Pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v
usnesení ústavně právního výboru č. 99 - tisku 181/3

1. V části první čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V § 304b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zákazy uvedené v § 304 odst. 1
a 3 se dále nevztahují na pokyn povinného peněžnímu ústavu, aby zajištěné peněžní
prostředky vyplatil ve prospěch oprávněného uvedeného v usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí; o tom je soud povinen povinného poučit.“.
Ostatní body se přečíslují.

2. V části první čl. I dosavadní bod 7 (nově bod 8) zní:
„8. V § 336i se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Jde-li o výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo
trvalého pobytu a současně 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, soud dražební
jednání odročí a uloží povinnému, aby pohledávku a náklady řízení uhradil do jednoho
roku ode dne vydání usnesení. To neplatí, jedná-li se o pohledávku výživného nebo
pohledávku náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným
činem nebo by to odporovalo dobrým mravům. Nesplní-li povinný svoji povinnost ani
ve lhůtě podle věty první, soud nařídí nové dražební jednání a dražbu provede.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.“.

3. V části první čl. II bod 2 zní:
„2. V řízeních o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z výsluhového příspěvku,
příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu
podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich, v nichž přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nebylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, rozhodne soud o
nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z výsluhového příspěvku, příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální,
příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího
ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich. V řízeních o výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z
výsluhového příspěvku, příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu
nebo zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků
národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po
nich, v nichž přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bylo vydáno usnesení o
nařízení výkonu rozhodnutí, se ve výkonu rozhodnutí pokračuje podle ustanovení §
276a násl. občanského soudního řádu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami
z výsluhového příspěvku, příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd

způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu
nebo zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků
národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po
nich.“.

4. V části první čl. II se doplňuje bod 4, který zní:
„4. V řízeních zahájených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ustanovení § 336i
odst. 2 občanského soudního řádu použije ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.

5. V části druhé čl. III se dosavadní bod 6 zrušuje.
Ostatní body se přečíslují.

6. V části druhé čl. III dosavadní bod 16 zní:
„16. V § 46 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami „Zároveň povinného poučí, že
a) splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok a uhradí zálohu,
b) může dát peněžnímu ústavu pokyn, aby zajištěné peněžní prostředky vyplatil ve
prospěch účtu soudního exekutora uvedeného v exekučním příkazu před
uplynutím této lhůty.
Peněžní ústav zajistí připsání peněžních prostředků ve výši vymáhaného nároku a
zálohy na účet peněžního ústavu exekutora k pracovnímu dni, který následuje po
doručení pokynu povinného peněžnímu ústavu; je-li účet postižen více exekučními
příkazy, postupuje podle pořadí doručených exekučních příkazů. Soudní exekutor
neprodleně poté, kdy mu budou vymáhaný nárok a záloha vyplaceny, vydá příkaz k
úhradě nákladů exekuce.“.“.

7. V části druhé čl. III se za dosavadní bod 16 vkládají nové body 17 a 18, které znějí:
„17. V § 47 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „To neplatí, jde-li o pokyn
povinného peněžnímu ústavu, aby zajištěné peněžní prostředky vyplatil ve prospěch ve
prospěch účtu soudního exekutora uvedeného v exekučním příkazu; o tom je soudní
exekutor povinen povinného poučit.“.
18. V § 49 odst. 1 písm. b) se za slova „z účtu u peněžního ústavu“ vkládají slova „ ,
poučení, že zákaz nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu neplatí, jde-li o
pokyn povinného peněžnímu ústavu, aby zajištěné peněžní prostředky vyplatil ve
prospěch účtu soudního exekutora uvedeného v exekučním příkazu“.“.
Ostatní body se přečíslují.
8. V části druhé čl. III se dosavadní body 18 a 19 vypouští.
9. V části druhé čl. IV dosavadní bod 2 zní:
„2. V exekučních řízeních, v nichž přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byl
vydán exekuční příkaz k přikázání pohledávky z výsluhového příspěvku, příplatku
k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v

oblasti sociální, příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu podle
zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich se taková exekuce tyto příjmy
postihující ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dále provádí podle úpravy
občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí srážkami z výsluhového příspěvku,
příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem v oblasti sociální, příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu
podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich ve znění tohoto zákona. Účinky
vydaného exekučního příkazu zůstávají zachovány.“.
10. V části druhé čl. IV se dosavadní bod 6 přechodných ustanovení vypouští.

V Praze dne 1. dubna 2015
Jan Chvojka

Důvodová zpráva - změny oproti St. 181/3 v bodech

Změna o.s.ř.
1.§ 336i odst. 2 o.s.ř. drobný výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí
Za podmínek tam uvedených výkon rozhodnutí nezastavovat, ale dražbu odročit na dobu
jednoho roku s poučením, nechť povinný v této lhůtě zaplatí, jinak bude znovu nařízena
dražba
2. § 304b o.s.ř. možnost plnit z postiženého účtu oprávněnému pokynem povinného
bance.
3. Přechodná ustanovení k o.s.ř.
Výsluhový příspěvek v § 299 o.s.ř. – nezastavovat výkon rozhodnutí, ale zákonná
transformace na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy ex. lege bez vydání rozhodnutí.
Aplikace § 336i o.s.ř. až na řízení nově zahájená.
Změna exekučního řádu
1. V § 7 se vypouští dohled nad nakládání s účtem. Technicky správně je dohled nad
2.
3.
4.

5.

nakládáním s prostředky na účtu.
Zvážit vypuštění výtky koncipientovi a kandidátovi, resp. výtky exekutorovi za ně.
§ 46 odst. 6 e.ř. přeformulace dobrovolného plnění z účtu tak, že bude v dikci
povinného ve vztahu k bance a exekutor do toho nebude vstupovat.
§ 58 odst. 2 e.ř. přiměřenost – zavedena možnost odklonu od pořadí způsobů, pokud to
bude levnější nebo účelnější ( typicky neprodejný podíl na lese by zvyšoval náklady
před prodejem bytu)
Přechodná ustanovení e.ř.
a) opět § 299 o.s.ř. – zákonná transformace způsobu provedení exekuce z přikázání
pohledávky na srážky ze mzdy bez potřeby rušit exekuční příkaz ( levné a hlavně
rychlé při zachování pořadí nařízené exekuce
b) aplikace § 58 odst. 2 e.ř. až na nově zahájená řízení.

