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Shodu s prvopisem potvrzuje Dagmar Mertlová. 
 

 

USNESENÍ 

Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jany Šalomounové 
a soudců Mgr. Jitky Lukešové a Mgr. Martina Šebka ve věci 
 
oprávněného: 
 

Miroslav Buchta, narozený dne 3. 2. 1950 
bytem Ostřetice 26, 339 01  Klatovy  
zastoupený JUDr. Tomášem Tesařem, Ph.D. 
sídlem Malická 1576/11, 301 00  Plzeň  

proti  
povinnému: 
 

Ing. Jiří Zacharda, narozený dne 18. 4. 1959 
bytem Akátová 578, 339 01  Klatovy IV 

o exekuci 

o odvolání povinného do usnesení Okresního soudu v Klatovech, č. j. 27 EXE 827/2018-94 
ze dne 3. 5. 2019 

 

takto: 

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje. 

 

Odůvodnění: 

1. Napadeným usnesením soud prvního stupně návrh povinného ze dne 16. 4. 2019 na odklad 
exekuce vedené soudním exekutorem JUDr. Josefem Lavičkou pod sp. zn. 176 EX 03523/18 
na základě pověření vydaného Okresním soudem v Klatovech ze dne 27. 11. 2018 pod č. j. 
27 EXE 827/2018-19, zamítl. 

2. Proti tomuto usnesení se odvolal povinný, který namítl, že povinný podal dne 8. 4. 2019 
a následně doplnil dne 16. 4. 2019 návrh na zastavení exekuce, o němž doposud rozhodnuto 
nebylo. Bezprecedentní činností soudního exekutora v tomto řízení a dále v řízení vedeném pod 
sp. zn. 176 EX 498/19, je pan Ing. Jiří Zacharda, jakožto povinný zbaven na základě 
předběžného opatření, které však nikdy neporušil, aktuálně jakékoliv majetkové účasti na 
společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o., a její další vývoj. Tuto společnost budoval 
Ing. Jiří Zacharda jako jeden ze zakládajících společníků a jednatel od roku 1996. Mezi společníky 
pak ale vygradovaly neshody, které vedly v podání řady žalob u Krajského v Plzni a Okresního 
soudu v Klatovech. Ve společnosti aktuálně „vládnou“ noví společníci, nový jednatel a vlastně 
i správce podniku pověřený exekutorem v řízení 176 EX 498/19. V rámci zamezení vzniku 
dalších škod a újmy ve vztahu k jeho osobě povinný zaplatil všechny doposud stanovené náklady 
exekuce a i pokuty, které mu byly uloženy exekutorem. Na pokutách tak zaplatil dvakrát 
100 000 Kč. Povinný si je vědom svých povinných a je tedy zřejmé, že u exekuce je nyní důvod 
pro její zastavení, když otázkou zůstává, zda měla být nařízena. Exekutor však v exekuci nadále 
nedůvodně pokračuje. Z pohledu povinného a s ohledem na stávající judikaturu obecných soudů, 
nálezy Ústavního soudu, exekutorem zvolený způsob exekuce, je exekuce šikanozní, 
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neproporcionální, nezákonná, neústavní, zjevně nasvědčující zásahu do jeho základního práva na 
ochranu vlastnictví zaručeného článkem 11 Listiny základních práv a svobod, resp. na pokojné 
užívání majetku podle článku 1 dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod, jakož i základního práva na soukromý život zaručeného článkem 10 Listiny 
základních práv a svobod a článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Takto 
je nutno hodnotit vydaný exekuční příkaz č. j. 176 EX 03523/18-053 ze dne 20. 3. 2019, 
o provedení exekuce postižením práva Ing. Jiřího Zachardy na obchodní podíl ve společnosti 
BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. Jedná se tedy o exces, který vede k následkům 
s nedozírnými škodami a újmami. Vážnost situace ale si nepřipouští ani Okresní soud 
v Klatovech, který shodně jako exekutor neshledává důvod pro odklad exekuce. Povinný navrhl, 
aby odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a návrhu na odklad exekuce vyhověl.  

3. Oprávněný se k odvolání povinného vyjádřil a uvedl, že stejně jako samotný návrh na odklad 
exekuce, tak ani odvolání není založeno na právní argumentaci opřenou o zákonné důvody 
směřující k odkladu či zastavení exekuce. Jde o směsici nekonkrétních výkřiků, jejichž vrcholem je 
apel na ústavní konformitu a dovolávání se víry Ing. Zachardy v zachování České republiky jako 
právního státu. Je příznačné, že právě osoba povinného naprosto ignoruje povinnosti, které ji 
ukládá zákon (ignoroval § 155 zákona o obchodních korporacích a právě proto byl na valné 
hromadě odvolán z funkce jednatele), ignoroval rozhodnutí valné hromady o odvolání z funkce 
jednatele, ignoroval předběžné opatření ze dne 29. 8. 2018 (zákaz jakéhokoli jednání za 
společnost), ignoroval předběžné opatření ze dne 4. 2. 2019 (a dále organizoval převod majetku 
a aktiv ze společnosti BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. (dále jen BSG) na společnost 
BETONOVÉ STAVBY–PLUS, s.r.o. (dále jen BSP). Oprávněný poukázal na příkaz k prohlídce 
jiných prostor a pozemků Okresního soudu v Klatovech, sp. zn. 0 Nt 12004-2019 ze dne 18. 4. 
2019, který konstatoval, že povinný přiměl zaměstnance BETONOVÝCH STAVEB – GROUP, 
s.r.o., pod smyšlenou legendou uzavřít dohody o rozvázání pracovního poměru a uzavřel s nimi 
jako generální ředitel BSP nové pracovní smlouvy se stejným druhem a místem výkonu práce 
u BSP, čímž znemožnil řádné podnikání a další rozvoj společnosti BSG. Přestože byl povinný 
odvolán z funkce jednatele BSG a usnesením Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 46 Nc 2003/2018 
ze dne 29. 8. 2018, mu byly uloženy povinnosti zdržet se jakéhokoli jednání za společnosti BSG, 
přivlastnil si finanční prostředky z majetku společnosti BSG a nechal si zaslat na svůj soukromý 
účet 12 500 000 Kč. Povinný bez vědomí a proti vůli společnosti BSG, která je stoprocentním 
vlastníkem společnosti Betonové stavby – PREFA s.r.o., uzavřel kupní smlouvy se společností 
BETONOVÉ STAVBY–PLUS, s.r.o., a prodal této společnosti z majetku společnosti Betonové 
stavby – PREFA s.r.o. pozemky za kupní cenu 1 532 831 Kč, ač hodnota těchto pozemků byla 
nejméně 2 700 000 Kč. Povinný uzavřel kupní smlouvu se společností BSP a prodal jí z majetku 
společnosti BETONOVÉ STAVBY – NEMOVITOSTI, s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem 
je společnost BSG, pozemky za kupní cenu 172 167 Kč, ač jejich hodnota je nejméně ve výši 
8 242 020 Kč. Reálně tak způsobil společnosti BSG škodu ve výši 22 000 000 Kč. Dále převedl 
zakázky společnosti BSG do společnosti BSP, aktivně ovlivnil obchodní partnery, odběratele 
a zákazníky, aby namísto úhrady zakázky na účet BSG zaplatili na účet BSP, a tím dochází ke 
škodám v řádech desítek miliónů korun. Oprávněný odkázal na spis vedený Policií Plzeňského 
kraje pod sp. zn. KRPP-8791/TČ-2019-030080 a na spis Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 
46 Nc 5001/2018. Co se týče formální stránky právních úkonů, ke značnému množství použil 
povinný podpisy zmocněnce – svého syna Michala Zachardy. Pro jednotlivé úkony, kterými 
nezákonně vyvedl ze společnosti BSG aktiva v řádu 40 – 50 000 000 Kč, použil plnou moc, 
kterou údajně společnost BSG zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Zachardou udělila v roce 2015 
Michalovi Zachardovi oprávnění jednat za BSG. Jelikož povinný nebyl oprávněn jednat za 
společnost a bylo mu zakázáno za společnost jednat a jelikož současně potřeboval vyvést majetek 
do nové společnosti BSP, činil to tak, že tyto úkony za něj podepisoval syn Michal Zacharda a za 
BSP on sám jako generální ředitel. Jde tedy na první pohled o zřejmou účelovost povinného. 
Dále povinný odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 14 Cmo 28/2019 ze dne 
16. 4. 2019, ze kterého citoval závěry týkající se plné moci udělené Ing. Jiřím Zachardou jeho 
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synovi Michalu Zachardovi dne 16. 3. 2015. Tato daná smlouva byla shledána Vrchním soudem 
v Praze jako neplatná. Podle oprávněné nelze v dohledné době očekávat zastavení exekuce 
z některého z důvodů uvedených v § 268 o. s. ř. Poukázal na další porušování předběžného 
opatření, a to v souvislosti s jednáním se společnosti FINHOUSE spol. s r.o. v souvislosti se 
zakázkou na výstavbu hotelu ZACH na Šumavě, případu týkající se zakázky BD Kladno, 
případem plánování výroby května 2019 vlastnoručně zpracovaným a sepsaným Ing. Zachardou, 
v souvislosti s dohodou o postoupení práv a převzetí závazků uzavřenou s mobilním operátorem 
O2 Czech Republic a. s. ze dne 4. 4. 2019, kterou zorganizoval Ing. Zacharda. Převod všech 
telefonních čísel ze společnosti BSG na společnost BSP. K tomuto jednání použil podpis svého 
syna, kterého k tomu zmocnil plnou mocí. Povinný dále ve svém návrhu na odklad exekuce a i ve 
svém odvolání napadá postup vedení exekuce a jednotlivé exekuční příkazy. S těmito výhradami 
se ale již vypořádal Krajský soud v Plzni v řízení o určení neplatnosti valné hromady společnosti 
44 Cm 46/2019, kde ve svém usnesení ze dne 7. 5. 2019 uvedl, že námitky povinného o tom, 
že exekuční příkaz postižením obchodního podílu navrhovatele je neplatný a neúčinný, neboť 
navrhovatel o tomto příkazu nevěděl, označil soud za nepravdivé tvrzení. Povinný je osobou, 
která opakovaně a dlouhodobě ignoruje právní normy a soudní rozhodnutí a je také podezřelý ze 
závažné trestné činnosti – viz příkaz k prohlídce. Nelze tedy zatím očekávat zastavení exekuce, 
protože stále ze strany povinného je intenzivně pokračováno v jednání, které je předběžným 
opatřením zapovězeno. Návrh povinného na zastavení exekuce byl podán po uplynutí třicetidenní 
lhůty podle § 46 odst. 6 e. ř. V takovém případě byl povinný povinen doložit, že návrh byl podán 
ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Soudní exekutor 
proto postupoval dle § 43 o. s. ř. ve spojení s ust. § 52 odst. 1 e. ř. a vyzval povinného, aby návrh 
odpovídajícím způsobem doplnil, a pokud ho nedoplní, že bude jeho podání odmítnuto. Pokud 
následně povinný soudnímu exekutorovi sdělil, že se o důvodu zastavení exekuce dozvěděl 
k okamžiku, kdy zaplatil uložené pokuty je zjevné, že toto tvrzení je nepravdivé. Argumentuje 
povinný tím, že nikdy nebyl dán důvod k provedení exekuce, je zcela zjevné, že ze svého pohledu 
o důvodu zastavení exekuce věděl již v okamžiku, kdy byl o zahájení exekuce vyrozuměn. Soudní 
exekutor postupoval správně. Postup povinného byl totiž zcela evidentně účelový. Na jedné 
straně tvrdí, že důvodem pro zastavení exekuce je skutečnost, že exekučně vymáhané povinnosti 
neporušuje a že exekuce od počátku vedena nedůvodně a na straně druhé tvrdí, že tyto 
skutečnosti se dozvěděl až při úhradě uložených pokut. Povinný nedostál své povinnosti, aby 
věcně i časově vymezil důvod, pro který je namístě exekuci zastavit. Návrh na odklad exekuce je 
tedy nedůvodný, protože exekuci lze odložit pouze v případě, že lze očekávat její zastavení. Účel 
a smysl exekučního titulu zcela přesně vystihl soud prvního stupně, když konstatoval, že podle 
názoru exekučního soudu nelze vyloučit, že se povinný i nadále po dobu, po kterou budou trvat 
účinky předběžného opatření ukládajícího mu povinnost zdržet se jakéhokoli právního jednání za 
danou obchodní společnost, může dopouštět takového jednání, jež je vykonatelným exekučním 
titulem zakázáno. Z předložených listin jednoznačně vyplývá, že povinný v inkriminovaném 
období za společnost jednal, ač mu to bylo zakázáno předběžným opatřením. Navrhl proto 
potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně. 

4. Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení mu předcházející ve smyslu ust. § 212 
a násl. o. s. ř., přihlédl k obsahu odvolání povinného a vyjádření k odvolání ze strany 
oprávněného, a aniž by nařizoval odvolací jednání, jak mu to umožňuje ust. § 254 odst. 8 o. s. ř. 
za použití ust. § 52 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen exekuční řád) a dospěl k závěru, že odvolání 
není důvodné.  

5. Soud prvního stupně návrh povinného na odklad exekuce zamítl, věc posuzoval podle § 52 odst. 
1 e. ř. a § 54 odst. 6 e. ř. s tím, že tomuto ustanovení odpovídá § 266 odst. 2 o. s. ř. Shledal, 
že exekuci lze odložit pouze tehdy, jestliže lze očekávat její zastavení. Musí jít přitom o očekávání 
důvodné a v dohledné době. Povinný ale ve svém návrhu na odklad exekuce výslovně neuvádí, 
z jakého zákonného důvodu by měla být exekuce zastavena, lze jen usoudit, že se jedná o ust. 
§ 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., ovšem bez bližší specifikace. Povinný pouze polemizuje s tím, zda 
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jeho konkrétní jednání mohla zapříčinit nařízení exekuce či pokračování exekuce a nabízí pouze 
obecné a blíže nedoložené tvrzení o tom, že si je vědom svých povinností, a to za situace, kdy 
v rámci probíhající exekuce byly již exekučními příkazy soudního exekutora uloženy pokuty za 
porušení vymáhané povinnosti 2 x 100 000 Kč, které povinný zaplatil, byť ve svém návrhu na 
odklad exekuce zpochybnil, že by se nějakých zakázaných prvních jednání za výše uvedenou 
obchodní společností dopustil. Soud prvního stupně tedy dospěl k závěru, že nelze vyloučit, že se 
povinný i nadále po dobu, po kterou budou trvat účinky předběžného opatření ukládajícího mu 
povinnost zdržet se jakéhokoli právního jednání za danou obchodní společnost, může dopouštět 
takového jednání, jež je vykonatelným exekučním titulem zakázáno. Důvody, pro které povinný 
navrhuje odklad exekuce, nevedou k závěru o tom, že by bylo možné důvodně a v dohledné době 
očekávat zastavení exekuce z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně, a to v § 268 o. s. ř. Na tom 
nemůže změnit nic ani to, že soudní exekutor byl oprávněn v rámci exekuce postihnout právo 
povinného na obchodní podíl v korporaci či nikoli. 

6. Odvolací soud se závěry soudu prvního stupně souhlasí, a proto odkazuje na odůvodnění 
rozhodnutí soudu prvního stupně. V exekučním řízení se vykonává usnesení Krajského soudu 
v Plzni, č. j. 46 Nc 2003/2018-26 ze dne 29. 8. 2018, kterým povinnému byla uložena povinnost 
zdržet se jakéhokoli právního jednání za společnost BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o., 
IČO 64834131, se sídlem Předslav 99, 339 01 Klatovy.  

7. Exekuce se v takovém případě vykonává prostřednictvím pokut. Nesplní-li povinný ani poté 
vykonávané rozhodnutí, mohou se pokuty opakovat. Další pokuty se ukládají povinnému, jestliže 
neplní vykonávané rozhodnutí ani po předchozím uložení pokuty. Je povinností, aby uložené 
pokuty byly rychle a důrazně vymáhány. Rychlé a důrazné vymáhání přispívá k tomu, aby povinný 
plnil vymáhané povinnosti. Nevymáhání pokut by se zcela míjelo svým účinkem s nařízenou 
exekucí. Celkový počet pokud omezen není. Tvrzení povinného o tom, že uloženou povinnost 
dobrovolně splnil, nemá v tomto řízení místo, protože soud ji nezjišťuje, vychází z tvrzení 
oprávněného. Toto je vyhrazeno až případnému řízení o zastavení výkonu rozhodnutí. Až v řízení 
o zastavení řízení se zkoumá, zda povinný zvolil postačující opatření či nikoli. Výsledek 
zastavovacího řízení může vyznít tak, že povinný neučinil žádná případně nedostatečná opatření 
a návrh bude zamítnut a pouze tehdy, jestliže prokáže, že učiněná opatření byla dostatečná, že 
tedy návrh na nařízení výkonu rozhodnutí byl podán nedůvodně, může být výkon rozhodnutí 
zastaven. To pak znamená, že se již v nařízeném výkonu rozhodnutí nepokračuje.  

8. Ze shora uvedeného vyplývá, že povinný zatím dostatečně nic ve smyslu shora uvedeného netvrdí 
a neprokazuje co do důvodnosti případného zastavené exekuce a že v daném případě skutečně 
zatím nejsou žádné důvody, pro které by bylo možno uvažovat o odkladu výkonu rozhodnutí. 
Ze strany oprávněného bylo uvedeno velké množství dalších jednání povinného, kterými měl 
porušovat exekuční titul, a tyto skutečnosti budou muset být předmětem posuzování v řízení 
o zastavení exekuce. Bez tohoto důkladného posouzení nelze v této fázi řízení vyslovit závěr ani 
o pravděpodobnosti zastavení řízení (§ 266 odst. 2 o. s. ř.). Soud prvního stupně proto postupoval 
správně, když takový návrh zamítl. 

9. Pokud jde o argumentaci o případných dalších škodách uplatněných ze strany povinného, pak 
v takovém druhu exekučního řízení jako probíhá v tomto, pokuty připadají státu, nedostávají se 
do rukou oprávněného jako odškodnění za vzniklou újmu či jako náhrada za vzniklou škodu. 
Zaplacením pokuty státu se povinný nezprošťuje odpovědnosti za vzniklou škodu vůči 
oprávněnému. Pokud taková škoda vznikla, může se oprávněný domáhat její náhrady proti 
povinnému podle obecných ustanovení občanského zákoníku. Škody týkající se případně 
neoprávněně zaplacených pokut je možné je řešit postupem dle ust. § 271 o. s. ř., avšak pouze 
v případě, že by řízení bylo zastaveno a v závislosti na tom, z jakého důvodu by toto exekuční 
řízení zastaveno bylo. Šlo by o posuzování vztahu mezi oprávněným a povinným. Takové úvahy 
jsou však zatím předčasné. 
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10. Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 
o. s. ř.). 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. 

Plzeň 19. června 2019 

JUDr. Jana Šalomounová v. r. 
předsedkyně senátu 
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