
1

EX
EK

U
CE

 A
 IN

SO
LV

EN
CE



2

Impressum:

Autor: Mgr. Bc. John A. Gealfow
Jazykové korektury: Nela Křupalová a Barbora Janíčková

Grafické zpracování: John A. Gealfow
Sazba: Michael Šopík

Odborná oponentura: JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.

Tato publikace je vzdělávacím materiálem určeným k distribuci do škol. Jejím cílem 
je zodpovědět nejčastější otázky a předejít nejfrekventovanějším problémům, 
se kterými se může kdokoliv z vás v budoucnu setkat. Při práci na publikaci 
jsme usilovali o to, aby informace v ní uvedené byly praktické, uplatnitelné 
v  reálném životě a pro vás lehce pochopitelné. Při určování, co jsou ty nejčastější 
a   nejproblematičtější situace, jsme spolupracovali s několika advokátními kancelářemi 
a vycházíme z jejich zkušeností. Publikace je určena nejen pro studenty, ale také 
pro pedagogy, neboť v porovnání se středoškolskými učebnicemi obsahuje 
podrobnější a konkrétnější informace týkající se problematiky exekucí a insolvencí. 
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Exekuce a  insolvence jsou nástroje poskyto-
vané státem, které slouží k  řešení dluhové 
situace. Pomocí exekucí se řeší situace, kdy 
dlužník nechce splnit svůj dluh. Pomocí in-
solvence se zase řeší situace, kdy by dlužník 
třeba i rád svůj dluh splnil, ale nemůže.

Než se dostaneme k  samotným exekucím 
a  insolvencím, pojďme si nejdřív vysvětlit 
základní pojmy. Věřitel je člověk, kterému 
dluží peníze jiná osoba. Má tedy právo na je-
jich zaplacení. Lidé si půjčují peníze nejen 
od bank, půjčují si je také mezi sebou: v rodi-
ně nebo mezi přáteli. Pak se však může stát, 
že když peníze nevrátíme, způsobíme tím 
hádky v  rodině nebo rozpad přátelství. Ať 
už je věřitelem kdokoliv - banka, nějaká jiná 
společnost či jednotlivý člověk, v našem prá-
vu platí zásada, že dluhy se mají plnit. Pokud 
jste si od  někoho půjčili peníze, tak je vaší 
povinností je vrátit. Dlužník je pak ten, kdo 
má vůči věřiteli povinnost, která odpovídá 
obsahu věřitelova práva.

Dluh a pohledávka je v podstatě totožný po-
jem, ale vždy se na něj díváme z pohledu jiné 
osoby. Jedná se tak o dvě strany téže mince. 
Povinnost zaplatit 2.000 Kč je tak z pohledu 
dlužníka dluhem, protože mu jeho peníze 
ubydou, když svůj dluh zaplatí. Zatímco z po-
hledu věřitele je povinnost zaplatit 2.000     Kč 
pohledávkou, protože je za  ní jeho očeká-
vání, že tyto peníze dostane. V  rámci jedné 
smlouvy může být neomezené množství 
pohledávek a  dluhů. Součástí kupní smlou-
vy na  dům nemusí být pouze pohledávka 
na  převedení tohoto domu na  kupujícího 
a oproti tomu stojící dluh na zaplacení kup-
ní ceny prodávajícímu. Její součástí může 
být třeba i  úvěrová smlouva (tedy smlouva 
na poskytnutí peněz s příslibem jejich vráce-
ní) – a  tedy by součástí kupní smlouvy byla 
i  povinnost splatit určitou peněžitou částku 
(dluh). 
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obvykle tříletá. To znamená, že pokud vám 
dlužník peníze nevrátí do tří let od doby, kdy 
jste měli právo na jejich zaplacení, vaše právo 
se promlčí. Kdybyste později uplatnili u sou-
du své právo na zaplacení těchto peněz, soud 
vám ho nepřizná. Zabránit promlčení může-
te právě tím, že dlužníka zažalujete u soudu. 
Lhůta totiž po dobu běžícího soudního řízení 
přestává běžet. Pokud vám soud přizná prá-
vo na  zaplacení peněz svým rozhodnutím, 
pak počíná běžet úplně nová promlčecí lhůta 
- a to 10 let od vydání tohoto soudního roz-
hodnutí. Máte tak větší pravděpodobnost, že 
dlužník někdy během těch deseti let bude 
mít nějaký majetek, ze kterého by vám mohl 
zaplatit svůj dluh.

JAK KONKRÉTNĚ 

VYMÁHÁNÍ DLUHU 
VYPADÁ?

Je třeba si uvědomit, že výkon rozhodnutí 
je právem věřitele, nikoliv jeho povinností. 
Poté, co vám soud přizná právo na zaplacení 
vaší pohledávky, je potřeba podat návrh exe-
kutorovi (v případě exekučního řízení) nebo 
soudu (v případě soudního výkonu rozhod-
nutí). Bez vašeho návrhu k vymáhání pohle-
dávky nedojde. 

Občas se vyplatí mít v  ruce soudní rozhod-
nutí o  tom, že dlužník má povinnost vám 
zaplatit peněžitou částku v  určité výši, ač-
koliv momentálně nebudete chtít vymáhat 
po dlužníkovi splnění této povinnosti. Třeba 
kvůli tomu, že dlužník nemá peníze, majetek 
ani žádný příjem, a tak by vám stejně nebyl 
schopen dluh zaplatit. Promlčecí doba je 
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Dlužník nemusí dlužit pouze peníze. Soud 
může ve svém rozsudku stanovit, že je někdo 
povinen vydat určitou věc (např. pokud jste 
si koupili telefon, zaplatili jste ho, ale prodá-
vající vám ho poté nechtěl předat ani vrátit 
peníze) nebo že je povinen vyklidit nemovi-
tost (např. pokud měl někdo pronajatý byt, 
jeho nájem posléze skončil, on se ovšem od-
mítá odstěhovat). Právě na tyto případy zná 
zákon opět specifi cké způsoby provedení 
exekuce – odebrání věci v případě poruše-
ní povinnosti vydat movitou věc a vyklizení 
nemovitosti v  případě neoprávněného uží-
vání cizí nemovité věci.

Mohou nastat i další situace. Soud může při-
kázat, že je váš soused povinen postavit plot, 
protože z  jeho pozemku na  ten váš neustá-
le přebíhají sousedova zvířata. Co když však 
soused tento plot nepostaví? Obvykle se to 
řeší přes tzv. provedení prací a  výkonů. 

Soud v takovém případě povolí věřiteli (tedy 
vám), aby ten plot či zeď postavil sám nebo 
aby si na to někoho najal – náklady v obou 
případech ale ponese dlužník (váš soused) – 
náklady na stavbu plotu či zdi po něm budou 
následně vymáhány úplně stejně jako v pří-
padě vymáhání peněžitých dluhů.

A pokud se jedná o nějaké plnění, které mohl 
provést jenom dlužník? Např. pokud je pro-
fesionálním malířem a  měl namalovat váš 
portrét – to pro vás těžko může udělat někdo 
jiný, pokud jste chtěli portrét od konkrétního 
malíře kvůli jeho technice. Tomu se říká tzv. 
nezastupitelné plnění, tedy plnění, které 
nemůže poskytnout nikdo jiný než konkrét-
ní dlužník. V takovém případě se celá situace 
řeší tak, že se dlužníkovi ukládají pokuty tak 
dlouho, než svoji povinnost splní.

A JAK TO VYPADÁ, 

KDYŽ SE VYMÁHAJÍ 
NEPENĚŽITÉ DLUHY?
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Pokud tedy kupujete nemovitost, je třeba být 
obezřetný. Pokud by se totiž proti tomuto 
člověku vedla exekuce, tak i přesto, že byste 
o tom nevěděli, byste nakonec nemuseli mít 
ani dům a ani peníze, které jste za něj zapla-
tili. Informace o  tom, že je něco postiženo 
exekucí, se totiž můžete ve  většině případů 
dozvědět z  veřejných rejstříků. A  nikdo se 
nemůže dovolávat toho, že nevěděl, když je 
tato informace ve veřejných rejstřících. 

Pro vaše bezpečí je při koupi domu dobré 
provést dvě věci. V prvé řadě je dobré nasta-
vit si ve smlouvě, že peníze budou až do pře-
vodu nemovitosti dány nějaké třetí osobě 
(mluvíme o  tzv. bankovní, advokátní či no-
tářské úschově - vždy podle subjektu, který 

peníze uschovává) - a teprve poté, co katastr 
nemovitostí zapíše, že jste vlastníkem dané 
nemovitosti, se peníze uvolní prodávajícímu. 

Abyste si však byli úplně jistí, je dobré ne-
spoléhat se pouze na  činnost katastrálních 
úředníků, ale do  katastru sami nahlédnout 
a ověřit si, že je všechno tak, jak má. V dnešní 
době je to vážně jednoduché. Všechno totiž 
zvládnete z domu - nahlédnout do katastru 
totiž můžete i přes internet. O  jakékoliv ne-
movitosti můžete najít podobné informace 
jako na obrázku níže. Výpis jako je tento mů-
žete získat z ofi ciálních stránek katastru ne-
movitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Varovné signály, že něco není v pořádku, by 
pro vás měla být zejména zástavní práva. To 
znamená, že i když na vás prodávající nemo-
vitost převede, tak pokud prodávající nebu-
de plnit své dluhy, věřitel může požadovat 
prodání nemovitosti a zaplacení dluhů z vý-
těžku z ní - a to i když už má nemovitost jiné-
ho vlastníka. Věcná břemena zase znamenají, 

že je pozemek nějak omezen právy třetích 
osob - může se jednat např. o nějakou osobu, 
která má právo v domě bydlet. Věcná břeme-
na na věci zůstávají, a to i přesto, že se změní 
vlastník nemovitosti. A pak jsou samozřejmě 
problémem právě i exekuce, jak už jsme si ří-
kali výše.     

Varovnými signály u každé koupě nemovitosti by mělo být, že 
jsou na nemovitosti zřízena zástavní práva, věcná břemena 

či že se ohledně této nemovitosti vede exekuce. A pak je 
samozřejmě třeba zkontrolovat, že ten, kdo vám nemovitost 

prodává, je vlastníkem také podle katastru nemovitostí. Nedejte 
svoje peníze někomu, kdo se za vlastníka jenom vydává!
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V případě, že budete v budoucnu řešit nějaký problém týkající se soudního řízení k vymáhání 
pohledávek, exekučního řízení či insolvenčního řízení a nebudete si jistí, důrazně doporuču-
jeme využít služeb advokáta. Neinformované kroky mohou znamenat velké problémy v bu-
doucnu, pokud jste dlužníkem, a ztrátu vymahatelnosti či úplný zánik pohledávky, pokud jste 
věřitelem.

Tuto brožuru vám přinesl spolek Nugis Finem. Nezisková organizace zabývající se zlepšová-
ním právní gramotnosti české společnosti. V rámci této naší činnosti pro vás provozujeme 
platformu Nostis (www.nostis.org), na které je možné zcela zdarma absolvovat kurzy o prá-
vu, které připravujeme ve spolupráci s českými univerzitami. Také pro vás píšeme otevřenou 
encyklopedii o právu Iurium Wiki (wiki.iurium.cz). Líbí se vám naše práce? Máte nějaké pod-
něty či připomínky? Za každou zpětnou vazbu budeme moc vděční. Napište nám na

info@nugisfinem.org

Tato brožura mohla být distribuována díky štědré podpoře, kterou nám poskytl Olomoucký 
kraj a Nadační fond Pomozme dětem žít lépe. Děkujeme.


