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
ve znění pozměňujícího návrhu Ústavně právního výboru
(ST 537/3)

Změna exekučního řádu (část druhá)
Čl. III
A) bod 37
V § 37 odst. 4 písm. b) se číslovka “2” nahrazuje číslovkou “3”.
B) bod 119
V § 116 se odst. 11 zrušuje a dosavadní odstavce 12 až 15 se nově označují jako 11 až 14.
C) bod 119
V § 116 se v nově číslovaném odst. 14 za slovo “pokud” vkládá slovo “se”.

Odůvodnění:
bod A)
Navrhuje se upravit počet bagatelních řízení, která se budou spojovat k návrhu povinného do
jediného řízení.
Dosavadní návrh předpokládá spojení již dvou takových řízení, navrhuje se, aby povinný mohl
takový návrh podat teprve, jsou-li taková řízení alespoň tři.
O každém návrhu na spojení bude muset nově rozhodovat exekuční soud s možností podat proti
rozhodnutí opravný prostředek.
Zvýšení počtu věcí, které se mají být spojeny, vychází z principu proporcionality mezi úsporou na
straně povinného a náklady na vytvoření této úspory na straně státu a soudního exekutora.
Vzhledem k tomu, že o spojování rozhoduje soud, budou vznikat soudní náklady na straně státu na
vydání tohoto rozhodnutí (plat soudce/vyššího soudního úředníka, administrativa, poštovné).
V případě spojení i dvou exekucí bude docházet k úspoře na straně povinného v rozsahu pravidelně
2-3 tis. Kč. Náklady státu na “vytvoření” této úspory povinného by neměly podstatně překračovat
úsporu samu, což při spojování i dvou věcí pravidelně budou. Jako přiměřené a logické se proto

jeví, aby byly spojovány alespoň tři věci, kdy uvedená disproporce mezi nároky na státní rozpočet a
úsporou povinného nebude natolik zásadní.
bod B)
Navrhuje se vypustit odst. 11, který zaváděl pravidlo “třikrát a dost”.
Samotné pravidlo je v oblasti trestněprávní neobvyklou zásadou a v českém právním řádu nikde
nezavedenou. Nejeví se jako příliš vhodné začít zavádět takový princip u kárných deliktů, které
představují bezpochyby porušení zákona méně intenzivní povahy než trestné činy.
Jako zcela dostatečná sankce se jeví možnost odvolat exekutora z úřadu zavedená v odst. 6 cit.
ustanovení. Takovou sankci lze přitom uložit kdykoliv, kdy kárný soud shledá intenzitu porušení
zákona jako zvláštně závažnou, aniž by musel zkoumat další podmínky (5 let, tři předchozí
odsouzení etc.)
Navíc navrhovaná úprava není provedena přesně v podobě jakési “automatické sankce”, která
musí vždy přijít po splnění zákonem daných podmínek. Odst. 11 totiž předpokládá volní úvahu
soudu při jejím uložení (zpochybnění důvěryhodnosti setrvání v exekutorském stavu).
bod C)
Jedná se o úpravu legislativně technickou. Vložením zvratné částice ke slovesu v podmínkové větě
vedlejší jednoznačně stanoví, že prokazování osvobozujících skutečností leží na bedrech kárného
žalobce a nikoliv kárně obviněného. Tedy kárný žalobce musí prokázat, že byla, resp. nebyla
učiněna vhodná opatření při vedení úřadu a zůstává na něm povinnost tvrzení i důkazní.
------------------§ 37
(1) Exekuci lze vést jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho
přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí podle § 36 odst. 3 a 5.
a)
b)

(2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona,
nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona, a
nejde-li o věc podle § 251 odst. 2 písm. a) a § 251 odst. 2 písm. c) až f) občanského
soudního řádu; exekuční návrh lze však podat tehdy, má-li být exekuce vedena podle cizího
rozhodnutí, u něhož bylo vydáno prohlášení vykonatelnosti podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy nebo rozhodnuto o uznání.

(3) Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve,
než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke
společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc
podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.
(4) Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li
další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato
řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,
a)
je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění
nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu, a
b)
jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 3 exekuční řízení podle písmene a).

(5) V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi,
který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne
v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav
těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.”.

§ 116
(1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárný delikt nebo závažný
kárný delikt (dále jen “kárné provinění”). Kárnou odpovědností exekutora podle odstavců 4 a 5 není
dotčena kárná odpovědnost kandidáta nebo koncipienta a kárnou odpovědností kandidáta nebo
koncipienta není dotčena kárná odpovědnost exekutora.
(2) Kárným deliktem je
porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených právním nebo
stavovským předpisem anebo usnesením Komory, nebo
b)
jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru
v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon
další činnosti,
c)
jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo
ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora.
a)

(3) Závažným kárným deliktem je závažné
porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených právním nebo
stavovským předpisem anebo usnesením Komory, nebo
b)
jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěru
v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon
další činnosti,
c)
jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo
ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora.
a)

(4) Za kárný delikt exekutora se považuje i
porušení povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením
Komory, nebo
b)
jednání, jímž se narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěra
v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon
další činnosti,
dopustil-li se jich zaměstnanec exekutora.
a)

(5) Za závažný kárný delikt exekutora se považuje i závažné
a)
porušení povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo usnesením
Komory, nebo
b)
jednání, jímž se narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěra
v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon
další činnosti,
dopustil-li se jich zaměstnanec exekutora.
a)
b)
c)

(6) Exekutorovi lze za kárný delikt uložit některé z těchto kárných opatření:
písemné napomenutí,
veřejné napomenutí,
pokutu do 2 500 000 Kč,

d)

odvolání z exekutorského úřadu.

a)
b)
c)
d)

(7) Kandidátovi lze za kárný delikt uložit některé z těchto kárných opatření:
písemné napomenutí,
veřejné napomenutí,
pokutu do 250 000 Kč,
odvolání ze zastupování.

a)
b)
c)

(8) Koncipientovi lze za kárný delikt uložit některé z těchto kárných opatření:
písemné napomenutí,
veřejné napomenutí,
pokutu do 50 000 Kč.

(9) Za závažný kárný delikt lze exekutorovi uložit kárné opatření podle odstavce 6 písm. b)
a d) a pokutu od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč, kandidátovi kárné opatření podle odstavce 7 písm. b)
a d) a pokutu od 10 000 Kč do 500 000 Kč a koncipientovi kárné opatření podle odstavce 8 písm. b)
a pokutu od 5 000 Kč do 100 000 Kč.
(10) Za kárný delikt lze zároveň uložit písemné napomenutí i pokutu nebo veřejné
napomenutí i pokutu. Za závažný kárný delikt lze zároveň uložit veřejné napomenutí i pokutu. Při
ukládání kárného opatření se přihlédne k tomu, že exekutor, kandidát nebo koncipient se znovu
dopustil kárného provinění, ačkoliv již byl pravomocně uznán vinným kárným proviněním.
(11) Exekutorovi se uloží kárné opatření odvolání z exekutorského úřadu, byl-li
v posledních 5 letech před podáním návrhu na zahájení kárného řízení nejméně třikrát pravomocně
uznán vinným závažným kárným deliktem, jestliže tato skutečnost zpochybňuje důvěryhodnost jeho
dalšího setrvání v exekutorském povolání. Kandidátovi se uloží kárné opatření odvolání ze
zastupování, byl-li v posledních 5 letech před podáním návrhu na zahájení kárného řízení nejméně
třikrát pravomocně uznán vinným závažným kárným deliktem, jestliže tato skutečnost zpochybňuje
důvěryhodnost jeho dalšího zastupování exekutora.
(12 11) Jestliže bylo uloženo kárné opatření odvolání z exekutorského úřadu, nesmí být
odvolaný exekutor po dobu 5 let od právní moci rozhodnutí o odvolání jmenován exekutorem.
Jestliže bylo uloženo kárné opatření odvolání ze zastupování, nesmí být odvolaný kandidát po dobu
pěti let od právní moci rozhodnutí o odvolání ustanoven zástupcem nebo být jmenován exekutorem.
Kárné opatření veřejného napomenutí je povinen ten, komu bylo toto kárné opatření uloženo,
uveřejnit na vlastní náklady v celostátním tisku do 1 měsíce ode dne právní moci rozhodnutí, jímž
se kárné řízení končí; toto rozhodnutí je vykonáno dnem, kdy bylo uveřejněno. Obsah a formu
veřejného napomenutí určí senát kárného soudu v rozhodnutí, jímž se kárné řízení končí.
(13 12) Příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem státního rozpočtu, příjem z pokut
uložených kandidátům a koncipientům připadá Komoře.
(14 13) Odpovědnost exekutora, kandidáta nebo koncipienta za kárné provinění zaniká,
nebyl-li do 3 let od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného řízení.
(15 14) Exekutor se zprostí odpovědnosti za kárný delikt podle odstavců 4 a 5, pokud se
prokáže, že provedl veškerá opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat při řízení
exekutorského úřadu podle § 13 odst. 1.

