
Důvodová zpráva

Obecná část

Návrh usiluje o omezení procesních dopadů exekucí nad rámec hmotněprávní úpravy společného 
jmění manželů.

K věcné otázce redukce možností výkonu rozhodnutí a exekuce

Současná platná právní úprava platná od 1. ledna 2013 předpokládá možnost exekuce či výkonu 
rozhodnutí majetku a jiných (zpravidla generických) hodnot, které jsou v dispozici manžela 
povinného, pokud je v exekuci či výkonem vymáhán nárok, který spadá do společného jmění. 
Tato úprava vykazuje několik teoretických a praktických úskalí.

Jednak je třeba zdůraznit, že exekuce je nástrojem procesního práva, který by neměl řešit 
hmotněprávní otázky formou procesních předpokladů. Otázka společného jmění manželů je 
otázkou hmotného práva a nota bene hmotného práva, která má řešit vztahy mezi manžely a 
nikoliv zvyšovat vymožitelnost jejich dluhů. Z hlediska civilního práva nelze, jeli závazek součástí 
společného jmění, vztahovat jeho vymožení na výlučné jmění druhého manžela.

Navrhovateli se jeví jako právně sporné, a to až na hranici ústavnosti, pokud exekuce či výkon 
zasahují do majetkových hodnot druhého z manželů, ačkoliv neexistuje právní důvod se 
domnívat, že se jedná o jejich společné jmění. Takový postup je jednak ohrožením soudržnosti 
rodiny jako takové a jednak projevem nepředvídatelnosti práva, protože umožňuje, aby třetí 
osoba nesla právní důsledky neplnění závazků, za které nenese žádnou odpovědnost.

Současná procesní úprava pak fakticky vytváří z manželství neomezený ručitelský závazek, který 
významně překračuje hmotněprávní rámec společného jmění manželů. Z uvedeného důvodu 
usiluje novela o návrat do stavu, který reflektoval rámec stanovený zákonem o rodině.

K problematice je třeba obecně dodat, že dosavadní judikatura obecných soudů přistupovala k 
otázce povýšení společného jmění na ručitelský vztah spíše restriktivně a naopak kladla důraz na 
to, že společné jmění je soubor pravidel, které řeší vztahy mezi manžely a nevytváří společenství 
navenek. Ve vnějších vztazích pak dle této judikatury platilo, že při státem vynucovaném plnění 
závazků se přístup k zabíraným statkům a hodnotám omezuje na majetek, který nepochybně 
disponuje povinný nebo nepochybně patří do společného jmění. Extenze exekuce na majetek 
druhého manžela bez další hmotněprávní úvahy o tom, zda majetek v jeho dispozici patří nebo 
nepatří do společného jmění se jeví jako nepředstavitelná ve světle dosavadního vývoje práva.

Právní úprava účinná od 1. ledna 2013 jde proti dosavadnímu judikatornímu vývoji, což samo o 
sobě nemusí být špatně a v obecné rovině takový zásah může být i záhodný. V tomto případě 
ovšem konkrétní důvody proto, aby zákonodárce formulované právo překonávalo soudní 
judikaturu, nejsou. Naopak z hlediska kolize různých zájmů, které představují různé právní 
úpravy, spatřují navrhovatelé potřebu klást větší důraz na ochrannou funkci institutu společného 
jmění manželů a netransformovat jej do podoby univerzálního ručení, ke kterémužto účelu nebyl 
určen a jehož naplnění ochranou funkci devalvuje. Naopak potřeba vymožitelnosti pohledávek 
nemůže být právním důvodem k tomu, aby stát aproboval zásah do majetku osoby, která za ni 
nenese odpovědnost.

Jakkoliv navrhovatel považuje právo věřitele domáhat se uspokojení své pohledávky za 
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významné, nelze je absolutizovat. K tomu je třeba dodat, že právní úprava platná do konce roku 
2012 a navrhovaná úprava umožňují výkon rozhodnutí z majetku, který je součásti společného 
jmění, což ovšem musí být osvědčeno nebo alespoň rozumně předpokládáno, stejně jako v 
případě majetku povinného (v praxi se tak často děje u nemovitostí, u registrovaného majetku 
apod.).

Současná právní úprava není důsledkem vládního návrhu, ale pozměňovacího návrhu přijatého 
ústavněprávním výborem, jenž byl poté ve sněmovně přijat. Její odůvodnění je neznámé, protože 
k odůvodnění na plénu byl pověřen zpravodaj tisku ve výboru, který tak ovšem neučinil. Lze se 
tedy pouze dohadovat, že důvodem byla především potřeba větší vymožitelnosti a případně i 
potřeba čelit údajným obcházením zákona. K tomu je třeba dodat, že z hlediska navrhovatele 
jsou tyto důvody obtížně přijatelné. Současné řešení je totiž srovnatelné se situací, kdy by exekuci 
bylo možné vést i například proti majetku příbuzných. I takové pravidlo by znemožnilo určitý 
druh podvodů a zvýšilo by vymožitelnost. Podvodům ovšem nelze čelit tak, že se bude 
předpokládat v každém případě a smyslem exekuce není vymožení za každou cenu, ale donucení, 
pokud je s ohledem na existenci majetku povinného reálně možné.

Navrhovaná právní úprava připouští exekuci proti majetku ve společném jmění, jak to bylo 
možné do konce roku 2013. Vylučuje pouze takovou exekuci proti majetku druhého manžela, 
který nemusí být ve společném jmění, a to za situace, kdy postižený manžel nemá ani možnost 
účinně dokázat, že majetek je výlučně jeho, protože takové tvrzení (třeba i doložené) není 
důvodem pro částečné zastavení exekuce.

Dopad na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí

Navrhovaná úprava nemá žádná přímý ani nepřímý dopad na státní rozpočet, ani na rozpočty 
krajů a obcí. Lze očekávat odlehčení náporu soudů a obecné zrychlení justice za zachování 
shodných nákladů, jako kdyby k přijetí novely nedošlo.

Soulad s ústavním pořádkem

Navrhovaná úprava není v rozporu s ústavním pořádkem.

Soulad s mezinárodními závazky

Navrhovaná úprava není v rozporu s žádnými mezinárodními závazky. Otázky, kterých se novela 
dotýká, nejsou předmětem mezinárodního práva.

Soulad s právem Evropské unie

Navrhovaná úprava není v rozporu s žádnými normami Evropské unie. Otázky, kterých se novela 
dotýká, nejsou předmětem evropského práva. V některých otázkách, jako například v oblasti 
spotřebitelských sporů, jde navrhovaná úprava vstříc principům Evropského práva a společným 
právním zásadám právních řádů států Evropské unie.

Dopad na míru regulace

Navrhovaná úprava nezvyšuje míru regulace společenských vztahů. 
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Zvláštní část

K čl. I. bodu 1 a 2 

Ze zákona se vypouštějí ta ustanovení, které vytvářejí výslovné zákonné zmocnění vést exekuci 
proti majetku, který je v majetku manžela povinného, aniž by byl dán vyvratitelný předpoklad, že 
spadá do společného jmění. Vypouštěná ustanovení se odstraňují bez náhrady a obnovuje se stav 
před 1. lednem 2013.

K čl. II. bodu 1

Z exekučního řádu se vypouští ustanovení, které předpokládá existenci režimu výkonu proti 
majetku manžela povinného, aniž by tento majetek musel být součástí společného jmění manželů. 
Vypouštěné ustanovení se odstraňuje bez náhrady a obnovuje se stav před 1. lednem 2013.

K absenci přechodných ustanovení u čl. I. a II.

Část druhá neobsahuje žádné přechodné ustanovení, protože předpokládá účinnost od samého 
počátku účinnosti novely ve vztahu k veškeré činnosti exekutorů, která bude probíhat po ní. 
Jedná se ryze o procesní normu a takový postup je v zásadě přípustný a mnohdy i obvyklý. Ve 
všech exekucí by od okamžiku účinnosti novely nebylo možné využít zmíněná oprávnění vůči 
manželovi za účelem postižení jeho majetku, který nespadá do společného jmění. Již využitá 
oprávnění by zůstala nedotčena.

K čl. III.

Účinnost se stanoví tak, aby odborná veřejnost byla v dostatečném předstihu informována. 
Změna není z hlediska odborné veřejnosti (soudci, advokáti a exekutoři) nijak složitá. V jednom 
případě se zavádí zjednodušení a ve druhém případě se obnovuje stav, který je všem znám, 
protože platil do konce roku 2012.

V Praze dne 21. 1. 2014

Helena Langšádlová, v.r.
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Jan Chvojka, v.r.
Helena Válková, v.r.
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