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
(tisk 537)
___________________________________________________________________________

Nařizování exekuce a pověření exekutora
změna exekučního řádu (část druhá):

 V bodu 26. provést tyto změny:
1. V § 35 odst. 2 se věta druhá a třetí zrušují.
2. V § 35 odst. 3 se slova „po zápisu exekuce do rejstříku zahájených exekucí“ nahrazují
slovy „poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a“.
------------------------------------26. V § 35 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi.
Exekutor zapíše neprodleně, nejpozději do 8 pracovních dnů od doručení návrhu, do rejstříku
zahájených exekucí údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) až g). Zápis do rejstříku zahájených
exekucí je prvním úkonem exekutora v exekučním řízení.
(3) Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve po zápisu
exekuce do rejstříku zahájených exekucí poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a.
.
(4) Podá-li oprávněný více exekučních návrhů v téže věci, vede exekuci ten exekutor,
který je v rejstříku zahájených exekucí zapsán jako první.“.

 V bodu 27. provést tyto změny:
1. V § 35a odst. 2 se slova „zapisují exekutoři“ nahrazují slovy „zapisuje soud nebo
exekutor“.
2. V § 35b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Údaje podle odstavce 1 písm. b), h) a i)
zapíše do rejstříku exekutor.“.
---------------------------------------27. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně nadpisu znějí:
„Rejstřík zahájených exekucí
§ 35a
(1) Rejstřík zahájených exekucí je elektronický seznam, který provozuje
a spravuje ministerstvo.
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(2) Údaje do rejstříku zahájených exekucí zapisují exekutoři zapisuje soud nebo
exekutor způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Rejstřík zahájených exekucí je neveřejný. Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku
zahájených exekucí pouze soudům a Komoře, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Údaje vedené v rejstříku zahájených exekucí se z tohoto rejstříku vymažou po
uplynutí 25 let od data uvedeného v § 35b odst. 1 písm. i).
§ 35b
(1) V rejstříku zahájených exekucí se vedou údaje v rozsahu
a) označení exekutora, u kterého bylo zahájeno exekuční řízení,
b) označení exekutora, který exekuční řízení vede nebo vedl, je-li odlišný od exekutora podle
písmene a),
c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
e) označení oprávněného, případně jeho právního nástupce, a povinného,
f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů
exekuce,
g) datum zahájení exekučního řízení,
h) datum, kdy nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 3 písm. a) a b) (dále jen „doložka
provedení exekuce“),
i) datum skončení exekuce.
(2) Součástí rejstříku zahájených exekucí jsou i provozní údaje o zápisu údajů podle
odstavce 1. Údaje podle odstavce 1 písm. b), h) a i) zapíše do rejstříku exekutor.“.

 Za bod 41. vložit nový bod v tomto znění, následující body přečíslovat
X. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:
„§ 43a
(1) Exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15
dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce (dále jen „pověření“).
Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý,
běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě
exekučního titulu exekutorovi. Doručením žádosti o pověření soudu se do rejstříku
zahájených exekucí elektronicky zapíší údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) a c) až g).
(2) V žádosti o pověření musí být označen exekutor, který žádost podle odstavce 1
podal, s uvedením jeho sídla. Žádost musí být datována a musí dále zejména obsahovat
jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo
a identifikační číslo a přesné označení exekučního titulu. Součástí žádosti o pověření jsou
i údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) a c) až g). Společně se žádostí exekutor soudu zašle návrh
oprávněného na nařízení exekuce a všechny listiny, které k návrhu připojil. Žádost včetně
všech listin, které se soudu zasílají společně s ní, musí být podána na elektronickém formuláři
prostřednictvím veřejné datové sítě a elektronické aplikace určené k podání takové žádosti;
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není-li to technicky možné, mohou být žádost i listiny zaslány prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky, případně v listinné podobě.
(3) Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené
předpoklady.
(4) Pověření obsahuje
a) označení exekučního soudu,
b) označení exekutora,
c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
d) označení oprávněného a povinného,
e) podpis a datum.
(5) Pověření není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.
(6) Jestliže nejsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení
exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl. Tímto
pokynem je exekutor vázán.“.

 V případě, že by ohledně právní úpravy nařizování exekuce nebyla schválena ani právní
úprava, obsažená ve vládním návrhu, ani právní úprava, obsažená v tomto pozměňovacím
návrhu, a soud by nadále postupoval podle platné právní úpravy, doporučujeme v platném
§ 44 exekučního řádu provést tuto změnu:
§ 44
Nařízení exekuce a pověření exekutora k provedení exekuce
(1) Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, požádá exekuční
soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření k provedení exekuce (dále jen
„pověření“). Neobsahuje-li návrh oprávněného všechny stanovené náležitosti nebo je
nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo
doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi.
(2) V žádosti exekutora o pověření provedením exekuce musí být označen exekutor,
který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Žádost musí být datována a
musí dále zejména obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo
název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, datum jeho
vykonatelnosti a uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena. Společně se žádostí
exekutor soudu zašle návrh oprávněného na nařízení exekuce a všechny listiny, které k návrhu
připojil. Žádost včetně všech listin, které se soudu zasílají společně s ní, musí být podána na
elektronickém formuláři prostřednictvím veřejné datové sítě a elektronické aplikace určené
k podání takové žádosti a všechny listiny, které se soudu zasílají společně s ní, musí být
zaslány v elektronické podobě; není-li to technicky možné, mohou být žádost i listiny zaslány
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky , případně v listinné podobě.
(3) Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů,
jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak
návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce
provedena.
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(4) Exekutor doručí stejnopis usnesení oprávněnému, povinnému a Komoře. Orgánům
pověřeným vedením evidence (rejstříků) právnických osob16), případně dalším orgánům či
osobám se usnesení doručí, jen je-li to potřebné pro vedení exekuce. Je-li v katastru
nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného, usnesení se doručí katastrálnímu úřadu, v
obvodu jehož územní působnosti se nachází sídlo soudu, který exekutora pověřil.
(5) Usnesení se doručí oprávněnému a povinnému do vlastních rukou. Povinnému se
doručí společně s návrhem na nařízení exekuce.
(6) Usnesení obsahuje
a) označení exekučního soudu, který pověřuje exekutora provedením exekuce,
b) označení exekutora, který je pověřen provedením exekuce,
c) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
d) označení oprávněného a povinného,
e) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů
exekuce,
f) podpis a datum,
g) poučení podle odstavce 7, § 44a odst. 1 a § 46 odst. 5.
(7) Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání, v němž nelze namítat jiné
skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro nařízení exekuce; k ostatním soud nepřihlédne a
nařízení exekuce potvrdí. Neobsahuje-li odvolání skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce
nebo neobsahuje-li žádné skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne. Podá-li povinný
odvolání k rukám exekutora, je ten povinen postoupit je bez zbytečného odkladu příslušnému
soudu; doručením exekutorovi je zachována lhůta k podání odvolání.

 V dosavadním bodu 42. provést tyto změny:
V § 44 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
pověření podle § 43a odst. 3 zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce.“.
-------------------------------------------------42. § 44 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
„§ 44
(1) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení pověření podle § 43a odst. 3 zašle
exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení exekučního návrhu, případně ode dne, kdy byly odstraněny vady návrhu podle § 39,
zašle exekutor oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému zašle exekutor
vyrozumění nejpozději s prvním exekučním příkazem, který mu v exekučním řízení doručuje;
spolu s vyrozuměním zašle exekutor povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu
a výzvu podle § 46 odst. 6. Orgánům pověřeným vedením evidence (rejstříků) právnických
osob16), případně dalším orgánům či osobám se vyrozumění zašle, jen je-li to potřebné pro
vedení exekuce. Je-li v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo povinného, vyrozumění
se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor, který
vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.
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(2) Vyrozumění se doručí povinnému do vlastních rukou.
(3) Vyrozumění obsahuje
a) označení exekučního soudu,
b) označení exekutora, který vede exekuční řízení,
c) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
e) označení oprávněného a povinného,
f) označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů
oprávněného a nákladů exekuce,
g) podpis a datum,
h) poučení podle § 29 odst. 5, § 44a odst. 1, § 54 a § 55 odst. 1 a 2.
------------------------16) § 200a až 200d občanského soudního řádu.“.
Odůvodnění:
Navrhovanou změnou se do návrhu znovu zařazuje nařizování exekuce soudem
a pověřování soudního exekutora provedením exekuce. Na rozdíl od platné právní úpravy
však k pověřování nebude docházet rozhodnutím soudu, ale stejně jako u soudních komisařů
opatřením. Proti tomuto opatření nebude přípustné odvolání a nebude se doručovat
účastníkům řízení. Namísto odvolání bude moci povinný dát do 15 dnů ode dne doručení
výzvy k „dobrovolnému“ plnění návrh na zastavení exekuce, který má odkladný účinek.
Standard ochrany práv povinného tedy zůstane zachován. Exekutor bude o pověření žádat
elektronicky do 15 dnů ode dne doručení exekučního návrhu a soud bude pověření vydávat
také elektronicky. Dojitím návrhu na pověření soudu dojde zároveň k zápisu relevantních
informací do rejstříku zahájených exekucí.
Soud bude v rámci pověřování zkoumat, zda jsou splněny zákonem stanovené
předpoklady pro vedení exekuce. Nebudou-li splněny všechny zákonem stanovené
předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl
nebo zamítl, přičemž tímto pokynem bude exekutor vázán.
Obdrží-li exekutor pověření k vedení exekuce, bude moci provádět zjišťování
a zajišťování majetku povinného. Do 15 dnů ode dne doručení exekučního návrhu bude
exekutor zasílat oprávněnému vyrozumění o zahájení exekuce.
Navrhuje se výslovně stanovit, že soudní exekutor bude primárně povinen zasílat
žádost o pověření provedením exekuce prostřednictvím webového rozhraní, teprve nebude-li
to technicky možné, bude moci zaslat žádost datovou schránkou, případně v listinné podobě.
Formulace „na elektronickém formuláři prostřednictvím veřejné datové sítě a elektronické
aplikace určené k podání takové žádosti“ byla do návrhu zařazena na základě zásadní
připomínky Ministerstva vnitra k tzv. technické novele občanského soudního řádu, která
používá formulaci obdobnou.
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