve které se vyslovil, že „vlastník nemovitosti vnuceně
spravované jest oprávněn volně nakládati s ní a s jednotlivými jejími částmi, pokud se tím
nezmenšují její výtěžky a není dotčen účel vnucené správy (na př. oprávnění zciziti starožitné
mříže a nahraditi jej novými).“114 Ačkoli letitý rozsudek ve své podstatě vystihuje meze
speciálního inhibitoria výkonu správy nemovité věci, při jeho demonstraci je třeba reflektovat
platný právní řád jako celek a upozornit na účinky generálního inhibitoria, jak ho zná účinný
exekuční řád v ust. § 44 odst. 1 Ten povinnému zakazuje nakládat s celým majetkem
povinného kromě případů uspokojování základních životních potřeb povinného, osob
odkázaných na povinného výživou, údržby a správy majetku a běžné obchodní a provozní
činnosti.115

111Tamtéž, str. 499
112 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1077
113 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář. str. 269.
114 Rozsudek Nejvyššího soudního a kasačního dvoru ze dne 30. ledna 1902 publikovaný č. 17.879/1
publikovaný v časopise Právník ročník 1902, str. 133
115 Podobné též např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 955/2011: „Zákaz dispozice je nutno chápat
v tom smyslu, že povinný z exekuce nesmí s věcmi nakládat takovým způsobem, který by následně znemožnil
realizaci exekučního prodeje.“
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V závěru kapitoly je třeba podotknout, že by soud neměl zapomínat šetřit práva nabytá
v dobré víře. K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudního a kasačního dvoru, sp. zn. Rv II
866/10, ze dne 22. listopadu 1910: „Platná jest zcizovací smlouva o hospodářských plodech
učiněná mezi dlužníkem a bezelstnou třetí osobou za vnucené správy dlužníkových
pachtovních práv.“ V praxi právě požadavek ochrany dobré víry jednajících osob bude stát v
kontrapozici se speciálním inhibitoriem. Máme-li chápat dobrou víru jako

nezaviněnou

nevědomost o právních nedostatcích právního stavu, bude se ochrana týkat těch právních
vztahů, které uzavřel povinný s třetí osobou v době, kdy v katastru nemovitostí nebyla ještě
zapsána žádná poznámka o nařízení exekuce, ale vlastníkovi nemovité věci již bylo usnesení
o nařízení exekuce doručeno a jsou tak dány účinky inhibitoria, nicméně ze stavu zápisů v
katastru nemovitostí tomu nic nenasvědčuje. Účel má zde i ryze praktický smysl - má se
zabránit situacím, kdy je stranami uzavírána smlouva, která je následně po uplynutí doby
„zneplatněna“ v důsledku dovolání se neplatnosti ze strany oprávněných subjektů (nejčastěji
soudního exekutora).116

3.4.2. Zákaz přijímat plody a užitky
Dále se zakazuje povinnému, aby přijímal užitky či plody z nemovité věci. 117 Tento
zákaz se vztahuje pouze na plnění získávaná od třetích osob, ale nejde ještě o projev
arrestatoria. Podstata tohoto právního institutu spočívá v zákazu, který soud nebo soudní
exekutor uloží poddlužníkovi, vyplatit povinnému pohledávku, kterou vůči poddlužníkovi má
povinný.118 Zákaz uložený podddlužníku, aby neplnil svému povinnému (zejména hradil
peněžitá plnění) a místo povinnému plnil soudu (respektive správci), může soud (respektive
správce) vydat až podle ust. § 320f odst. 3.
V tomto směru vykazuje právní úprava jisté nedostatky. P. Smolík se v publikaci
Občanský soudní řád – komentář119 obává, že povinný bude vystaven pokušení přijímat
plnění, které mu jeho dlužníci budou v souladu se vzájemným smluvním ujednáním
poskytovat, ještě než jim soud (respektive správce) takový postup v souladu s ust. § 320g
odst. 3 zakážou, což může ohrozit efektivní nástup správy. To platí zejména u plnění, která
jsou poskytována v souvislosti s užíváním či požíváním s delší periodou (typicky ročně).
116 KOS, Jiří. Generální inhibitorium a ochrana osob jednajících s povinným. In: www.epravo.cz [online]. 2012
[cit 2017-09-21]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/generalni-inhibitorium-a-ochrana-pravosob-jednajicich-s-povinnym-81498.html
117 Ust. § 320d odst. 1 písm. b) OSŘ
118WINTEROVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde
Praha, 2011, str. 499
119 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1077
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Zároveň absolutní zákaz přijímání užitků a plodů plynoucích z nemovité věci může budit
problémy u organických plodů, které podléhají rychlé zkáze, a kde je třeba s plody naložit tak,
aby se zkáze předešlo.120 Tato nedostatečnost je o to více eminentní, že plody a jiné nepeněžité
užitky nařizuje zákon prodat ve veřejné dražbě, přičemž dražbu nelze nařídit dřív, než 30 dnů
po dni vydání dražební vyhlášky.121 Přikláním se tady k názoru P. Smolíka, že doslovným
zákazem by v takové situaci byl postižen jak oprávněný, tak povinný a že před lpěním na
doslovném znění má přednost princip ochrany povinného a prevence škod na věcech
podléhající rychlé zkáza.122
Zákon rovněž neobsahuje výslovnou úpravu neplatnosti (příp. neúčinnosti) právních
jednání povinného, které učiní v rozporu s výše zmíněnými zákazy (respektive příkazy).
Sankci takovýchto právních jednání lze dovodit pouze z obecné úpravy zákona č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), konkrétně ust. § 47 odst. 6,
které stanoví, že „majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na
jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto
povinnost, je neplatné.“ a judikatury. Na základě srov. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne
15.12. 2004, sp. zn. 20 Cdo 2662/2003 lze tvrdit, že porušení tohoto zákazu má za následek
absolutní neplatnost právního jednání pro rozpor se zákonem podle ustavení § 580 NOZ.

3.5. Další povinnosti povinného
Vedle speciálního inhibitoria a zákazu přijímat plody a užitky jsou povinnému v
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženy další aktivní povinnosti. Jedná se o sérii
povinností informativního charakteru, které mají dopomoci soudu posoudit případný výtěžek
dosažitelný správou nemovité věci anebo k posouzení závad, které by mohly bránit
efektivnímu vymáhání. Obdobná právní úprava platí i pro výkon rozhodnutí prodejem
nemovitých věcí.123
Takto povinný musí po výzvě soudu do 15 dnů od doručení sdělit existenci a totožnost
případných uživatelů, nájemců či pachtýřů nemovitosti nebo její části, popř. zda je nemovitá
věc zatížena věcným břemenem, výměnkem anebo jinými obligačními právy a komu takové
právo svědčí. Tato povinnost se netýká práv zapsaných v katastru nemovitostí, neboť je
120 Tamtéž.
121 Ust. § 328b odst. 3 OSŘ
122 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1077
123 Ust. § 335b OSŘ
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povinností soudu opatřit si

tyto informace z katastru nemovitostí pomocí dálkového

přístupu.124 125
Zároveň pro efektivní správu věci je nutné, aby soud (resp. správce) měl k dispozici
údaje o dodávkách služeb spojených se správou a užíváním nemovité věci, pojištění
nemovitosti a věděl, zda jsou ohledně nemovitosti vedeny spory nebo jiná řízení. Za tímto
účelem může soud povinnému nařídit, aby mu umožnil nahlížet do účetních záznamů, smluv a
jiných písemností, které se týkají nemovité věci, a také aby mohl vstupovat do všech prostor
nemovité věci.126 P. Smolík trefně vytýká doslovnému výkladu zákona, že soudu (resp.
správci) umožňuje pouze nahlížet do předmětných listin a neumožňuje mu tyto písemnosti
zajistit nebo pořizovat jejich opisy a výpisy. Celá věc může být problematická, jelikož půjde
zpravidla o listiny obsahující osobní údaje, a bez výslovného zmocnění zákonem může
extenzivní výklad tohoto ustanovení kolidovat s principem enumerativnosti veřejnoprávních
pretenenzí, tj. že státní správa koná pouze na základě a v mezích zákona způsobem v zákoně
stanoveným.127 Podobně je třeba upozornit na střet neomezeného vstupu do všech prostor
(včetně bytu a provozovny) s ústavním právem na domovní svobodu 128 a že za případné
neoprávněné vniknutí do obydlí dlužníka (resp. vniknutí v rozporu s procesními předpisy)
může vykonavatel čelit stíhání za zneužití pravomoci úřední osoby.129 130

3.6. Výkon správy nemovitosti
Správu nemovitosti ve výkonu rozhodnutí dle občanského soudního řádu vykonává
soud (resp. soudní exekutor). V souladu s ust. § 320f odst. 1 OSŘ může jednotlivé úkony "na
základě pověření soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec soudu. Vyžaduje-li to
charakter nemovité věci, soud ustanoví správce."

Institut sekvestra (respektive správce

nemovité věci, dle říšského ex. ř. vnuceného správce) v naší právní úpravě zavedl už
124 Ust. § 320d odst. 2 OSŘ
125 V exekučním řízení má exekutor pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž
jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky státu podle ust. § 22 odst. 5 zákona č.
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Jelikož informace získané pomocí dálkového přístupu mají pouze informativní charakteru, jde o slevení z
požadavku doložení vlastnického práva povinného listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány,
popř. též veřejnými listinami notáře, jako je tomu u prodeje nemovité věci (viz ust. § 335 odst. 1 OSŘ).
126 Ust. § 320d odst. 1 písm f) OSŘ
127 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1079
128 Čl. 12 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobody
129 VYLEGALA, Jan. Trestní odpovědnost soudního exekutora. Olomouc, 2012. Disertační práce (JUDr.).
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, obhajoba 6. 2. 2013
130 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.11. 2015, sp. zn. Tpjn 304/2014, publikován ve sbírce pod č. 51/2015,
dostupné na www.nsoud.cz.
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josefínský soudní řád. Jednalo se výlučně zřízence soudu (veřejnoprávní orgán), který býval
ad hoc povolán pro případy, kdy soud svými orgány nemohl exekuční sekvestraci provést –
zejména pro důvody, kdy soud byl nezpůsobilý řešit otázky technicko-hospodářského
charakteru se správou spojené.
Ustanovení správce ale není, jako v případě ustanovení správce závodu anebo
ustanovení vnuceného správce v říšském exekučním řádu, obligatorní. Zůstane tedy na volné
úvaze soudních orgánů, v jakém případě sekvestra ustanoví. Ačkoli OSŘ stanoví, že
„vyžaduje-li to charakter nemovité věci, soud ustanoví nemovitosti správce," zákon blíže
podmínky jmenování správce nerozvádí. Jak správně poznamenal P. Smolík, bylo by
vhodnější, aby kritériem k ustanovení správce nebyl ani tolik charakter nemovitosti, ale spíše
charakter správy.131 Lze konstatovat, že správce bude vhodné ustanovit zejména tehdy, pokud
správa nemovitosti bude vyžadovat řadu faktických úkonů jako třeba, kdy výtěžky ze správy
nemovité věci nebudou čistým výnosem věci, nýbrž z nich bude třeba uhradit potřebné
náklady a opravy. Podobně lze očekávat ustanovení správce při rozsáhlejších právních
jednáních jakou představuje rozsáhlejší revize smluv (blíže kapitola 4.1). Svou roli bude mít i
délka a obtížnost správy.132 Ustanovení správce naopak nebude potřebné, nebude-li správa
nemovitosti vyžadovat víc než jen příjem plnění. Není vyloučeno ani ustanovení správce v
průběhu vykonávané správy, jestliže důvod pro jeho ustanovení bude zjištěn po počátečním
provedení správy.133 Ustanovení správce nemovité věci by však měl soud pečlivě zvážit,
neboť náklady spojené se správou budou hrazeny z výnosu nemovitosti (blíže kapitola 3.7),
což snižuje uspokojení oprávněného z výtěžku správy.134

3.6.1 Správce nemovité věci
Jak bylo řečeno, říšský exekuční řád povolával sekvestra k výkonu správy nemovité
věci pomocí soudem složitě konstruovaných seznamů, nicméně toto se praxí neosvědčilo.
Účinná právní úprava v otázkách osoby sekvestra ust. § 320f odst. 1 OSŘ odkazuje na
přiměřené použití ustanovení o správci závodu (ust. § 338i až §338l OSŘ). Správce nemovité
věci bude tedy vybírán ze seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem
spravedlnosti.135 Tím by měla být zajištěna kvalifikovanost a profesionalita správce. Podobně
jako v předchozí právní úpravě může výjimečně správcem ustanovit i osobu, která není v
131 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1080
132 Tamtéž.
133 Tamtéž.
134 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Část druhá, Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. Praha: Leges, 2015, str. 102
135 Blíže § 21 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění zákona č.
296/2007 Sb.
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seznamu zapsaná, splňuje-li podmínky pro zapsání do seznamu a se zapsáním souhlasí. 136 V
literatuře se někdy objevují názory, že se toto pravidlo bude týkat především profesionálních
realitních agentur a společností spravujících nemovitosti, nicméně tady si dovolím
nesouhlasit. Zákon výslovně stanoví požadavek, že osoba ad hoc ustanovená ke správě
nemovitosti musí splňovat podmínky pro zapsání do seznamu správců. Těmito podmínkami
se v souladu s ust. § 22 odst. 2 insolvenčního zákona a § 6 zákona o insolvenčních správcích
myslí požadavek: 1) plné způsobilosti k právnímu jednání;

2) bezúhonnosti; 3)

vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu získaného nebo uznaného v
členském státě Evropské unie; 4) že osoba vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v
oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva,
ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku.137 Z povahy věci se
domnívám, že ustanovení osoby nezapsané v seznamu správců bude zcela mimořádný a
nefrekventovaný prostředek vyvolaný specifickými potřebami nemovitosti.
Správce nemovité věci lze považovat za zvláštní veřejnoprávní orgán, jehož úkolem je
zajištění řádného průběhu výkonu rozhodnutí správou nemovité věci. 138 Během výkonu
správy nemovité věci je správce povinen činit všechna vhodná opatření tak, aby pokud možno
docházelo ke zvýšení výnosů správy nemovité věci a zároveň, aby byla udržena celková
hodnota věci a nedocházelo ke snižování majetkové hodnoty věci. Na rozdíl od říšského
exekučního řádu jednání správce nevyžaduje žádných pokynů anebo souhlasů soudu s
taxativním seznamem vytipovaných opatření. Předpokládá se, že vhodná opatření vedoucí k
efektivnímu vymožení přiznaného plnění odhadne dle konkrétní situace správce sám. Jako
kvalifikovaný profesionál má vykonávat správu s odbornou péčí, přičemž odbornou péčí lze
chápat jako povinnost jednat se znalostí a pečlivostí, která je povahově spojena s povoláním
nebo stavem, jakož i předmětem činnosti. Zároveň odpovídá za újmu, kterou by způsobil
zaviněným porušením svých povinností, které mu ukládá zákon nebo které mu uložil soud.139
Pro tyto případy je správce povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti.140
Oprávnění správce se netýká jenom právních jednání spojených se správou nemovitosti,
nýbrž zahrnuje i úkony procesních v rámci sporů a jiných řízení týkajících se spravované
nemovité věci. Ve sporech a jiných řízeních, ve kterých je povinný účastníkem a které se
136 Ust. § 338i odst. 1 OSŘ
137 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář, str. 464.
138 Blíže nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. 6. 2002 anebo nález Ustavního soudu sp. zn.
Pl. ÚS 20/04 ze dne 25. 10. 2005.
139 Ust § 338i odst. 3 OSŘ a § 338k odst. 1 OSŘ
140 Ust. § 23 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
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týkají exekvované nemovité věci, je správce oprávněn povinného zastupovat i bez souhlasu;
má přitom obdobné postavení jako zástupce účastníka na základě procesní plné moci (srov. §
28a odst. 1 OSŘ). Po dobu, po kterou správce závodu zastupuje povinného, nesmí jiné osoby
povinného zastupovat nebo za něj jednat.141 Správce závodu má tedy své procesní postavení
určené zákonem. To – na rozdíl od insolvenčního správce, který sám je účastníkem –
vylučuje, aby správce nemovitosti udělil procesní plnou moc jiné osobě. 142 Zákonné
zastoupení správce nemovitosti ale z povahy věci nebude vztahovat řízení o výkon
rozhodnutí, v němž byl správce ustanoven, a zároveň správce nemovitosti není oprávněn
zastupovat povinného ani v exekučním řízení, ve kterém byl vydán exekuční příkaz k exekuci
správou nemovité věci.143
Dohled nad činností správce, tj. zejména kontrolu, zda správce plní povinnosti uložené
mu zákonem a dalšími právními předpisy, vykonává soud. Je to pochopitelné, neboť soud
vykonává správu nemovité věci zprostředkovaně přes osobu správce jako procesní subjekt. Z
toho důvodu je oprávněn po správci požadovat zprávu o jeho činnosti, nahlížet do listin
správce a povinného a provádět potřebná šetření a ukládat správci, pokud zjistí, že správa
neplní účel anebo působí újmu, aby vadný stav odstranil. Za porušení povinnosti při výkonu
funkce správce soud může uložit správci pořádkovou pokutu (srov. § 53 OSŘ). V krajních
případech, zejména pro závažné porušování povinností, může soud správce závodu zprostit
funkce. To může udělat buď sám ex offo anebo na návrh některého z účastníků řízení.144

3.7. Výtěžek a jeho rozdělení
Výtěžek správy nemovité věci tvoří jednak peněžité příjmy, které soud získá během
správy přímo jako užitky (zejména nájemné, pachtovné) a posléze výtěžek z plodů a jiných
nepeněžitých užitků.145 Užitky v peněžité formě se skládají na soudem určený účet a po
odečtení výdajů dle ust. § 320h OSŘ se přímo užijí k uspokojení oprávněného (resp. dalších
oprávněných). Plody a užitky nepeněžité povahy se zásadně zpeněžují v dražbě podle ust. §
328b až 330a o prodeji movitých věcí. Výtěžek dražby se pak složí na výše uvedený účet.
Plnění v naturální formě si lze představit zejména u pachtu.

141 § 338k odst. 6 OSŘ
142 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář, str. 469.
143 Tamtéž, str. 472.
144 Ust. § 338l
145 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1084
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Výtěžek správy nemovité věci se užije k úhradě výdajů a vymáhané pohledávky jako
celek. Institut nezná nezabavitelné minimum jako je tomu např. v právní úpravě výkonu
rozhodnutí srážkami ze mzdy dle ust. § 276 a násl. OSŘ. K tomu např. rozhodnutí býv.
Nejvyššího soudu, sp. zn. R II. 359/32, ze dne 25. 11. 1932: „Dlužník nemůže žádati, aby mu
zůstala volnou určitá část výtěžku vnucené správy nutná k jeho obživě.“146

3.7.1. Úhrada výdajů
Z výtěžků, které soud získal správou nemovité věci, se hradí výdaje v zákonem daném
pořadí. Primárně se hradí vlastní náklady správy, mezi které patří odměna a náhrada za
hotové výdaje147 vynaložené případným správcem nemovité věci, byl-li ustanoven. Konkrétní
výši určí soud podle vyhlášky č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu
jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění pozdějších předpisů.
Analogicky se použije ust. § 338i odst. 4 OSŘ.
Dalším z výdajů, které budou hrazeny z výtěžků správy před vlastním uspokojením
věřitele budou platby pojistného z pojistných smluv a platby za dodávky služeb spojených s
užíváním nemovité věci. Mezi platby za služby lze uvažovat dodávky vody, odvoz a odvádění
odpadních vod včetně čistění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení,
úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a
čištění komínů anebo provoz výtahu.148
Dále se hradí náklady na udržování a nutné opravy nemovité věci. Tady je třeba zmínit
poznámku P. Smolíka, že „nejde o platby za všechny opravy, ale pouze takové, které je třeba
vynaložit v souvislosti s plněním nájemných, pachtovných a dalších smluv, aby případným
zhoršením faktického stavu nemovité věci nedošlo k žádostem nájemců, pachtýřů a dalších
oprávněných osob o slevy či jiná protiplnění na poskytovaném plnění.“149 Myšlena je
především sleva z nájemného150 a pachtovného151 pro závady na věci, které podstatně nebo
delší dobu zhoršují její užívání. Takové případy by nejenom komplikovaly efektivní vymožení

146 Citováno z HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896, č. 79 ř. z.) a exekučný
zákon (zák. čl. LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé doplněné vydání. V
Praze: Československý Kompas, 1934, str. 637 - 638.
147 Mezi hotové výdaje patří cestovní výdaje, poštovné, výdaje na znalecké posudky podle vyhlášky č. 37/1967
Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, výdaje na překlady, opisy a fotokopie, a to v prokázané
výši. Správce závodu je povinen prokázat doklady o zaplacených nákladech výši hotových výdajů, které
uplatní při skončení správy závodu.
148 Blíže ust. § 2246 odst. 2 NOZ
149 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1084
150 Ust. § 2208 NOZ odst. 1
151 Ust. § 2335 NOZ
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přiznané pohledávky, ale zjevně by byly v rozporu s požadavkem řádného výkonu správy
(blíže kapitola 3.6.1).
Jako předposlední mají prioritu náklady řízení ve sporech a jiných věcech, jichž je
povinný účastníkem, a které se týkají nemovité věci, ve kterých správce nemovitosti zastupuje
na základě zákonného zmocnění.152 V poslední řadě budou hrazeny daně z nemovitosti za
dobu trvání správy. Teprve ze zbytku výtěžku se bude hradit vymáhaná pohledávka
oprávněného. Výplata výtěžků se provádí zpravidla každé tři měsíce, pokud se soud s
oprávněným nedohodnout na lhůtě delší. Dohodnout se na kratší lhůtě zákon neumožňuje.153

3.7.2. Pluralita věřitelů
S ohledem na déletrvající charakter institutu správy nemovité věci lze očekávat, že
zahájení řízení a s tím spojená poznámka v katastru nemovitostí pohne další věřitele
povinného k uplatnění svých nároků.154 Obdobně jako u výkonu rozhodnutí prodejem
nemovité věci není po zahájení řízení z výkonu rozhodnutí správou nemovité věci dalším
oprávněným znemožněno podat návrh na správu nemovitosti týkající se stejné věci. Byl-li
takový návrh podán u příslušného soudu dříve, než-li pravomocně rozhodl o výkonu
rozhodnutí, považuje se to za přistoupení k řízení a to ode dne podání návrhu. 155 Totéž se týká
i návrhu, který byl podaný původně u nepříslušného soudu.156 Takto je ovšem možné
přistoupit do nařízené správy nemovité věci jen do nabytí právní moci usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí.157 Každý další oprávněný, který podá návrh po nabytí právní moci, je
vázán staven řízení, do kterého přistoupil.158
Nabízí se otázka, jak v tomto případě postupovat při rozvrhu výtěžku mezi více
oprávněných. Zákon ve svém ust. § 320h upravuje pouze pořadí uhrazovaných výdajů a
pluralitou věřitelů se nezabývá. Analogií lze ovšem vyvodit užití ust. § 337c odst. 2 OSŘ,
které stanoví, že „nelze -li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do téže skupiny, které
mají stejné pořadí, uspokojí se poměrně.“ Ust. § 337c odst. 5 OSŘ pak konkretizuje
rozhodující okamžik pro pořadí uspokojované pohledávky. Tou je u pohledávky oprávněného
152 Ust. § 338k odst. 6 OSŘ za použití § 320f odst. 1
153 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1084
154 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1075
155 Ust. § 320b odst. 2 OSŘ
156 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1075
157 Tamtéž.
158 Ust. § 320b odst. 2OSŘ
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den, kdy soudu došel jeho návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. den přistoupení k
řízení. Na základě toho se dá předpokládat, že soud nejprve zcela uspokojí prvního
oprávněného a teprve poté další oprávněné v pořadí. Tento postup navíc vyhovuje staré
římskoprávní zásadě „vigilantibus iura scripta sunt" a motivuje další věřitele k včasnému
uplatnění svých nároků.
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4. VYBRANÉ PROBLÉMY SPRÁVY NEMOVITÉ VĚCI
4.1. Maximalizace výtěžků správy nemovité věci
Obecně platí, že nařízením správy nemovité věci soud de facto vstupuje do práv a
povinností vlastníka této nemovitosti (povinného). Zároveň je stanoveno, že stávající nájemní
či pachtovní smlouvy zůstávají zachovány. Soud však může takové smlouvy vypovědět za
stejných podmínek, jaké by měl sám povinný (tj. za podmínek stanovených zákonem,
smlouvou anebo na základě dohody s nájemcem a pachtýřem).
Jak bylo řečeno, soud má činit vhodná opatření, aby zajistil maximální výtěžnost
spravované věci a rychlé uspokojení věřitelovy pohledávky. Výše jsme poukázali, že za tímto
účelem má soud právo kdykoli nahlížet do všech listin vztahujících se k nemovité věci (viz
kapitola 3.3.3), aby zhodnotil výnosnost uzavřených nájemních a pachtovních smluv, ale i
smluv o dodávce služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci nebo pojistných
smluv. Protože je však s existencí případných nájemních a pachtovních smluv týkajících se
nemovité věci spojena platba nájemného (resp. pachtovného) ze strany nájemce (resp.
pachtýře), která je významná pro uspokojení oprávněného, dává zákon soudu možnost takové
smlouvy revidovat.159
Ust. § 320g OSŘ pak konkretizuje rozsah oprávnění soudu k výkonu správy nemovité
věci, když stanoví, že soud může za podmínek stanovených zákonem nebo smlouvou
vypovědět nájemní a pachtovní smlouvy týkající se nemovité věci a sjednat jiné.160
Rozhodnutí, kdy takových oprávnění k modifikaci smluvních vztahů týkající se nemovitosti
využít, záleží na volném uvážení soudu. Obecně se dá konstatovat, že soud by neměl
zohledňovat pouze skutečnost, zda uzavřené nájemní nebo pachtovní smlouvy poskytují
plnění alespoň ve výši v daném místě obvyklém, ale měl by brát v úvahu i další faktory jako
mohou být náklady spojené s výpovědí a uzavíráním nových smluv, které může představovat
např. smluvní pokuta anebo odměna případného správce nemovitosti (viz kapitola 3.6.1),
anebo výpadek výnosů nemovitosti během prodlevy při výměně nájemců či pachtýřů. V
zájmu ochrany povinného ve vykonávacím řízení by soud měl mít rovněž na paměti, že jím
uzavírané nájemní a pachtovní smlouvy(a jiná opatření, která přime), by měla být volena s
ohledem na předpokládanou délku trvání správy věci (s ohledem na kvartální či delší termíny
159 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1081
160 Ust. § 320g odst. 1 OSŘ
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výplaty výtěžku). K tomu srov. rozsudek Nejvyššího osudu, sp. zn. R I 951/27, ze dne 11.
listopadu 1927: „K platnosti nájemní smlouvy se vnuceným správcem nemovitosti nevyžaduje
se schválení exekučního soudu, byl-li nájem sjednán na obvyklou dobu.“
P. Smolík však upozorňuje na dvě problematiky, které mohou při doslovném výkladu
zákona nastat. První specifický příklad se týká situací, kdy u sekvestrované nemovitosti
nebude žádný nájem nebo pacht existovat. Má soud oprávnění zatěžovat nemovitou věc
smlouvou zcela novou, nebo je mu poskytnuto oprávnění modifikovat jen smlouvy
existující?161 Pomocí gramatického výkladu P. Smolík z dikce ust. § 320g odst. 2 OSŘ: „Soud
může takové smlouvy vypovědět (…) a sjednat jiné nájemní či pachtovní smlouvy.“ usuzuje, že
pojem „jiné smlouvy“ se bezpodmínečně vztahuje ke smlouvě předchozí, která musela být
soudem vypovězena. Troufám si tvrdit, že takový doslovný výklad odporuje smyslu a účelu
správy nemovité věci. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by zákonodárce poskytoval
takové privilegované postavení povinným, kteří nehospodárně nechávají své nemovité věci
neužívané, anebo proč by soud nemohl postihnout exekuční správou např. sezónní bydlení
povinného, které využívá k příležitostní rekreaci. Zvlášť jestliže zákonodárce soudu
oprávnění uzavírat nové smlouvy s třetími osobami propůjčil, a to vše tím spíš, že
zákonodárce stanoví soudu povinnosti, aby zajistil maximální výtěžnost spravované věci. K
tomu viz ust. 320f odst. 3 OSŘ: „Soud činí vhodná opatření, aby nemovitá věc byla řádně a
úspěšně hospodářsky využívána.“
V druhém případě P. Smolík upozorňuje na situace, že nájemní či pachtovní smlouvy
týkající se nemovitosti sice existují, nicméně tyto dohody jsou sjednány jako bezúplatné.
Pokud bychom se drželi doslovného znění ust. § 320g odst. 1 OSŘ, soud může vypovědět
pouze platné nájemní či pachtovní smlouvy. Smlouva, ve které se strany dohodnou na tom, že
jedna strana může po dohodnutou dobu bezplatně používat určitou konkrétní nezuživatelnou
věc, která patří druhé straně, je výpůjčka.162 Podstatným rysem výpůjčky je právě její
bezúplatnost. V praxi se setkáme s případy, kdy třetí osoba obývá bez odpovídajícího
protiplnění nemovitosti povinného, a to nejčastěji mezi osobami blízkými. V takovém případě
se nabízí otázka, jak posoudit rozsah exekuční sekvestrace vůči ujednání mezi půjčitelem
(povinným) a vypůjčitelem, ve kterém by povinný přenechal vypůjčiteli svou nemovitost do
bezplatného užívání za předpokladu, že by vypůjčitel hradil pouze plnění spojená s užíváním
nemovitosti a související služby. Zda je zmíněné ust. o závaznosti nájemních a pachtovních
161 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1082
162 Ust. § 2193 a násl. NOZ
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smluv taxativní nebo demonstrativní.163 Situace svého druhu by ovšem nastala, pokud by
vypůjčitel hradil místo povinného i příspěvek do fondu oprav. V bytovém právu je
problematika příspěvku do fondu oprav relativně frekventovaný pojem a je považován nikoli
za službu spojenou s užíváním bytu, ale za součást nájemného. Tedy jednu z položek, ze které
se nájemné skládá. V takovém případě by šlo – dle mého soudu - užívání povinného
nemovitosti považovat za nájemní vztah.
Dále je „soud je oprávněn vypovědět či jinak ukončit a uzavřít nové smlouvy, kterými
jsou zajištěny dodávky služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci a pojistné
smlouvy za podmínek stanovených zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s dodavateli
těchto služeb. Může se také domáhat vyklizení nemovité věci, zániku věcných břemen či
zrušení jiných vztahů, na jejichž základě je nemovitá věc užívána, za podmínek stanovených
zvláštním zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s účastníky těchto právních vztahů.“ 164
Ve všech těchto případech smluvních ujednání týkajících se nemovitosti platí, že jejich
modifikace je možná jen za podmínek stanovených zákonem, stanovených smlouvou nebo
dohodou mezi smluvními stranami
Pokud dojde ze strany soudu během výkonu správy nemovité věci k uzavření nových
smluv, budou jimi povinný i protistrana vázány i po skončení správy nemovité věci.
Analogicky tady lze využít rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu, sp. zn. Rv I 3148/38, ze dne
9.2. 1939, podle kterého „je povinný i po zrušení vnucené správy vázán služebními
smlouvami, které sjednal vnucený správce v mezích svého oprávnění vytčených exekučních
řádem.“165

4.2. Užívání nemovitostí povinným
V textu práce bylo opakovaně reflektováno, že exekuční sekvestrací dlužník pozbývá
požívací a užívací práva věci. S touto skutečností se pojí problematika věnovaná případnému
vystěhování z nemovitosti za účelem jejího pronájmu. S ohledem na smysl vykonávacího
řízení (vymožení přiznaného plnění) by bylo zajisté žádoucí, aby existovala možnost přimět
dlužníka, který obývá exekvovanou nemovitost, předmětnou nemovitost opustit a postoupit
pronájmu třetí osobě.

163 K názoru, že toto pravidlo se nevztahuje taxativně jenom na nájemní a pachtovní práva a smlouvách a sluší
se ho používat spíše všeobecně blíže kapitola 4.3.
164 Ust. § 320g odst. 2 OSŘ
165 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář, str. 273.
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Říšský exekuční řád dovoloval, aby povinnému byly ponechány obytné místnosti v tom
rozsahu, v jakém nezbytně potřeboval pro sebe a pro členy své rodiny žijící s ním ve společné
domácnosti. Toto se týkalo zpravidla větších obývacích prostor, než potřeboval povinný pro
sebe a svou rodinu.166 O tomto rozsahu rozhodoval exekuční soud a proti usnesení nebylo
přípustné odvolání. Z tohoto ustanovení existovaly však dvě výjimky. Jednak mohly být
dlužníku i tyto místnosti odňaty, ohrožoval-li správu nemovitosti (proti tomuto usnesení už
odvolání přípustné bylo) anebo k vyklizení nemovitosti nemohly být nuceny nemocní a ženy
v šestinedělí, pokud by je to ohrožovalo na zdraví.167 Nutno podotknout, že tato ochrana se
týkala výlučně nemovitosti, ve které povinný bydlel v době rozhodnutí. Nemohl žádat, aby
mu byl prostor pro uspokojování jeho bytových potřeb uvolněn po nařízení exekuční správy.
K tomu: „Byly-li místnosti exekutem užívané později uprázdněny, smí sekvestr, jenž o
hospodářském použití celé věci pečovati povinen jest, je pronajati a nájemné vybírati.“168
Současná úprava tuto otázku nechává bez povšimnutí. Třebaže ust. § 320g odst. 2 OSŘ
stanoví, že soud se může také domáhat „vyklizení nemovité věci, zániku věcných břemen či
zrušení jiných vztahů, na jejichž základě je nemovitost užívána, za podmínek stanovených
zvláštním zákonem, těmito smlouvami nebo dohodou s účastníky těchto právních vztahů,“ z
dikce zákona je patrné, že zákonodárce měl na mysli situace, kdy je nemovitosti užívána třetí
osobou na základě nějakého smluvního vztahu a ustanovení nemyslelo vlastníka nemovité
věci. Podobně výkon rozhodnutí vyklizením nemovité věci povinným dle ust. § 340 an. OSŘ
se netýká povinnosti zaplacení peněžitého plnění. S ohledem na skutečnost, že státní moc lze
uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon, 169 by extenzivní výklad
výše zmíněného ustanovení představoval vážný zásah do osobních práv jednotlivce a s
největší pravděpodobností by jako takový neobstál. Naproti tomu bez výhrad souhlasím s
myšlenkou, že se povinný může dobrovolně zříci užívání obytných prostor své sekvestrované
nemovitosti.
V této souvislosti je třeba také zmínit otázku, zda soud (resp. exekutor) může s
povinným uzavřít nájemní smlouvu a požadovat na povinném nájemné obvyklé v daném
místě, které by sloužilo k úhradě vymáhaného plnění povinného. Podle výkladu rakouského
exekučního řádu z roku 1896 bylo platnou nájemní smlouvu mezi vnuceným správcem a
166 HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896, č. 79 ř. z.) a exekučný zákon (zák. čl.
LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé doplněné vydání. V Praze:
Československý Kompas, 1934, str. 657.
167 Ust. § 105 ex. ř.
168 Rozhodnutí c. a k. Nejvyššího soudu publikované pod č. 1484 ve sbírce G.U.W.
169 Čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. Respektive též Čl. 4 odst. 1 usnesení č.
2/1993 Sb. listina základních práv a svobod.
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dlužníkem na byt v exekvovaném domě možné uzavřít. 170 Podobně reagovala judikatura např.
rozhodnutím sp. zn. R I 748/35 ze dne 30.8.1935, kterým Nejvyšší soud rozhodl, že „Dlužník
může se platbě vzdáti práva na nezbytné obytné místnosti podle § 105 ex. ř., a sjednati s
vnuceným správcem nájemní smlouvu.“ nebo identicky „Nájemní smlouva ujednaná
vnuceným správcem s dlužníkem o byt ve spravovaném domě jest platná.“ 171 S odkazem na
tuto historickou teorii se objevují názory, které extenzivním výkladem řady ustanovení platné
právní úpravy na základě historické praxe rovněž odvozují možnost sjednávat nové nájemní a
pachtovní smlouvy.172 Myslím ale, že taková koncepce dostatečně nešetří podstatu a smysl
zákona a hlavně dostatečně nereflektuje důvody, pro které historická právní úprava
umožňovala uzavřít s povinným nájemní smlouvu – a to proto, že dle říšského exekučního
řádu byl soud oprávněn povinného ze své nemovitosti vystěhovat (viz kapitola 4.1). Uzavření
nájemní smlouvy mezi povinným a exekučním soudem představovalo prostředek, jakým se
povinný mohl vyhnout žalobě na vyklizení své nemovitosti.
I kdybychom připustili oprávnění soudu uzavřít s povinným nájemní smlouvu k
nemovité věci (nebo části, např. bytové jednotce), ve které by povinný vystupoval na straně
nájemníka své vlastní nemovitosti, toho času ve výkonu rozhodnutí, troufám si tvrdit, že
půjde o praxi zcela opomíjenou. Uvážíme-li existenci povinného s nemovitou věcí, kterou
obývá a která je vhodná k ustanovení exekuční sekvestrace, a zároveň povinného, který má
pravidelný příjem v opětujících se dávkách vhodný k placení nájemného, nabízí se postižení
povinného spíše výkonem rozhodnutím srážkami ze mzdy dle ust. § 276 OSŘ a násl.
(eventuálně srážkami z jiných příjmů dle § 299 OSŘ). Nejenže jde o řešení, které nevyžaduje
souhlas povinného, navíc se oprávněný vyhne riziku, které by představoval návrh jiného
oprávněného na srážky z příjmu dlužníka. Nemluvě o tom, že existoval-li by dostatečně
bonitní povinný ochotný konstruktivně řešit své exekuce, nabízela by se spíše dohoda na
splátkovém kalendáři.

4.3. Závaznost smluv zcizující plody nemovité věci
V souladu s několikrát jmenovaným ust. § 320g odst. 1 OSŘ platí, že „nařízení správy
nemovité věci nemá vliv na nájemní či pachtovní smlouvy týkající se nemovité věci.“
170 HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896, č. 79 ř. z.) a exekučný zákon (zák. čl.
LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé doplněné vydání. V Praze:
Československý Kompas, 1934, str. 658.
171 Rozhodnutí c. a k. Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 1898 publikované pod č. 2471 ve sbírce soudních
rozhodnutí Antona Riehla. (citováno z HARTMANN, Antonín, ed. Exekuční řád (zákon ze 27. května 1896,
č. 79 ř. z.) a exekučný zákon (zák. čl. LX/1881) s novelami, uv. zákonem, prováděcími nařízeními atd. Druhé
doplněné vydání. V Praze: Československý Kompas, 1934, str. 658)
172 PISAKOVÁ, Hana. Správa nemovité věci ve vykonávacím a exekučním řízení. Praha, 2015. Diplomová
práce (Mgr.). Karlova Univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva, obhajoba 11. 5. 2015, str. 31

44

Identicky říšský exekuční řád z roku 1896 ust. § 111 stanovil , že: „povolení vnucené správy
nepůsobí na nájemní a pachtovní smlouvy učiněné o spravované nemovitosti.“ Budeme-li lpět
na doslovném znění zákona, jako jsme praktikovali v kapitolách předchozích, nabízí se
otázka, zavazují-li soud jenom nájemní a pachtovní smlouvy, resp. jaké smlouvy týkající se
nemovitosti soud nezavazují.
Na začátku 20. století se vedla ostrá diskuze, je-li vnucený správce vázán smlouvami,
kterými dlužník zcizil plody nemovité věci ještě před zahájením vnucené správy a tedy i před
platností účinků inhibitoria. Pokud došlo k nařízení exekuční sekvestrace v době, kdy
předmětné plody byly již oddělené od plodivé věci (plody tedy existovaly jako samostatná
věc v právním slova smyslu) a jenom nebyly odevzdané kupci, nebyla o závaznosti takové
zcizovací smlouvy pochybnost. Naopak tomu bylo v případě plodů, které sice byly
předmětem smlouvy, ale v době zahájení exekuční správy nebyly oddělené (separované) od
plodivé věci. V právním slova smyslu se jednalo pouze o příslušenství plodivé věci (např.
nesčesaná jablka v sadu nebo nesklizené obilí). Nikoli o samostatně právně existující věci. Na
základě toho se objevoval se názor, že takové smlouvy nejsou pro správce (resp. exekuční
soud) závazné, protože se nevztahují na individuálně určité plody, nýbrž plody, které teprve
vzniknout.
Tady si dovolím pár slov o přípustnosti smluv o věci budoucí. Současná právní teorie
při přijetí NOZ odvrhla doktrínu, dle které nebylo možné uzavřít smlouvu o majetkové
dispozici, k níž nebyla dotyčná smluvní strana oprávněna - v našem případě uzavřít smlouvu o
věci, která ještě neexistuje a proto k ní nelze převádět vlastnické právo. Ust. § 1760 NOZ
znovu stanovil platnost takových smluv ustanovením: „Skutečnost, že strana nebyla při
uzavření smlouvy oprávněna nakládat s tím, co má být podle smlouvy plněno, samo o sobě
neplatnost smlouvy nevyvolává.“ Podobně ABGB, který sloužil NOZ za vzor, uzavření kupní
smlouvy k věci, která má teprve vzniknout (resp. prodávající nemusí být vlastníkem),
nevylučoval (blíže ust. § 1065 ABGB).
Přesto existovaly názory, které závaznost takových smluv vylučovaly. Prvořadě se
opíraly o zmíněné ustanovení o závaznosti nájemních a pachtovních smluv, které vnímaly
jako taxativní. Možnost rozšíření na smlouvy zcizující plody nemovitosti bylo odmítáno s
poukazem, že pachtovní a nájemní smlouvy jsou od takových smluv zcela rozdílné jak
obsahem, tak předmětem smlouvy. Podobně bylo namítáno, že proti užití argumentu a simili
svědčí skutečnost, že ustanovením, podle kterého exekuční sekvestrace nepůsobí na nájemní a
pachtovní smlouvy, nechtěl zákonodárce zákonodárce umožnit dlužníku disponovat s
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nájemným v době nařízení exekuční sekvestrace ještě nedospělým, nýbrž chránit v době
nařízení výkonu rozhodnutí existující smluvní vztah.
Proti tomu stály názory, že takové smlouvy – byť na ně zákon nepamatoval – jsou i tak
pro vnuceného správce závazné. Opíraly se o důraz na právní jistotu, zásady závazkového
práva a skutečnost, že v době sjednání smlouvy nebyl povinný omezen ve svém právním
jednání, stejně jako o ustanovení obecného zákoníka občanského (ABGB), které stanovilo, že
„proti své vůli nemůže být věřitel nucen, aby přijal něco jiného, než co přísluší k jeho
pohledávce, a dlužník nemůže být nucen, aby poskytl něco jiného, než co je dlužen. Totéž platí
o místě, čase a způsobu splnění,“ 173 čímž se dovozovala ochrana věřitele jednajícího v dobré
víře. Stojí za povšimnutí, že řečené ustanovení bylo v nezměněné podobě recipováno i do
účinného občanského zákoníku. Ačkoli toto stanovisko nemělo v exekučním řádu žádné
výslovné ustanovení, podpořil tuto verzi c. a k. Nejvyšší soud nejen svým judikátem z 23. 12.
1903, ve kterém se usnesl, že: „Vnucený správce jest jako takový povinen snášeti, aby byly
splněny smlouvy o zcizení plodů ze statku podrobeného správě, a též dodržeti mimo smlouvy
uvedené v § 111 ex. ř. i jiné smlouvy zcizovací a dodávací, které byl vlastník (dlužník) ujednal,
než byla zahájena vnucená správa. § 111 ex. ř. Nemá výjimečného ustanovení o nájemních a
pachtovních právech a smlouvách, sluší ho spíše použíti všeobecně.“ 174 Peníze utržené za tyto
plody pak náležely k příjmům, které správce (resp. soud) získal správou nemovité věci.
Tomuto právnímu názoru se ovšem vzepřeli zákonodárci. Novela říšského exekučního
řádu, která v ust. § 119 odst. 1 ex. ř. stanovila, že k výtěžkům nemovitosti exekučně
spravované patří i plody nabyté po odevzdání nemovitosti správci, vedla c. a k. nejvyšší soud
k odklonu od ustálené judikatury a vydání rozhodnutí, ve kterém popřel své dosavadní závěry
s tím, že: „Smlouvy, které učinil dlužník sice před zahájením vnucené správy, ale o plodech a
příjmech nemovitosti, které teprve v příštím hospodářském období vzniknou, nezavazují
správce.175 Soud tedy smlouvy, kterými vlastník zcizil plody nemovitosti před účinky
exekuční sekvestrace, stanovil jako závazné - ovšem pouze pro hospodářský rok, ve kterém
byla vnucená správa na danou nemovitou věc povolena. Šlo o zjevný kompromis, jak šetřit
práva třetích osob nabytá v dobré víře, na druhou stranu jak nemařit smysl a účel institutu, jak
by tomu bylo u příliš extenzivně pojaté ochrany závazkoprávního vztahu. Naneštěstí tento

173 Viz ust. § 1413 ABGB anebo identické ust. § 1910 NOZ
174 Rozsudek c. a k. Nejvyššího soudu č. 16.492 z 23. 12. 1903, publikováno v čas. Právník, ročník 1905, str.
871.
175 Rozsudek c. a. k. Nejvyššího soudu č. 10.026 ze dne 18. 9. 1907, publikováno ve sbírce GI.U. pod č. 3906.
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kompromis neměl oporu ani v hmotném ani procesním právu a v právní teorii šlo nadále o
velice spornou otázku.176
V současné době účinná právní úprava ust. obdobné § 119 odst. 1 ex. ř. postrádá. Postup
nelze dovozovat ani z jiného ust. účinné právní úpravy. Avšak s ohledem na totožný smysl a
leckdy i identické znění účinné i historické právní úpravy (a to jak té hmotné tak procesní)
není vyloučené všechny historické argumenty i citace soudních rozhodnutí použít pro
soudobý výklad. Ať už se ale přikloníme k jakémukoli výkladu, je třeba mít na paměti
důsledky, jaké může vyvolat. Pokud bychom se drželi argumentu, že nařízení správy nemovité
věci nemá vliv na jenom nájemní či pachtovní smlouvy týkající se exekvované nemovité věci
a ust. § 320g odst. 2 OSŘ odst. 1 interpretovaly jako demonstrativní, musíme mít na paměti,
jestli by toto rozšíření oprávnění soudu

moderovat i smlouvy výslovně nejmenované

procesním předpisem nevyvolalo konflikt s principem, že státní moc je vykonávána na
základě zákona a jen způsobem stanoveným zákonem. Takový extenzivní výklad by se
bezesporu dostal do sporu s již takhle opatrným gramatickým výklad P. Smolíka (blíže
kapitola 4.1)

4.4. Správa spoluvlastnického podílu a přidatné
spoluvlastnictví
Výkon rozhodnutí správou nemovité věci se nemusí týkat celé nemovitosti, ale také
spoluvlastnického podílu nemovitosti. Zde je ovšem nutno uvést, že soud (resp. správce) se
podílí na prováděních právních jednání a procesních úkonů pouze v rozsahu, který odpovídá
spoluvlastnickému podílu povinného. Soud vstupuje na místo povinného a pochopitelně
nemůže mít více práv, než kolik měl vlastník spoluvlastnického podílu. K tomu rozhodnutí
býv. c. a k. Nejvyššího soudu: „Je-li tedy povolena sekvestrace jen k ideální částce objektu
plodonosného, nemůže sekvestr vyzvati nájemníky, aby jemu samotnému nájemné platily.“ 177
Co do způsobu výkonu se analogicky užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí správou nemovité
věci.178 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí správou podílu povinného na nemovité věci se
v těchto případech doručuje kromě povinného (respektive jeho manžela) i všem dalším

176 HORA, Václav et al. Exekuční právo. V Praze: V. Linhart, 1938. 230 s. Sbírka systémů právních pro
praktiky a studující. str. 118.
177 Rozsudek c. a. k. Nejvyššího soudu, publikováný ve sbírce G.U.W. pod č. 7792.
178 Ust. § 320j odst. 1 OSŘ
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spoluvlastníkům nemovité věci.179 Ti se nestávají ale účastníky řízení – k tomu srov. ust. § 255
OSŘ o účastnících řízení.
Ust. § 320j odst. 3 OSŘ poté konkretizuje, jak se naloží s výtěžkem, který soud získat.
„Příjmy, které soud získal správou nemovité věci, se po odečtení výdajů rozdělí podle výše
spoluvlastnických podílů, z podílu připadajícího na povinného se vyplatí náklady řízení a
zbývající část příjmů se odevzdá oprávněnému k uspokojení jeho vymáhané pohledávky.“
Tady je třeba ale upozornit, že text zákona je poněkud matoucí. Výdaje správy lze od
celkového příjmu bez ohledu na podíl povinného odečíst jenom v případě, navrhnou-li
všichni ostatní spoluvlastnici výkon správy celé nemovité věci dle ust. § 320j odst. 4 OSŘ. 180
181

Bude-li spravován pouze spoluvlastnický podíl povinného, bude nutné výdaje spojené se

správou nemovité věci odečíst pouze od příjmu, který připadá na podíl povinného. Tato
skutečnost nám rovněž osvětluje úmysl, s jakým zákonodárce umožnil ostatním
spoluvlastníkům navrhnout soudu výkon správy celé nemovité věci., a to předejít
duplicitnímu provádění správy nemovité věci více vykonavateli.182
V souladu s hmotněprávní úpravou lze nařídit výkon rozhodnutí správou nemovité věci,
k jejímuž využití slouží věc v přidatném spoluvlastnictví. Výkon rozhodnutí správou
nemovité věc všaki nelze nařídit na podíl na nemovité věci v přidatném spoluvlastnictví.
Přidatné spoluvlastnictví je definováno jako spoluvlastnictví takové věci, jejímiž
spoluvlastníky jsou vlastníci samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci
vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není
užívání samostatných věcí dobře možné.183

4.5. Správa nemovitosti a jiné výkony rozhodnutí
V neposlední řadě je třeba zmínit, že tento nový exekuční prostředek nevylučuje, aby
společně se správou nemovité věci probíhal i jiný výkon rozhodnutí na téže nemovitou věc.
Zákon stanoví, že nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci nebrání paralelnímu
nařízení výkonu rozhodnutí prodejem, nicméně je třeba pamatovat, že zákon připouští pouze
možnost nařídit prodej nemovité věci až poté, co byla nařízena správa nemovité věci. Opačný
179 Ust. § 320j odst. 2 OSŘ
180 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář. Strr. 136.
181 JIRSA, Jaromír a HAVLÍČEK, Karel, ed. Občanské soudní řízení: soudcovský komentář: podle stavu k
1.2.2016. Vydání druhé, doplněné a upravené. Kniha V. § 251 - § 376 občanského soudního řádu. Praha:
Wolters Kluwer, 2016. Str. 276.
182 SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář 1. vydání: C.
H. Beck, 2013, str. 1087
183 Ust. § 1224 a násl. NOZ
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postup občanský soudní řád neupravuje a dá se vyvozovat, že nařízený prodej nemovité věci
brání následnému nařízení správy téže věci. 184 Bude-li výkon rozhodnutí prodejem nařízen až
po nařízení správy nemovité věci, budou oba výkony rozhodnutí vedle sebe souběžně
pokračovat až do doby, než dojde ke zrušení jednoho z výkonů rozhodnutí (resp. exekučního
příkazu) anebo do doby právní moci usnesení o příklepu a zaplacení nejvyššího podání,
případně dnem právní moci rozhodnutí o předražku a zaplacení předražku. 185 Podobně je
upraven souběh výkonu rozhodnutí správou nemovité věci a přikázáním jiné peněžité
pohledávky, pokud taková pohledávka postihuje potencionální příjem správy nemovité věci.
Nařízení výkonu přikázání pohledávky po nařízení správy nemovité věci zákon vylučuje
a takový návrh soud zamítne. Pokud došlo k nařízení správy nemovité věci až po dříve
nařízeném přikázání pohledávky, pak výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky musí soud
přerušit. Procesní práva oprávněného jsou ovšem ušetřena, neboť se stává dalším oprávněným
ve výkonu rozhodnutí správou nemovité věci. Zákon ve svém ust. § 320i odst. 2 OSŘ ovšem
pamatuje na pravá oprávněného, kterému soud přeruší výkon rozhodnutí přikázáním peněžité
pohledávky, když stanoví, že: „Pro pořadí je rozhodující den, kdy návrh došel soudu.“186
Zákonodárcem byl bezpochyby zamýšlen den dojití návrhu přikázání jiné peněžité
pohledávky, který byl nařízením správy nemovité věci přerušen. Garantuje tak povinnému
jeho pořadí pro případné budoucí uspokojení.187
Naneštěstí taková výslovná úprava pro souběžné vedení výkonu rozhodnutí správou a
prodejem nemovité věci chybí. To může představovat zmatky v případech, že na tutéž
nemovitou věc téhož povinného, na kterou je vedena již správa nemovité věci, podá návrh
výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci jiný věřitel. Jelikož oba dva výkony rozhodnutí
jsou zcela samostatné instituty, dá se předpokládat, že příklepem v dražebním řízení přejde
vlastnické právo na vydražitele a oprávněný, který vedl na vydraženou věc dlužníka exekuční
správu, pozbude předmět své exekuce. Říšský exekuční řád na tuto komplikaci pamatoval ve
svém ust. § 218, kdy v takových případech muselo být k poznámce zahájení vnucené správy
přihlíženo při rozdělování nejvyššího podání docíleného v dražebním řízení. Lapidárně řečeno
byla účinnost jednoho exekučního prostředku přenesena zákonem na jiný.

184 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář, str. 275
185 Ust. § 320i odst. 1 OSŘ
186 Ust. § 320i odst. 2 OSŘ
187 LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Exekuční právo: Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád
(§ 28 až 151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů
rozhodnutí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxiv, Praktický komentář, str. 275.
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Na podobnou komplikaci ovšem účinný občanský soudní řád nepamatuje. Situaci
pomáhá řešit až zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí. Ve svých ust. § 14 a 15b sice pamatuje na případy, kdy je na
tutéž nemovitost nařízeno více výkonů rozhodnutí prodejem nemovitosti (podle nich se
provede ten výkon rozhodnut, které bylo nařízeno dříve. Později nařízené se ze zákona
přerušují, aniž o přerušení musí soud či soudní exekutor vydat rozhodnutí), nicméně obdobné
ustanovení jako u přerušeného výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky chybí.
Teprve až T. Lichovník odkazuje188 na postup srov. s usnesením Nejvyššího soudu, sp. zn. 20
Cdo 4463/2007, ze dne 18. 2. 2010, který rozhodoval obdobný problém ve vztahu mezi
prodejem nemovité věci a prodejem závodu. V souladu s tímto rozhodnutím si troufám tvrdit,
že oprávněný z výkonu rozhodnutí správou nemovité věci má jako věřitel povinného právo na
uspokojení z rozdělované podstaty, aniž by musel svou pohledávku přihlásit do rozvrhového
řízení. Oprávnění, kteří navrhovali výkon rozhodnutí správou nemovité věci, a jejichž
rozhodnutí nebylo možné pro dřívější nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci
provést (resp. pro vydání exekučního příkazu o prodeji nemovité věci soudním exekutorem),
mohou svou vykonatelnou pohledávku přihlásit, a domáhat se tak výtěžku z dražby.
Pohledávku musí však přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání.189

4.6. Vztah správy nemovité věci a svěřenského nástupnictví
V závěru práce bych rád krátce poreferoval o využití výkonu rozhodnutí správou
nemovité věci v případech exekuce na osobu tzv fiduciáře, subjektu právního institutu
označovaného jako svěřenské nástupnictví (též fideikomisární substituce). Svěřenské
nástupnictví (pro účely procesních předpisů ust. § 303 odst. 2 OSŘ zavedlo legislativní
zkratku „substituční jmění“) představuje institut dědického práva, který se od 1. ledna 2014 s
nabytím účinnosti nového občanského zákoníku znovu vrátil do českého právního řádu. Tento
institut dává zůstaviteli možnost nařídit, aby dědictví přešlo po jeho smrti na svěřenského
nástupce jako následného dědice.190 Povoláním za svěřenského nástupce tak zůstavitel projeví
vůli, aby svěřenský nástupce nabyl dědictví poté, co dědictví před ním nabyl původní (přední)
dědic jako dočasný vlastník na dobu vymezenou v závěti.191
Aby bylo dosaženo smyslu institutu, nabízí zákonodárce svěřenskému nástupnictví
ochranu. V souladu s ust. § 1521 NOZ platí, že práva předního dědice, jemuž zůstavitel
188 Tamtéž.
189 Ust. § 336f OSŘ
190 Ust. § 1512 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.
191 NOVOTNÝ, Petr a NOVOTNÁ, Monika. Nový občanský zákoník. Dědické právo. 2., aktualizované vydání.
Praha: Grada Publishing, 2017, str. 73
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nesvěřil právo s dědictvím volně nakládat, má k tomu, co nabyl děděním, jakož i k tomu, co
nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí věci z dědictví, omezena na práva pouhého
poživatele. Substituční jmění je rovněž chráněno před postižením v rámci výkonu rozhodnutí
(respektive exekuce a daňové exekuce) vedené proti přednímu dědici (fiduciáři), ovšem s
výjimkou, kdy jsou v rámci vykonávacího řízení vymáhány dluhy zůstavitele nebo dluhy
související s nutnou správou takového dědictví. To neplatí, je-li věc z dědictví zcizena nebo
zatížena za účelem úhrady zůstavitelových dluhů.192
Tato ochrana byla zákonodárcem zakotvena v jednotlivých ustanoveních občanského
soudního řádu, které jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí vylučují. Takto nelze provést
výkon rozhodnutí případě přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu 193 nebo jiné
peněžité pohledávky,194 postižením jiných majetkových práv,195 prodejem movitých a
nemovitých věcí,196 zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech 197 a
postižením závodu.198 V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí výše jmenovanými způsoby
soud uloží povinnému, aby do 15 dnů od doručení usnesení oznámil všechny rozhodné
skutečnosti pro eventuální vedení exekuce na svěřenské nástupnictví. Tedy zda dotyčný
majetek nabyl jako substituční jmění, zda má právo s ní volně nakládat, zda jsou výkonem
rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí
nabytých jako substituční jmění. To se ovšem netýká správy nemovité věci. Argumentem a
silention legis lze odvodit, že nachází-li se nemovitost v substitučním jmění, je možné nařídit
výkon rozhodnutí správou nemovité věci na svěřenské nástupnictví a existence substitučního
v tomto způsobu rozhodnutí ani zjišťováno. Jde o procesní ustanovení, které v říšském
exekučním řádu chybělo, a které se muselo složitě dovozovat z judikatury a hmotného
práva.199
Výše uvedené závěry jsou pochopitelné s ohledem na skutečnost, že rozhodnutí správou
nemovité věci se nedotýká vlastnického práva, které je chráněno ve prospěch svěřenského
nástupce, nýbrž umožňuje efektivní postižení právě požívacích práv fiduciáře. S poukazem na
192 Ust. § 1521 NOZ
193 Úst. § 303 odst. 2 OSŘ
194 Ust. § 313 odst. 1 OSŘ
195 Ust. § 320 odst. 2 OSŘ
196 Ust. § 322 odst. 5 OSŘ
197 Ust. § 338c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
198 Ust. § 338g odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
199„Věřitel fideikomisu nemůže žádati, aby dluh, třeba s povolením soudu na fideikomisu pojištění, zaplacen
byl z podstaty statku, nýbrž toliko z příjmů.“ (§ 642 zákona č. 946/1811 sb.z.s., obecný zákoník občanský).
K tomu shodně rozhodnutí c. a k. Nejvyššího soudu, sp. zn. R I 787/10, ze dne 20. prosince 1910: „Na
nemovitost stíženou substitučním svazkem jest přípustna exekuce jen vnucenou správou, i když bylo na ní
nabyto se souhlasem předního dědice a poddědiců smluvního zástavního práva a byla poznamenána
vykonatelnost dlužního úpisu.“
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identický účel a smysl obou institutů lze rovněž očekávat, že současná praxe naváže na starou
starou právní teorii i v případech, že: „Byla-li nemovitost zatížena fideikomisární substitucí již
v době poznámky vnucené správy, zahájené proti fiduciáři, nelze ve vnucené správě
pokračovat proti fideikomisárnímu substitutu, i když nabyl nemovitosti teprve po poznámce
vnucené správy.“200

200 Usnesení býv. Nejvyššího soudu, sp. zn. R I 294/41, ze dne 6.5. 1942
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ZÁVĚR
Třebaže má institut exekuční sekvestrace dlouhou historii, troufám si tvrdit, že málokdy
šlo o institut bezproblémový. Smysl a účel sekvestrace často mařily nekvalifikované osoby
správců, jejichž neodbornou správou docházelo k neefektivnímu výběru výnosů a snižování
podstaty věci, jindy řádnému výkonu bránil formalizovaný a složitý proces, kvůli kterému se
přebytky z výtěžků k věřiteli dostávaly obtížně a zdlouhavě anebo ve zcela neuspokojivé výši.
V neposlední řadě situaci komplikovala nedostatečná úprava rozdělení výtěžku, která vedla v
řadu účetních sporů o přednost pohledávky. Na obhajobu je třeba uvést, že sama exekuční
sekvestrace je ve výkonu rozhodnutí sice důležitý, ale z povahy věci obtížně uchopitelný
institut, který vyžaduje citlivé zasazení do právního řádu tak, aby se mu zachovala dostatečná
flexibilita, s jakou bude schopen adekvátně reagovat na společenskohospodářské poměry,
nicméně vyžaduje natolik určitou definici, aby příliš volný výklad nevyvolával výkladové
spory a nakonec neodradil věřitele tento institut užívat.
Hlavním záměrem diplomové práce bylo – s ohledem na četné využívání tohoto
institutu v minulosti – komparace institutu správy nemovitosti a historického vývoje exekuční
sekvestrace za účelem identifikace stěžejních důvodů, pro které zůstává výkon rozhodnutí
správou nemovité věci soudobou praxí takřka nevyužíván. Z hlediska právní teorie nebylo
shledáno eminentních rozdílů. Po reformě občanského práva jsou v řadě případů klíčová
ustanovení hmotného i procesního práva - co do smyslu i znění - takřka identická. Podobně
tak dobovou judikaturu lze v nezanedbatelném množství shledat za dodnes aktuální. Tato
skutečně mě nakonec donutila hledat odpověď na svou otázku spíše v rovině
společenskoekonomických podmínek.
Rozhodně není náhodou, že exekuční sekvestrace zažila bouřlivý rozvoj a široké využití
právě v obdobích sociálně-hospodářských transformací agrárně-feudální (resp. industriální)
společnosti, v jejichž světle se exekuční správa jevila jako vhodný exekuční prostředek pro
masy drobného a středního rolnictva nebo živnostníků. Současně úzce pojatá koncepce správy
nemovitosti, která na rozdíl od obecné teorie exekuční sekvestrace uznává za předmět správy
pouze nemovité věci ve vlastnictví povinného, spolu se strukturálními změnami postmoderní
společnosti, kdy většina populace pracuje ve službách a nikoli primárním sektoru, 201 nedává
201 Primární sektor (též sektor surovin anebo prvovýroba) zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, které
přeměňují přírodní zdroje do základních produktů (surovin, výrobků). Jedná se o produkty zemědělství,
rostlinné výroby, chov zvířat, rybolov, lesní hospodářství a patří sem také těžba surovin. Dělení na sektory je
jednou ze základních ekonomických klasifikací lidské činnosti. Ve vyspělých ekonomikách se počet
pracovníků v priméru pohybuje zpravidla do pár jednotek %.
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už ze své podstaty naději na masivnější rozšíření tohoto výkonu rozhodnutí. Toto se týká
zvláště sekvestrace na naturální plody a jiné nepeněžité užitky. S ohledem na situaci, kdy
většina zemědělské půdy je po restitucích rozdrobena v menší celky nebo spoluvlastnické
podíly, si troufám tvrdit, že právě tady bude nadále preferován výkon rozhodnutí prodejem
nemovité věci, neboť výnos z propachtování zemědělské půdy drobných a středních
pozemkových celků bude představovat zcela zanedbatelnou částku, pro kterou by nařizovat
výkon rozhodnutí správou nemovité věci nemělo smysl.202
I kdyby došlo ke korektuře nejkřiklavějších nedostatků právní úpravy, troufám si tvrdit,
že správa nemovité věci nemá naději stát se masivněji užívaným exekučním prostředkem. Z
povahy věci se bude týkat úzké skupiny povinných. Navíc při potenciálně brilantním
zvládnutí výše uvedené problematiky bude nařízení exekuční sekvestrace narážet na vůli
oprávněného preferovat spíše invazivnější (ovšem pochopitelně efektivnější) a zpravidla i
rychlejší výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, než se může jevit personálně a časově
náročná správa nemovitosti. V tomto ohledu nesdílím názor, že doložené málo frekventované
užívání institutu203 spočívá jenom v nízké informovanosti veřejnosti a neexistenci relevantní
judikatury (ačkoli může jít o podpůrné okolnosti), ale zejména skutečnosti plynoucích z
materiálního práva.
V historii byla neochota se ve výkonu rozhodnutí uchylovat k exekuční sekvestraci
frekventovaně řešena. Častokrát byla možnost volby exekučního prostředku omezena tím, že
zcizení podstaty přímo zakazoval zákon anebo byl prodej podstaty vnímán jako poslední
exekuční prostředek, ke kterému lze přistoupit až po neúspěšném vymáhání pohledávky právě
exekuční správou. Eventuálně exekuční prodej vyžadoval souhlas orgánu veřejné moci.
Podobně právní úprava pro jednotlivé exekuční prostředky stanovila předepsané pořadí anebo
– podobně jako v našem právním řádu – vnímala exekuční sekvestraci pouze jako výpomocný
prostředek.204 Těžko říct, jsou-li takové úpravy účelné. Na jednu stranu sledují určitý sociální
(resp. politický) cíl, ze strany druhé se takto často děje na úkor smyslu a účelu výkonu
rozhodnutí, tedy efektivního vymožení pohledávky.
Nerad bych ovšem, aby mé pochyby vyzněly, že institut v našem právním řádu považuji
za zbytečný. Každý nový způsob výkonu rozhodnutí – byť fakticky málo frekventovaný –
202 Podle osobního průzkumu realitních serverů se cena zemědělské půdy pohybuje v rozpětí 10,- až 30,- Kč za
m2 v závislosti na typu a bonitě půdy. Pronájmy (resp. pachty) zemědělské půdy dosahují v nejlepším
případě do 3.000,- Kč za ha. Spíše méně.
203 PISAKOVÁ, Hana. Správa nemovité věci ve vykonávacím a exekučním řízení. Praha, 2015. Diplomová
práce (Mgr.). Karlova Univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva, obhajoba 11. 5. 2015, str. 35
– 41.
204 PANTŮČEK, Ferdinand. Sekvestrace soudní dle práva rakouského. Praha: F. Řivnáč, 1892, str. 217 – 219.
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pomáhá citelněji a pružněji reagovat na požadavky konkrétních případů a naplňovat tak smysl
a účel exekuce. Tedy vymožení přiznaného plnění. Je však otázkou, je-li tento institut natolik
citlivě zasazen v našem právním řádu, aby se z něj užitečný – byť nefrekventovaný exekuční prostředek stal.
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ABSTRAKT
Předmětem diplomové práce je analýza právního institutu správy nemovité věci ve
vykonávacím a exekučním řízení. Tento nový způsob výkonu rozhodnutí byl zaveden do
českého právního řádu s účinností od 1.1. 2013 a ačkoli je tento právní institut účinný
bezmála pět let, stále zůstává okrajovým a praxí málo využívaným exekuční prostředkem.
Diplomová práce je členěna do tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována
historickému vývoji právního institutu exekuční sekvestrace. Seznamuje čtenáře s
materiálními důvody, pro které byl tento institut v římském právu vyvinut, a ukazuje, jakou
transformací prošel feudálním a raně industriálním obdobím do současnosti. Pro lepší přehled
není zapomínáno ani na společenskoekonomické podmínky jednotlivých období, které
historické právní úpravy formovaly. Pozornost je věnována rovněž historickému institutu
vnucené správy, který sloužil jako vzor současné právní úpravě. V druhé části práce je
pozornost věnována podrobnější charakteristice správy nemovité věci ve vykonávacím řízení,
přičemž největší pozornost je věnována nařízení výkonu rozhodnutí, jeho výkonu, době trvání
i skončení. Poslední část práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnými výkladovými
problémy, které se mohou při aplikaci tohoto institutu v praxi vyskytnout. V tomto ohledu je
třeba zdůraznit práci s dobovou relevantní judikaturou, která nahrazovala autoru práce absenci
judikatury novější.
V závěru práce autor identifikuje exekuční sekvestraci jako obtížně uchopitelný právní
institut, který vyžaduje velice citlivé zasazení do právního řádu. Sebelepší teorie ovšem
nepovede k četnějšími využívání právního institutu, nebude-li náležitě reflektovat materiální
prameny

práva

a

jeho

potřeby.

V

tomto

ohledu

autor

porovnává

historické

sociálněekonomické podmínky se situací současnou.
Klíčová slova: správa nemovité věci, exekuční sekvestrace, výkon rozhodnutí, exekuce
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ABSTRACT
Title: Administration of an immovable property during enforcement procedure
conducted by a court enforcement officer and by a licensed enforcement agent
(executor).
The purpose of this thesis is to analyze the administration of and immovable property
during enforcement proceduce conducted by a cour enforcement officer and by a licensed
executor. This new method of enformenent was introducted into Czech legal order with
effectuality from 1.1. 2013 and although this legal institute has been affective for almost five
years, it still remains marginal and a little-used.
The thesis is divided into three main chapters. The first chapter describes the historical
development of the legal institute of executive sequestration. Chapter introduces the reader to
the material reasons for which this institute was developed in Roman law, and shows how
transformation has passed through the feudal and early industrial periods to the present. It is
not forgotten even the socio-economic conditions of individual periods that formed those
legal regulations. Second chapter describes the administration of an immovable property
during in generace. Attention is paid to the more detailed characteristics of effective legal
institute in Czech legal order. The last part of the thesis wants to familiarize the reader with
the possible explanatory problems that can occur in the application of this institute. In this
regard it is necessary to emphasize the work with historical case law which replaced the
absence of a new case law.
At the end of the thesis, the author identifies executive sequestration as a legal institute
difficult to understand, which requires a very sensitive insertion into a legal order. The best
theory, however, will not lead to more frequent use of this legal institute if it does not
adequately reflect the material sources of law and its needs.
Key words: administration of an immovable property, executive sequestration,
enforcement procedure
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