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Pozměňovací návrh poslance Jany Suché
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 tisku 537/3

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), ve znění pozměňovací návrhu
přijatého Ústavně právním výborem PSP ČR (tisk 537/3)
1. V části první čl. I zařadit nový bod 36., který zní:
“V § 322 odst. 2 písm. d) se tečka na konci nahrazuje čárkou.
Zařazuje se nové písmeno, které včetně odkazu zní:
e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho
společník
Původní bod 36 a následující přečíslovat.
VYZNAČENÍ ZMĚN:

§ 322
(1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch,
které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k
plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními
pravidly.
(2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména
a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo
tělesné vadě,
d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle
zvláštního právního předpisu80c). ,
e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako
jeho společník.
(3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho
vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí,
vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je
tímto zástavním právem zajištěna.
(4) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny technické prostředky, na nichž se podle
zvláštního právního předpisu86a) vede evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají
dokumenty týkající se údajů v této evidenci, a dále technické prostředky sloužící k poskytování
údajů o vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu86b).

(5) Z výkonu rozhodnutí nebo exekuce jsou vyloučeny byty nebo nebytové prostory a
domy s byty nebo nebytovými prostory, nebylo-li do katastru nemovitostí vloženo prohlášení
vlastníka, a to v případech, kdy k takovým bytům nebo nebytovým prostorům mají právo k
výlučnému nabytí vlastnictví osoby podle § 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
(6) Ustanovení odstavců 1 a 4 platí též na věci, jejichž je povinný spoluvlastníkem.

ODŮVODNĚNÍ:
Navržená úprava má z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí vyloučit domácí zvířata, k nimž má
chovatel (povinný) obvykle silný citový vztah a kterážto zvířata jsou současně často velmi závislá právě na
svém chovateli. Jedná se o tzv. domácí mazlíčky. Hodnota těchto zvířat je přitom většinou zanedbatelná
a ve velkém nepoměru k zásahu do sféry zvířete (odtržení od osoby, k níž má silný vztah, vytržení ze
známého prostředí) a konečně i povinného - chovatele. Rovněž náklady na „uskladnění“ zvířete před
provedením dražby jsou často nemalé oproti potenciálnímu výtěžku dražby. Úprava se má týkat zvířat,
jejichž hlavním účelem chovu není hospodářský efekt (zejména hospodářská zvířata, ale i podnikatelský
chov dalších zvířat) a která slouží primárně člověku jako jeho společník.

