POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
k pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k vládnímu
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
(ST 537/3)
druhé čtení

___________________________________
I. pověřování soudního exekutora provedením exekuce
změna exekučního řádu (část druhá, čl. III):

 V bodu 34 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”.
------------------------------------34. 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 35 provést tyto změny:
1. V § 35a odst. 2 se slova “zapisují exekutoři” nahrazují slovy “zapisuje soud nebo
exekutor”.
2. V § 35b odst. 1 písm. e) se slova “ , případně jeho právního nástupce,” zrušují.
3. V § 35b odst. 1 písm. f) se slova “ , včetně povinnosti k úhradě nákladů exekuce” zrušují.
4. V § 35b se na konci odstavce 2 doplňuje věta “Údaje podle odstavce 1 písm. b), h) a i)
zapíše do rejstříku exekutor.”.
---------------------------------------35. 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.
(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 49 vložit nový bod, který zní:
“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;
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.
a)
b)
c)
d)
e)

(4) Pověření obsahuje
označení exekučního soudu,
označení exekutora,
označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
označení oprávněného a povinného,
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.”.”.
Následující body přečíslovat.

 V dosavadním bodu 50 provést tuto změnu:
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.”.
-------------------------------------------------50. § 44 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 a nejde-li
o povinného uvedeného v § 44a odst. 5 nebo o povinného podle odstavce 4, rozhodl-li

exekutor o tom, že se zákaz podle § 44a odst. 1 nevztahuje na nemovitost v jeho vlastnictví,
vyrozumění se zašle katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo soudní exekutor,
který vyrozumění o zahájení exekuce zasílá. Vyrozumění není rozhodnutím.
(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, § 37 odst. 3 a 4, § 44a odst. 1, § 54, § 55 odst. 1 a 2 a § 87 odst.
1.
(4) Je-li vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se
vztahoval zákaz podle § 44a odst. 1, může exekutor před zasláním vyrozumění oprávněnému
rozhodnout, že se zákaz podle § 44a odst. 1 vztahuje pouze na část majetku přiměřenou
vymáhané povinnosti. Toto rozhodnutí zašle spolu s vyrozuměním oprávněnému
a povinnému.”.
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
(§ 43a odst. 2). 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.

II. Nový způsob provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění
změna exekučního řádu (část druhá, čl. III):

 V dosavadním bodu 62 provést tuto změnu:
V § 49 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno i), které zní:
“i)

sérii a číslo řidičského průkazu, jehož držitelem je povinný, jde-li o exekuci
pozastavením řidičského oprávnění.”.

Zároveň upravit text návětí novelizačního bodu, tj. slova “doplňuje se písmeno h), které
zní” se nahrazují slovy “doplňují se písmena h) a i), která znějí”.
--------------------------------------------62. V § 49 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která
znějí:
“h) označení nemovitosti, k níž má být zřízeno exekutorské zástavní právo, případně
spoluvlastnického podílu na ní, a označení zástavního věřitele, jde-li o provedení exekuce
zřízením exekutorského zástavního práva. ,
i) sérii a číslo řidičského průkazu, jehož držitelem je povinný, jde-li o exekuci
pozastavením řidičského oprávnění.”.
----------------------------------------------

 Dosavadní bod 78 zní:
“78. V § 58 odst. 2 větě třetí se za slovo “příjmů” vkládají slova “ , správou nemovitosti,
pozastavením řidičského oprávnění”.”.
------------------------------------------§ 58
(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek
k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané
pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným
po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů
exekuce.
(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze
exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem
stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby
lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných
příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením
exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud způsoby provedení exekuce podle

věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů
oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky
prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo prodejem podniku postižením podniku.
(3) Způsob provedení exekuce určí exekutor.

 V dosavadním bodu 81 provést tuto změnu:
V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno g), které zní:
“f)

pozastavením řidičského oprávnění.”.

Zároveň upravit text návětí novelizačního bodu, tj. slova “doplňuje se písmeno f), které
zní” se nahrazují slovy “doplňují se písmena f) a g), která znějí”.
------------------------------------------------81. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která
znějí:
“f) správou nemovitosti.,
g) pozastavením řidičského oprávnění.”.

 Za dosavadní bod 93 vložit nový bod, který zní:
“X. V části první hlavě IV se za díl 5 vkládá nový díl 6, který včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 32 zní:
“Díl 6
Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
§ 71a
(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor
vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.
(2) Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů podle zvláštního
právního předpisu32), oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být
exekuční příkaz doručen dříve než povinnému.
(3) Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské
oprávnění udělené podle zvláštního právního předpisu32). Po dobu pozastavení řidičského
oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se
povinnému doručuje do vlastních rukou.
(4) Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění,
prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke
kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo
b)
zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.
Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů podle
zvláštního právního předpisu32).
a)

_______________
32
)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.”.
Dosavadní díl 6 se označuje jako díl 7.”.
Následující body přečíslovat.

 Za dosavadní část dvanáctou vložit novou část třináctou, která zní:
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. X
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb.,
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012
Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 82 odst. 1 písm. f) se za slovo “vozidel,” vkládají slova “ , není povinným
v exekuci pozastavením řidičského oprávnění”.
2. V § 113 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno e), které
zní:
“e)

pozastaveno řidičské oprávnění v řízení podle exekučního řádu.”.

3. V § 114 odst. 1 se za slova “§ 95” doplňují slova “nebo zanikl-li účinek exekučního
příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění”.
4. V § 114 odst. 1 se slova “a c)” nahrazují slovy “ , c) a e)”.
5. V § 114 odst. 1 se za slova “právní moci,” vkládají slova “po doručení oznámení
o zrušení exekučního příkazu nebo o skončení exekuce pozastavením řidičského oprávnění”.
6. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno s), které
zní:
“s)

údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doručeném
správci registru řidičů.”.”.

Následující části a články přečíslovat.
-------------------------------------------§ 82
Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění
(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která
a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění nebo
nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.
(2) Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném
členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského
oprávnění.
(3) Podmínky podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského
oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění.
(4) Studiem se rozumí základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné
vzdělávání v denní formě v oborech vzdělání v základní škole, střední škole, konzervatoři
nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, a prezenční studium
v akreditovaných studijních programech na vysoké škole. Místem studia se rozumí adresa
místa, kde probíhá výuka nebo její podstatná část.
(5) Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v odstavci 1 splňuje podmínku
bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. f), si příslušný orgán uvedený v § 92 odst. 1 vyžádá
podle zvláštního právního předpisu 27a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 113
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(1) Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu, jehož řidičský
průkaz je neplatný nebo kterému bylo
a) podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění pro
některou skupinu vozidel,

b) odňato řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění podle § 94, nebo
kterému byl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel,
c) pozastaveno řidičské oprávnění podle § 95,
d) zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99.,
e) pozastaveno řidičské oprávnění v řízení podle exekučního řádu.
(2) Držitel řidičského průkazu je povinen odevzdat řidičský průkaz podle odstavce 1
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů ode dne,
kdy nabylo právní moci rozhodnutí o omezení řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o odnětí
řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění nebo rozhodnutí
o zrušení omezení řidičského oprávnění.
(3) V případě vzdání se řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel nebo
vzdání se řidičského oprávnění podle § 94 odst. 2 je držitel řidičského průkazu povinen
odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zároveň
s oznámením o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle § 93
odst. 3 nebo s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění podle § 94 odst. 3.
(4) Zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost
zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního obvyklého
bydliště zemřelého.
(5) Při odevzdání řidičského průkazu vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností doklad o odevzdání řidičského průkazu. V dokladu musí být uvedeno
a) jméno a příjmení držitele řidičského průkazu,
b) obec obvyklého bydliště držitele na území České republiky,
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského průkazu,
d) série, číslo a datum vydání odevzdaného řidičského průkazu,
e) datum odevzdání řidičského průkazu.
(6) Při odevzdání řidičského průkazu podle odstavce 1 písm. a) a d) předloží držitel
řidičského průkazu zároveň svůj platný doklad totožnosti a jednu fotografii, aby mu mohl
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat řidičský průkaz podle § 109 odst. 2
písm. b) a c) a § 110 odst. 2 písm. b).
(7) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě uvedeném v odstavci
6 bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 5, které jsou v něm
uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského průkazu.
(8) Odstavce 1 až 7 platí i pro odevzdání mezinárodního řidičského průkazu nebo pro
odevzdání Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
(9) Prováděcí právní předpis upraví postup obecního úřadu obce s rozšířenou
působností při odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, nakládání
s odevzdanými řidičskými průkazy a mezinárodními řidičskými průkazy a stanoví vzor
dokladu o odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu.

§ 114
Vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(1) Bylo-li rozhodnuto o vrácení řidičského oprávnění podle § 100, 101 , 102 nebo
123d, nebo bylo-li zrušeno nebo pozbylo-li účinnosti pozastavení řidičského oprávnění podle
§ 95 nebo zanikl-li účinek exekučního příkazu v exekuci pozastavením řidičského
oprávnění, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vrátí držiteli řidičského
oprávnění řidičský průkaz odevzdaný podle § 113 odst. 1 písm. b) a c) , c) a e) nebo podle
§ 123c bezodkladně poté, co rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění nebo zrušení
pozastavení řidičského oprávnění nabylo právní moci, po doručení oznámení o zrušení
exekučního příkazu nebo o skončení exekuce pozastavením řidičského oprávnění nebo
poté, co pozastavení řidičského oprávnění pozbylo účinnosti.
(2) Rozhodl-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při vrácení
řidičského oprávnění o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 100 odst. 9
a § 101 odst. 7 nebo podle § 123d, předloží držitel řidičského oprávnění příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností po nabytí právní moci rozhodnutí o podmínění
nebo omezení řidičského oprávnění svůj platný doklad totožnosti a jednu fotografii, aby mu
mohl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat řidičský průkaz podle § 109
odst. 2 písm. b) a § 110 odst. 2 písm. b).
(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě uvedeném v odstavci
2 bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje potřebné pro vydání řidičského průkazu,
které jsou v dokladu totožnosti uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského
oprávnění.
(4) Odstavce 1 až 3 platí i pro vrácení mezinárodního řidičského průkazu.
§ 119
(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním
systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je
informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona34a). Obecní úřad obce
s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených
nebo vadných paměťových karet řidiče 32b).
(2) Registr řidičů obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b) evidenci vydaných řidičských průkazů,
c) evidenci skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění,
d) evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,
e) evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem
nebo řidičský průkaz členského státu,
f) evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
g) evidenci spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,
h) záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu
bodů,
i) údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a jejich navrácení,

j) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených
soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
k) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů
a mezinárodních řidičských průkazů,
l) evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů
a vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení řidičského průkazu,
m) evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
n) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
o) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu
jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je
držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem,
mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
p) evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního
předpisu4),
q) evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právního
předpisu4),
r) záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů.,
s) údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doručeném
správci registru řidičů.
Odůvodnění:
Navrženou právní úpravou se do exekučního řádu zařazuje nový způsob provedení
exekuce, a to exekuce pozastavením řidičského oprávnění.
Tento způsob exekuce by měl sloužit pouze k vymožení pohledávek na výživném na
nezletilé děti, a to pouze dlužného výživného.
Předpokládá se, že soudní exekutor při vedení exekuce pozastavením řidičského
oprávnění povinného doručí exekuční příkaz orgánu, který vede registr řidičů podle zákona
o silničním provozu (tímto orgánem je obecní úřad obce s rozšířenou působností). Obecní
úřad zapíše do registru údaje o doručeném exekučním příkazu. Do tohoto registru mají
přístup příslušníci Policie České republiky, proto budou moci např. v rámci silničních kontrol
zjistit, že povinnému bylo pozastaveno řidičské oprávnění.
Řidičské oprávnění se povinnému pozastavuje dnem, kdy mu byl doručen exekuční
příkaz. Povinný v době pozastavení řidičského oprávnění nebude moci řídit žádné motorové
vozidlo.
Povinný bude muset na základě změny zákona o silničním provozu odevzdat řidičský
průkaz, který osvědčuje jeho řidičské oprávnění. Řidičský průkaz mu bude vrácen poté, co
zaniknou účinky příslušného exekučnímu příkazu. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění
nebude možno povinnému udělit nové řidičské oprávnění.
Protože v případě, kdy povinný k uspokojování základních životních potřeb svých
a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, by
nebylo účelné mu toto řidičské oprávnění pozastavovat, navrhuje se, aby v takovém případě
soudní exekutor exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění zrušil.
Obdobná právní úprava je již účinná v Polsku a na Slovensku.

III. Přechodná ustanovení k občanskému soudnímu řádu (část první), účinnost

V části první čl. II (přechodná ustanovení k o.s.ř.) zní:
“Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
2. Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a která podle § 251 zákona č. 99/1963, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu
jmenován žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli
jmenováni do obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do
obvodu stejného krajského soudu.
3. Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí předá soud soudním
exekutorům, mezi které byly věci rozvrženy, příslušné soudní spisy. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízení o výkonu rozhodnutí pokračuje dále u soudního
exekutora jako exekuční řízení.
4. Oprávněný může do 2 měsíců od předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu; tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníci exekučního řízení nemají
nárok na náhradu nákladů.
5. Oprávněný může do 2 měsíců od předání soudního spisu i bez uvedení důvodu
požádat exekuční soud o změnu exekutora; soud o tomto návrhu rozhodne.
6. Účinky zahájení řízení o výkonu rozhodnutí a úkony, které v něm vykonal soud,
zůstávají zachovány. Soudní exekutor není vázán návrhem oprávněného na to, jakým
způsobem má být výkon rozhodnutí veden. Soudní poplatek zaplacený přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se nevrací; nebyla-li exekuce zastavena podle bodu 4, snižují se
o částku zaplacenou na tomto poplatku náklady exekuce. Soud nenařizuje exekuci
a nepověřuje soudního exekutora jejím provedením.
7. Soudní exekutor zašle povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti podle
§ 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Po marném uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede soudní exekutor exekuci podle
zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. O předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor protokol, který se bez
zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního exekutora a na
internetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede spisová
značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.
9. Zahájí-li oprávněný, na jehož návrh byla zastavena exekuce podle bodu 4, exekuční
řízení podle správního nebo daňového řádu do 6 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí
o zastavení exekuce podle bodu 4, neběží po tuto dobu lhůta, v níž může exekuční správní
orgán nařídit exekuci podle § 108 odst. 4 správního řádu a lhůta pro placení daně podle § 160
daňového řádu.

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., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.”.
 Bude-li schválena část IV. tohoto pozměňovacího návrhu (tj. exekutorské zápisy se
svolením vykonatelnosti), bude třeba z přechodných ustanovení uvedených v této části
pozměňovacího návrhu vypustit bod 10, který se týká problematiky exekutorských zápisů
a jeho znění je totožné s bodem 4 v části první čl. II navrženým na zrušení (viz. část IV).

Ustanovení o účinnost zařadit v tomto znění, s přihlédnutím k tomu, že bude vložena
nová část dvanáctá a nový bod v exekučním řádu:
ČÁST X
ÚČINNOST
Čl. X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení části
patnácté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení části druhé čl. III bodu 63, který
nabývá účinnosti dnem 1. července 2013, a ustanovení části první čl. I bodu 77 a části druhé
čl. III bodu 64, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 Bude-li schválena část IV. tohoto pozměňovacího návrhu, bude třeba zohlednit i vložení
nových bodů v této části.
IV. Exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti
změna občanského soudního řádu (část první, čl. I):

 Dosavadní bod 17 zrušit, ostatní body přečíslovat.
17. 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 čl. II bod 4 zrušit.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.
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 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, čl. III):

 Bod 18 zní:
“18. V § 29 odstavec 1 zní:
a)
b)

“(1) Exekutor je vyloučen z exekučního řízení,
jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo
k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti,
jestliže je exekučním titulem exekutorský zápis, který exekutor sám sepsal.”.”.

---------------------------------------------18. 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 bodu 38 provést následující změnu:
V § 38 odst. 2 se za slovo “notářského” vkládají slova “nebo exekutorského”.
---------------------------------------------------38. § 38 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,7b) popřípadě místo
pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince7d), 7e), 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.”.

 Bod 43 zní:
“43. 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.

 Bod 99 zní:
99. § 78 se zrušuje.
“99. § 78 včetně poznámky pod čarou č. 32 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 vztahu32).
-----------------------------------32
)
§ 200ua občanského soudního řádu.
Čl. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 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 vztahu32).
-----------------------------------32
)
§ 200ua občanského soudního řádu.
Čl. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004,
kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.

 Body 100 a 101 znějí:
100. V § 79 odstavec 1 zní:
a)
b)
c)
d)
e)

“(1) Exekutorský zápis musí obsahovat
místo, den, měsíc a rok jeho sepsání,
jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo,
místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,
popis děje nebo stavu věci,
otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis.”.

101. V § 79 se odstavce 2 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 2.
“100. V § 79 odst. 2 úvodní části ustanovení a odst. 3 se slova “Dohoda účastníků podle § 78
písm. a)” nahrazují slovy “Exekutorský zápis podle § 78”.
101. 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”.”.

 Za dosavadní bod 101 vložit nový bod, který zní:
“X. V § 79 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova “78 písm. b)” nahrazují číslem “77”.”.
Ostatní body přečíslovat.
-------------------------§ 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.
(1) Exekutorský zápis musí obsahovat
a)
místo, den, měsíc a rok jeho sepsání,
b)
jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo,
c)
místo a dobu děje nebo zjištění stavu věcí,
d)
popis děje nebo stavu věci,
e)
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.

 Dosavadní bod 102 zrušit. Ostatní body přečíslovat.
102. § 80 až 85 se zrušují.

---------------------------------------§ 80
Nezná-li exekutor účastníky, svědky úkonů, důvěrníky nebo tlumočníky osobně, musí
mu být jejich totožnost prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky
totožnosti; nezná-li exekutor tyto svědky osobně, musí mu být jejich totožnost prokázána
platným úředním průkazem.
§ 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.
§ 82
Svědky totožnosti a svědky úkonu nemohou být osoby, které nejsou plně způsobilé
k právním úkonům, nebo osoby, které nemohou číst nebo psát. Dále jimi nemohou být osoby
blízké účastníkům a osoby, které jsou na věci zúčastněny, a pracovníci exekutora, který
exekutorský zápis sepisuje.
§ 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.
§ 85
(1) Nezná-li účastník nebo svědek úkonu jazyk, v němž se exekutorský zápis sepisuje,
je třeba přítomnosti tlumočníka. Nelze však jako tlumočníka přibrat osobu blízkou
účastníkům nebo toho, kdo je ve věci zúčastněn.
(2) Zná-li exekutor nebo jeho pracovník jazyk, v němž jedná účastník nebo svědek, lze
upustit od přítomnosti tlumočníka.
(3) V závěru exekutorského zápisu je třeba uvést doložku o tom, že účastníku byl
obsah exekutorského zápisu přetlumočen a že s ním účastník projevil souhlas. Byl-li přítomen
tlumočník, připojí na exekutorský zápis svůj podpis a otisk svého úředního razítka.

 Dosavadní bod 110 zrušit. Ostatní body přečíslovat.
110. 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 exekučnímu řádu v čl. IV bod 4 zrušit. Dosavadní body
5 a 6 přečíslovat.
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 dvanáctá, čl. XVII)

 V části dvanácté body 8 až 10 zrušit.
8. V § 36 odst. 1 se slova “nebo vykonatelným exekutorským zápisem” zrušují.
9. Poznámka pod čarou č. 16 zní:
_______________
“16) § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů.”.
10. V § 46 odst. 1 písm. g) se slova “nebo vykonatelný exekutorský zápis” zrušují.
-------------------------------------§ 36
Zvláštní ustanovení
(1) Dražba nedobrovolná je dražba prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož
pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím
nálezem15) nebo doložena vykonatelným notářským zápisem nebo vykonatelným
exekutorským zápisem, který obsahuje náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem16),
anebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon,
včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků.
(2) zrušen
(3) Dražebním věřitelem je osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem
k předmětu dražby, včetně soudcovského zástavního práva. Je-li dražebním věřitelem orgán
státní správy, případně jiný orgán, je zbaven v rozsahu nezbytném pro provedení dražby
povinnosti mlčenlivosti.
(4) Předmětem dražby může být vše, co může být zástavou podle zvláštního právního
předpisu16a). Ustanovení § 5 odst. 2 tím není dotčeno. Předmětem dražby nemůže být
předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie a předmět kulturní hodnoty sakrální a kultovní
povahy, který není opatřen osvědčením k trvalému vývozu.
(5) Dlužníkem se rozumí osoba, jejíž závazek je zajištěn právem k předmětu dražby.
(6) Účastníky dražby nedobrovolné nesmějí být dlužník a jeho manžel, dále pak
osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník;17) nikdo
nesmí dražit za ně.

(7) Je-li dlužník právnickou osobou, nesmí být účastníky dražby statutární orgány
a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka; nikdo nesmí dražit za ně.
--------------------------------------16) § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
zákona č. 30/2000 Sb. § 78 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
§ 46
Upuštění od dražby
(1) Dražebník upustí od dražby nejpozději do jejího zahájení
a) na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi
současně doloženo, že byl splněn závazek zajištěný zástavním právem nebo zástavní právo
zaniklo jiným způsobem,
b) na základě písemné žádosti navrhovatele,
c) je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby,
d) je-li smlouva o provedení dražby nebo zástavní smlouva neplatná, dojde-li k odstoupení od
smlouvy o provedení dražby nebo nelze-li podle podmínek sjednaných ve smlouvě
o provedení dražby dražbu provést,
e) nebyly-li splněny podmínky stanovené v § 15, § 40 odst. 1 a 2 a § 44,
f) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek vlastníka,
nebo byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do majetkové podstaty podle zvláštního
právního předpisu 14a), není-li navrhovatelem insolvenční správce,
g) byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudem nebo orgánem veřejné správy prodejem předmětu
dražby nebo jeho části nebo vydán soudním exekutorem exekuční příkaz prodejem předmětu
dražby nebo jeho části; to neplatí v případech, kdy byl podkladem pro nařízení výkonu
rozhodnutí vykonatelný notářský zápis nebo vykonatelný exekutorský zápis, který byl sepsán
v posledních 3 měsících před konáním dražby,
h) došlo-li ke střetu dražeb a má-li být provedena dříve navržená dražba (§ 42),
i) došlo-li ke střetu dražeb a nelze zjistit, která ze smluv o provedení dražby byla dříve účinná,
a nedojde-li k dohodě mezi navrhovateli dražeb,
j) došlo-li po uzavření smlouvy o provedení dražby k zániku předmětu dražby nebo takovému
poškození, v jehož důsledku hodnota předmětu dražby nepokryje náklady dražby,
k) bylo-li vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s předmětem
dražby nakládat,
l) zanikne-li živnostenské oprávnění dražebníka.
(2) O upuštění od dražby vyrozumí dražebník písemně bez zbytečného odkladu osoby
uvedené v § 43 odst. 5. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese,
uveřejní tam dražebník i oznámení o upuštění od dražby.
(3) Neupustí-li dražebník v souladu s odstavcem 1 písm. g) od dražby, nelze výkon
rozhodnutí provést do konce lhůty, v níž je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením, nejdéle však do dne, kdy dražebník od dražby případně upustí z jiného důvodu,
nebo do dne konání dražby, nebude-li při ní učiněno ani nejnižší podání. Dojde-li k vydražení
předmětu dražby, je přechod vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele důvodem pro
zastavení výkonu rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu17a).

 V přechodných ustanoveních k části dvanácté čl. XVIII body 2 a 3 zrušit, zároveň
zrušit označení bodu 1. V nadpisu slovo “Přechodná” nahradit slovem “Přechodné”.
Čl. XVIII
Přechodná Přechodné ustanovení
1. Dražby, na jejichž provedení byl podán návrh přede dnem na bytí 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 dvacátá, čl. XXXI)

 Bod 2 zrušit. Dosavadní bod 3 přečíslovat.
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 v čl. XXXII bod 2 zrušit, zároveň zrušit označení
bodu 1. V nadpisu slovo “Přechodná” nahradit slovem “Přechodné”.

Čl. XXVII
Přechodná Přechodné 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.
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, sporné.
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.
V. Spojování exekucí na pohledávky pocházející od téhož věřitele
změna exekučního řádu (část druhá, čl. III):
K bodu 37:
V § 37 odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:
“a)

je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané
pohledávky, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena podle odstavce 3,”.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
Odůvodnění:
Navržená změna by měla vést k tomu, aby bylo možno spojovat na základě rozhodnutí
soudu ty pohledávky, které vznikly mezi povinným a osobou, která byla jeho věřitelem v době
vzniku vymáhané pohledávky.
Navrhované řešení přímo cílí na pohledávky dopravních podniků, telekomunikačních
společností a dodavatelů energií, kteří se na zátěži povinných podílejí největší měrou, zároveň
však zabraňuje tomu, aby docházelo ke slučování řízení, která mají původ u různých věřitelů.
Tímto způsobem by velcí věřitelé měli být motivováni ke spojování svých pohledávek již při
podání návrhu na zahájení exekučního řízení.
----------------------------------------------37. § 37 včetně nadpisu zní:
“Exekuční návrh
§ 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.

(2) Oprávněný může podat exekuční návrh podle tohoto zákona,
a) nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona, a
b) 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 exekuční řízení podle písmene a).
(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 oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhané
pohledávky, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena podle odstavce 3,
ab) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění
nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu, a
bc) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 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.”.
VI. Změna právní úpravy dokazování v kárném řízení proti exekutorům
změna exekučního řádu (část druhá, čl. III):
K bodu 119
V § 116 se v odstavci 15 za slovo “pokud” vkládá slovo “se”.
-------------------------------------119. § 116 zní:
“§ 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
a)
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.
(3) Závažným kárným deliktem je závažné
a)
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.
(4) Za kárný delikt exekutora se považuje i
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.
(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)
d)

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

(8) Koncipientovi lze za kárný delikt uložit některé z těchto kárných opatření:
písemné napomenutí,
veřejné napomenutí,

c)

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) 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) Příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem státního rozpočtu, příjem
z pokut uložených kandidátům a koncipientům připadá Komoře.
(14) Odpovědnost exekutora, kandidáta nebo koncipienta za kárné provinění zaniká,
nebyl-li do 3 let od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného řízení.
(15) 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.”.
Odůvodnění:
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.

VII. Vrácení zajištěných movitých věcí ve vlastnictví třetích osob
změna exekučního řádu (část druhá, čl. III):
K bodu 90:
V § 68 se na konci odstavce 7 doplňuje věta “Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi
potřebnou součinnost při předávání věci, věc se navrhovateli předá v sídle exekutora.”.
Odůvodnění:
Navrhuje se doplnit postup pro případ, kdy třetí osoba, které má být vrácena věc
zajištěná v exekuci na movité věci, neposkytne při vracení věci soudnímu exekutorovi
potřebnou součinnost.
-------------------------------------“90. V § 68 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
”(5) Shledá-li exekutor pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu, že věc je
ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu
a poučí ji o právu podat návrh podle odstavce 1.
(6) K žádosti osoby, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím vlastnictví,
exekutor sdělí údaje potřebné k uplatnění práva podle odstavce 1.
(7) Byla-li věc zajištěná podle § 66 odst. 1 vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena
z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde
ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak. Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi
potřebnou součinnost při předávání věci, věc se navrhovateli předá v sídle exekutora.”.
VIII. Prodloužení lhůty pro “dobrovolné” plnění na základě výzvy soudního exekutora
změna exekučního řádu (část druhá, čl. III):
K dosavadnímu bodu 57:
V § 46 odst. 6 větě druhé se číslo “15” nahrazuje číslem “30”.
Odůvodnění:
V důsledku navržené změny se z 15 na 30 dnů prodlužuje lhůta pro “dobrovolné”
splnění povinnosti dlužníkem poté, co mu byla doručena výzva soudního exekutora.
Povinnému se tak dává větší prostor pro splnění povinnosti bez použití postupů spojených
s prováděním exekuce.
V souvislosti s navrhovanou změnou je třeba mít na zřeteli, že podle navrhované
právní úpravy se výzva bude doručovat spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce, přičemž
s doručením vyrozumění povinnému budou splněny účinky generálního inhibitoria a povinný
tedy nebude moci nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do

společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování
základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování
a správy majetku.
----------------------------------------57. § 46 včetně poznámek pod čarou č. 16b a 31 zní:
“§ 46
(1) Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků
řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.
(2) Exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení exekuce. Exekutor vede
exekuci až do vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo vynucení jiné vymáhané
povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného; tím bude exekuce provedena. Úkony
a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede
exekutor v listinné nebo v elektronické podobě.
(3) Exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční
návrhy.
(4) Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi nebo oprávněnému.
Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po uplynutí lhůty podle odstavce 6
zajistí po odpočtu nákladů exekuce výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému do 30
dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel. Vymožené částečné plnění exekutor vyplatí
oprávněnému, nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto nevyplacené
částečné plnění převyšuje částku 1 000 Kč. Za vymožené plnění se považuje plnění získané
provedením exekuce některým ze způsobů podle § 59 odst. 1, provedením exekuce podle
odstavce 6 nebo hrazené na vymáhanou povinnost od uplynutí lhůty podle odstavce 6
a vydání exekučního příkazu do provedení exekuce podle tohoto exekučního příkazu.
(5) Exekutor je povinen vymožené peněžité plnění vést odděleně od vlastních
prostředků na zvláštním účtu31) u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České
republice. Exekutor oznámí bez zbytečného odkladu ministerstvu a Komoře číslo tohoto účtu
a peněžní ústav, u kterého je veden.
(6) Exekutor zašle povinnému společně s vyrozuměním výzvu ke splnění vymáhané
povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce16b) a náklady
oprávněného. Zároveň povinného poučí, že splní-li ve lhůtě 15 30 dnů od doručení této výzvy
vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce.
Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena. Splněním
vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz podle § 44a odst. 1 a podle § 47 odst. 4.
Jinak exekutor provede exekuci.
(7) Je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno16c) nebo
zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést16d), exekutor nečiní žádné úkony,
jimiž se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci exekutor vydá
výtěžek exekuce bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů
exekuce o vydání výtěžku insolvenčnímu správci.

(8) Po skončení exekuce podle odstavců 2 a 6 a § 55 zašle exekutor oznámení
o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku
o probíhající exekuci anebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost; oznámení není
rozhodnutím. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce
podle § 47 odst. 5 zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům
řízení. Oznámení o skončení exekuce, která byla vedena zřízením exekutorského zástavního
práva, podle odstavců 2 a 6, případně § 55, obsahuje rovněž potvrzení, že zajištěná
pohledávka zanikla a že tudíž zaniklo i exekutorské zástavní právo.
_______________
16b
)
§ 11 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě
31

)

hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.”.

