od posl. Staňka
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(ST 537/0)

Odůvodnění:
Institut zápisu se svolením k vykonatelnosti byl do právního řádu včleněn zákonem č.
519/1991 Sb., který s účinností k 1.1.1992 novelizoval ustanovení § 274 odst. 1 písm. e)
OSŘ; k sepisování takových zápisů byli pověřeni notáři. Systematicky byla úprava zápisů se
svolením k vykonatelnosti provedena novelou NotŘ č. 30/2000 Sb., a to §§ 71a až 71c
s účinností od 1.1.2001. Dále byla úprava zápisů se svolením k vykonatelnosti s účinností od
1.5.2001 zařazena do tehdy nově přijatého zákona č. 120/2001 Sb. (EŘ). Podle platné právní
úpravy mohou obdobné zápisy sepisovat rovněž notáři. Smyslem uvedených zápisů bylo
zvýšení vymahatelnosti práva.
Vládní návrh novely o.s.ř. zcela opouští takto zavedený princip, a exekutorské zápisy
vypouští a nadále by pak jejich sepis připadl pouze notářům. Omezení sepisování uvedených
zápisů pouze na notáře by znamenalo významné omezení prvků hospodářské soutěže v tomto
segmentu právních služeb a omezilo by jejich dostupnost a to nejen z hlediska časového, ale i
místního. K zájmovým argumentům, že sepisování zápisů patří historicky i svojí povahou
kompetence toliko notářů je třeba uvést, že takový argument obstojí možná pokud jde o zápis
o právních úkonech § 62 až 71 NotŘ, nikoli však, pokud jde o zápisy se svolením
k vykonatelnosti § 71a až 71c NotŘ. Zápisy se svolením k vykonatelnosti totiž nezakládají
hmotná práva a povinnosti účastníků zápisu, nýbrž jsou prostředkem k přímé vykonatelnosti
takových práv a povinností, když na jejich základě lze nařídit exekuci nebo výkon rozhodnutí
bez rozhodnutí soudu v nalézacím řízení. Proto zápisy se svolením k vykonatelnosti mají
spíše povahu procesního institutu a svým charakterem mají blíže k působnosti soudních
exekutorů než notářů.
Zároveň k argumentu neprolínání působností jednotlivých právních profesí třeba
konstatovat, že takové “prolínání” je z hlediska spotřebitelského, tj. z hlediska konzumentů
těchto právních služeb – občanů a právnických osob, žádoucí (shora zmíněná dostupnost
těchto služeb, ale i určitá specializace jednotlivých profesí v rámci jednoho segmentu služeb).
Stěží si lze představit návrh, podle něhož by advokáti měli ve prospěch notářů přestat
sepisovat např. smlouvy o nemovitostech nebo např. návrh, aby se notáři ve prospěch
advokátů vzdali své působnosti zastupovat klienty v jednáních s fyzickými a právnickými
osobami, před orgány či v občanském soudním nebo správním řízení apod.
S ohledem na charakter zápisu se svolením k vykonatelnosti, kdy soudní exekutor při
jeho sepisování nezastupuje žádného z účastníků zápisu, nýbrž pouze zachycuje shodné
vyjádření vůle účastníků, jsou i úvahy o podjatosti soudního exekutora provádějícího exekuci
na podkladě exekutorského zápisu, který sám sepsal, zcela nepřípadné.

V důsledku navrhovaných změn tímto PN nebudou z exekučního řádu vypuštěny
exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti, které jsou nyní zakotveny v platné právní
úpravě. Soudní exekutor bude tak moci i nadále sepisovat exekutorské zápisy o dohodě, kterou
se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze
závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden
výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový exekutorský zápis exekučním titulem,
jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.
I přes uvedené shora, se nově se navrhuje, aby soudní exekutor, který exekutorský
zápis se svolením k vykonatelnosti sepsal, byl vyloučen z vedení exekuce, která byla zahájena
pro vymožení pohledávky z tohoto exekutorského zápisu.

změna občanského soudního řádu (část první):

 Dosavadní bod 12. vypustit
12. V § 274 odst. 1 písm. e) se slova “a exekutorských” zrušují a slova “zvláštních zákonů80)”
se nahrazují slovy “zvláštního zákona80)”.
Poznámka pod čarou č. 80 zní:
“80) § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
-----------------------------------------§ 274
(1) Ustanovení § 251 až 271 se použije s výjimkou § 261a odst. 2 a 3 i na výkon
a) vykonatelných rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud
přiznávají právo nebo postihují majetek;
b) vykonatelných rozhodnutí soudů ve správním soudnictví;
c) vykonatelných rozhodnutí rozhodčích komisí a smírů jimi schválených;
d) vykonatelných rozhodnutí státních notářství a dohod jimi schválených;
e) notářských a exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti sepsaných podle
zvláštních zákonů 80);
f) vykonatelných rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů
nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů;
f) vykonatelných rozhodnutí a jiných exekučních titulů orgánů veřejné moci;
g) vykonatelných rozhodnutí a výkazů nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění
a sociálního zabezpečení;
hg) rozhodnutí orgánů Evropských společenství;78a)
ih) jiných vykonatelných rozhodnutí, schválených smírů a listin, jejichž soudní výkon
připouští zákon.
(2) Ustanovení § 337 až 337h se použijí i pro potřeby rozvrhového řízení o výtěžku
z daňové exekuce80a) prováděného na základě návrhu správce daně.
----------------------------------------80) § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

§ 40 odst. 1 písm. d) a § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb.

 Z přechodných ustanovení k části první vypustit bod 10
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
…….
10. Exekutorské zápisy podle § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly sepsány do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jsou titulem pro výkon rozhodnutí podle § 251 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona.
změna exekučního řádu (část druhá)

 Dosavadní bod 14. uvést v tomto znění:
14. V § 29 odstavec 1 zní:
“(1) Exekutor je vyloučen z exekučního řízení,
a) jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich
zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti,
b) jestliže je exekučním titulem exekutorský zápis, který exekutor sám sepsal.”.
---------------------------------------------14. V § 29 odst. 1 se slova “provedení exekuce” nahrazují slovy “exekučního řízení”.
(1) Exekutor je vyloučen z exekučního řízení,
a) jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo
k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti,
b) jestliže je exekučním titulem exekutorský zápis, který exekutor sám sepsal.

 V dosavadním bodu 30. provést následující změnu:
V § 38 odst. 2 se za slovo “notářského” vkládají slova “nebo exekutorského”.
---------------------------------------------------30. § 38 včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 zní:
“§ 38
(1) V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést,
s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co
sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno,

popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu,28) popřípadě místo
pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince29), a popřípadě rodné číslo nebo
datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné
označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj
o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě
označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.
(2) K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii
exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského
nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
________________
28)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
29)
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.”.

 V dosavadním bodu 35. provést tuto změnu:
35. V § 40 odst. 1 písm. d) se slova “písm. a)” zrušují.
----------------------------------Exekuční titul
§ 40
(1) Exekučním titulem je
a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje
majetek,
b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává
právo nebo postihuje majetek,
c) vykonatelný rozhodčí nález,
d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu13)
nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a),
e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů
nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír,
f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního
zabezpečení,
g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny,14) jejichž výkon připouští zákon.
(2) Neobsahuje-li exekuční titul určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že
povinnosti uložené exekučním titulem je třeba splnit do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15
dnů od právní moci rozhodnutí.
(3) Má-li podle exekučního titulu uvedeného v odstavci 1 písm. a), b) nebo c) splnit
povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li exekuční
titul jinak, jsou zavázáni splnit všichni povinní rovným dílem.

(4) Exekuci rozhodnutí soudu o prodeji zástavy lze provést tehdy, obsahuje-li označení
oprávněné a povinné osoby, zástavy a výši zajištěné pohledávky a jejího příslušenství.

 V dosavadním bodu 80. provést tuto změnu:
80. § 78 se zrušuje.
80. § 78 zní:
“§ 78
(1) Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže
splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního
vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena
exekuce) a aby byl takový exekutorský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně
a včas nesplní.
(2) Exekutorský zápis podle odstavce 1 je úřední listinou, která se potvrzuje jako
evropský exekuční titul, je-li předmětem plnění peněžitá pohledávka vyplývající
z občanskoprávního nebo z obchodněprávního závazkového vztahu.30)
-----------------------------------30) § 200ua občanského soudního řádu.
Čl. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21.4.2004, kterým
se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.”.
---------------------------------------------------------§ 78
V rámci další činnosti exekutor sepíše na žádost exekutorský zápis
a) o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka
vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen
a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní,
nebo
b) o osvědčení skutkového děje a stavu věci podle § 77.
§ 78
(1) Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o dohodě, kterou se účastník
zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového
právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon
rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový exekutorský zápis exekučním titulem,
jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.
(2) Exekutorský zápis podle odstavce 1 je úřední listinou, která se potvrzuje jako
evropský exekuční titul, je-li předmětem plnění peněžitá pohledávka vyplývající
z občanskoprávního nebo z obchodněprávního závazkového vztahu.30)
-----------------------------------30) § 200ua občanského soudního řádu.
Čl. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21.4.2004,
kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.

 Body 81 až 83 změnit takto:
81. V § 79 odst. 1 písmeno f) zní:
“f) místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,”.
82. V § 79 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
“g) popis děje nebo stavu věci,”.
Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).
83. V § 79 se odstavce 2 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3.
81. V § 79 odst. 2 úvodní části ustanovení a odst. 3 se slova “Dohoda účastníků podle
§ 78 písm. a)” nahrazují slovy “Exekutorský zápis podle § 78”.
82. V § 79 odst. 4 se slova “Náležitosti dohody podle odstavců 2 a 3 exekutor v zápisu”
nahrazují slovy “Náležitosti exekutorského zápisu podle § 78 odst. 1 stanovené
v odstavcích 2 a 3 exekutor”.
83. V § 79 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova “78 písm. b)” nahrazují číslem “77”.
-------------------------§ 79
(1) Exekutorský zápis musí obsahovat
a) místo, den, měsíc a rok úkonu,
b) jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo,
c) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození účastníků a jejich zástupců,
svědků, důvěrníků a tlumočníků,
d) prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům,
e) údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků,
f) obsah úkonu,
g) údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
h) podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků,
i) otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.
(2) Dohoda účastníků podle § 78 písm. a) Exekutorský zápis podle § 78 musí též
obsahovat
a) označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku, (osoby
povinné),
b) označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny, (osoby oprávněné),
c) skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá,
d) předmět plnění,
e) dobu plnění,

f) prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu.
(3) Dohoda účastníků podle § 78 písm. a) Exekutorský zápis podle § 78 může
obsahovat též podmínky, popřípadě vzájemné povinnosti oprávněné osoby, na jejichž splnění
je poskytnutí předmětu plnění vázáno.
(4) Náležitosti dohody podle odstavců 2 a 3 exekutor v zápisu Náležitosti
exekutorského zápisu podle § 78 odst. 1 stanovené v odstavcích 2 a 3 exekutor uvede
podle shodného prohlášení účastníků.
(5) Exekutorský zápis podle § 78 písm. b) 77 musí též obsahovat
a) místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,
b) popis děje nebo stavu věcí.
(6) V exekutorském zápisu může pokračovat exekutor, který ho sepsal, nebo jiný
exekutor se sídlem na území České republiky. Pokračování v exekutorském zápisu je součástí
exekutorského zápisu.
(7) Exekutorský zápis je veřejnou listinou.

 Body 84. a 85. vypustit
84. V § 81 odst. 1 větě první a v § 84 odst. 1 se slovo “úkonu” zrušuje.
85. V § 81 odst. 2, § 83 odst. 3 a v § 84 odst. 3 se slova “právního úkonu” nahrazují slovy
“exekutorského zápisu”.
---------------------------------------§ 81
(1) Je-li účastníkem někdo, kdo nemůže číst nebo psát, může exekutor sepsat
exekutorský zápis pouze za účasti 2 svědků úkonu. Tito svědci musí být přítomni při projevu
účastníka o tom, co má být pojato do exekutorského zápisu, a při předčítání exekutorského
zápisu a jeho schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni.
(2) Postup podle odstavce 1 není třeba, jestliže má tento účastník schopnost seznámit
se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek a je schopen se
vlastnoručně podepsat.
§ 83
(1) Je-li účastník hluchý nebo němý, může-li však číst a psát, musí si exekutorský
zápis přečíst a v něm vlastní rukou připsat, že jej četl a že jej schvaluje.
(2) Nemůže-li účastník číst nebo psát, musí být kromě svědků úkonu přibrán jeho
důvěrník, který se s ním umí dorozumět. Jeho prostřednictvím exekutor zjistí, zda účastník
zápis schvaluje.

(3) Postup podle odstavce 2 není třeba, jestliže má tento účastník schopnost seznámit
se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek a je schopen
vlastnoručně listinu podepsat.
(4) O způsobilosti důvěrníka platí obdobně § 82, může jím však být i osoba účastníku
blízká.
§ 84
(1) Je-li k sepsání exekutorského zápisu nutná přítomnost svědků úkonu, uvede se
v závěru exekutorského zápisu doložka obsahující prohlášení svědků, že byli přítomni po
celou dobu projevu vůle účastníka o tom, co má být pojato do zápisu, při předčítání
exekutorského zápisu a jeho schválení účastníkem.
(2) Obdobně musí exekutorský zápis obsahovat v závěru prohlášení důvěrníka o tom,
že sdělil němému nebo hluchému účastníku, který nemůže číst nebo psát, celý obsah
exekutorského zápisu, a že jej účastník schválil.
(3) Jestliže se účastník seznámil s obsahem právního úkonu pomocí přístrojů nebo
speciálních pomůcek, je třeba tuto okolnost uvést v exekutorském zápisu.
(4) V úvodu exekutorského zápisu je třeba uvést důvod přítomnosti svědků úkonu,
popřípadě důvěrníka.

 Bod 92 vypustit
92. V § 106 odst. 1 se slova “právních úkonů” zrušují.
------------------------------------------------§ 106
(1) Stejnopisy exekutorských zápisů se vydávají účastníkům právních úkonů, jichž se
exekutorský zápis týká, není-li v exekutorském zápisu stanoveno jinak. Někomu jinému
mohou být také vydány, jestliže všichni účastníci s tím souhlasí.
(2) Prosté opisy exekutorských zápisů lze vydat osobám, kterým lze vydat stejnopisy.
Jiným osobám lze prosté opisy vydat jen se souhlasem osob, kterým lze vydat stejnopisy.

 Z přechodných ustanovení k novelizaci exekučního řádu vypustit bod 4.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů, s výjimkou § 33d, § 33e, § 44b, § 46, § 49 odst. 1 písm. h), § 55c odst. 3,
§ 66 odst. 4 a § 69a zákona č. 120/2001 Sb., které se použijí ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
………………

4. Exekutorské zápisy podle § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly sepsány do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
jsou exekučním titulem i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
změna zákona o veřejných zakázkách (část jedenáctá)

 Část jedenáctou vypustit
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XVI
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona
č. 223/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 36 odst. 1 se slova “nebo vykonatelným exekutorským zápisem” zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 16 zní:
“16) § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.”.
3. V § 46 odst. 1 písm. g) se slova “nebo vykonatelný exekutorský zápis” zrušují.
Čl. XVII
Přechodná ustanovení
1. Dražby, na jejichž provedení byl podán návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Dražba nedobrovolná může být po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provedena též na
návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je doložena vykonatelným exekutorským
zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Dražebník neupustí od dražby podle § 46 odst. 1 písm. g) zákona č. 26/2000 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byl-li podkladem pro nařízení výkonu
rozhodnutí vykonatelný exekutorský zápis, který byl sepsán v posledních 3 měsících před
konáním dražby.
změna zákona o vyšších soudních úřednících (část sedmnáctá)

 Bod 2 vypustit
2. V § 11 písm. e) se slova “exekutorský zápis nebo” zrušují.
--------------------------------------

§ 11
Vyšší soudní úředník v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním může,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak, provádět veškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkou
a) vedení jednání ve věci samé,
b) rozhodování ve věci samé formou rozsudku,
c) rozhodování o předběžném opatření,
d) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, prodejem podniku nebo
zřízením soudcovského zástavního práva,
e) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí k vymožení peněžitého plnění, je-li exekučním
titulem exekutorský zápis nebo notářský zápis včetně rozhodování o zastavení výkonu
rozhodnutí, nebyl-li návrh podán oprávněným nebo exekutorem, popřípadě bylo-li proti
návrhu podáno odvolání,
f) rozhodování o uspokojení práv na nepeněžité plnění,
g) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí,
h) rozhodování v řízení o potvrzení evropského exekučního titulu,
i) rozhodování o zastavení a odkladu exekuce, je-li třeba nařídit jednání, a rozhodování
o vyloučení soudního exekutora,
ij) rozhodování o odkladném účinku žaloby ve správním řízení soudním,
jk) věcí, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci.

 V přechodných ustanoveních zrušit bod 2
Čl. XXVII
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 121/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije v souvislosti s exekučním řízením vedeným podle části
druhé čl. IV bodu 1.
2. Bude-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona exekučním titulem exekutorský zápis podle
§ 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nemůže vyšší soudní úředník rozhodnout o nařízení výkonu rozhodnutí k vymožení
peněžitého plnění ani o zastavení výkonu rozhodnutí, nebyl-li návrh podán oprávněným nebo
exekutorem, popřípadě bylo-li proti návrhu podáno odvolání.
Argumentace proti zrušení exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti :
-

Institut zápisu se svolením k vykonatelnosti byl do právního řádu včleněn zákonem č.
519/1991 Sb., který s účinností k 1.1.1992 novelizoval ustanovení § 274 odst. 1 písm. e)
OSŘ; k sepisování takových zápisů byli pověřeni notáři.
Systematicky byla úprava zápisů se svolením k vykonatelnosti provedena novelou NotŘ č.
30/2000 Sb., a to §§ 71a až 71c s účinností od 1.1.2001.
Dále byla úprava zápisů se svolením k vykonatelnosti s účinností od 1.5.2001 zařazena
do tehdy nově přijatého zákona č. 120/2001 Sb. (EŘ).
 Smyslem uvedených zápisů bylo zvýšení vymahatelnosti práva.
K praktickému využívání institutu zápisů se svolením k vykonatelnosti ať už notářských nebo
exekutorských dochází až za účinnosti exekučního řádu.
Z hlediska kvantity zápisů se svolením k vykonatelsnosti coby exekučních titulů převažují
zápisy sepsané soudními exekutory.

Omezení sepisování uvedených zápisů pouze na notáře by znamenalo významné omezení
prvků hospodářské soutěže v tomto segmentu právních služeb a omezilo by jejich dostupnost
a to nejen z hlediska časového, ale i místního.
K zájmovým argumentům notářské komory, že sepisování zápisů patří historicky i svojí
povahou do jejich kompetence je třeba uvést, že takový argument obstojí možná pokud jde o
zápis o právních úkonech § 62 až 71 NotŘ, nikoli však, pokud jde o zápisy se svolením
k vykonatelnosti § 71a až 71c NotŘ. Zápisy se svolením k vykonatelnosti totiž nezakládají
hmotná práva a povinnosti účastníků zápisu, nýbrž jsou prostředkem k přímé vykonatelnosti
takových práv a povinností, když na jejich základě lze nařídit exekuci nebo výkon rozhodnutí
bez rozhodnutí soudu v nalézacím řízení. Proto zápisy se svolením k vykonatelnosti mají
spíše povahu procesního institutu a svým charakterem mají blíže k působnosti soudních
exekutorů než notářů.
Zároveň k argumentu neprolínání působností jednotlivých právních profesí třeba konstatovat,
že takové “prolínání” je z hlediska spotřebitelského, tj. z hlediska konzumentů těchto
právních služeb – občanů a právnických osob, žádoucí (shora zmíněná dostupnost těchto
služeb, ale i určitá specializace jednotlivých profesí v rámci jednoho segmentu služeb). Stěží
si lze představit návrh, podle něhož by advokáti měli ve prospěch notářů přestat sepisovat
např. smlouvy o nemovitostech nebo např. návrh, aby se notáři ve prospěch advokátů vzdali
své působnosti zastupovat klienty v jednáních s fyzickými a právnickými osobami, před
orgány či v občanském soudním nebo správním řízení apod.
S ohledem na charakter zápisu se svolením k vykonatelnosti, kdy soudní exekutor při jeho
sepisování nezastupuje žádného z účastníků zápisu, nýbrž pouze zachycuje shodné vyjádření
vůle účastníků, jsou i úvahy o podjatosti soudního exekutora provádějícího exekuci na
podkladě exekutorského zápisu, který sám sepsal, zcela nepřípadné.

