Pozměňovací návrh
k tisku 537
V části druhé „Změna exekučního řádu“ se navrhují změny následující bodů:
Bod 17.
V § 28 dosavadní odstavec se označuje „(1) a zní:
“(1) Exekuci vede místně příslušný exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a
který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony
exekučního soudu.“
Vkládají se nové odstavce (2) a (3), tohoto znění:
„(2) Místně příslušným exekutorem je kterýkoliv exekutor se sídlem v obvodu exekučního
soudu.
(3) Nepůsobí-li v obvodu exekučního soudu žádný exekutor, nebo je-li tento z provedení
exekuce vyloučen, pak je místně příslušným k vedení exekuce, kterýkoliv exekutor se sídlem
v obvodu krajského soudu, do jehož obvodu patří obvod exekučního soudu.“.
Bod 20.
V § 29 odstavec 11 zní:
„(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje jiný místně
příslušný exekutor podle § 28 odst. 2 a není – li takového, pak podle § 28 odst. 3, kterého
navrhne oprávněný a který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí tak, že provede změnu
údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b); nově zaregistrovaný exekutor rozhodne příkazem
k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce.“.
Bod 39.
§ 39 odst. 1 zní:
Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný, neurčitý
nebo je – li podán jinému exekutorovi, než který je místně příslušný, vyzve nejpozději do 15
dnů exekutor, kterému byl doručen exekuční návrh, oprávněného, aby návrh opravil, doplnil
nebo aby určil, který místně příslušný exekutor má exekuci vést, určí mu lhůtu a poučí ho o
tom, jak je třeba opravu doplnění nebo označení exekutora provést. Určí – li oprávněný
místně příslušného exekutora, exekutor, který není místně příslušný, mu exekuční návrh
společně s oprávněným k návrhu připojenými listinami do 15 dnů postoupí. Postoupení
exekučního návrhu není rozhodnutím.
Bod 40.
V § 39 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Není-li v určené lhůtě návrh řádně opraven nebo
doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, není – li označen místně příslušný

exekutor nebo není-li přiložen exekuční titul nebo osvědčení o vykonatelnosti exekučního
titulu, exekutor usnesením exekuční návrh odmítne.“.
Bod 54.
§ 44b odst. 1 a 2 včetně nadpisu zní:
„§ 44b
Změna exekutora
(1) Na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci, a exekutor,
kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci jiný místně příslušný exekutor podle §
28 odst. 2 a není – li takového, pak podle § 28 odst. 3, kterého oprávněný označil v návrhu.
Převzetí exekuce není rozhodnutím.
(2) Nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li oprávněný exekuční
soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne,
že exekuci bude vést jiný místně příslušný exekutor podle § 28 odst. 2 a není – li takového,
pak podle § 28 odst. 3, kterého navrhne oprávněný, a exekutor, který exekuci dosud vedl, mu
věc postoupí.
(další text zůstává shodný textem vládního návrhu – tisku 537:
(3) Účinky původního exekučního návrhu oprávněného zůstávají zachovány.
(4) Nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b)
v rejstříku zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud
vzniklých nákladech exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se vypočítá tak,
jako by došlo k zastavení exekuce.
(5) Náklady exekuce vzniklé v souvislosti se změnou exekutora podle odstavce 1 nese
oprávněný.“.)

