Platné znění s vyznačením navrhovaných změn
Změna občanského soudního řádu
§ 258
(1) Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy,
přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,
postižením závodu a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem.
(2) Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí
povahou uložené povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením
společné věci, provedením prací a výkonů.
(3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem
zastavených movitých a nemovitých věcí, věcí hromadných a souborů věcí, přikázáním
zastavené peněžité pohledávky a postižením zastavených jiných majetkových práv.
(4) Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky, která bez příslušenství ke dni
podání návrhu nepřesahuje 50 000 Kč (dále jen „drobný výkon rozhodnutí“) nelze
provést prodejem nemovitých věcí, ve kterých má povinný bydliště. Za drobný výkon
rozhodnutí se nepovažuje výkon rozhodnutí k vymožení pohledávky výživného nebo
pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či úmyslnými
trestnými činy.
(5) Drobný výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí podle odstavce 4 lze provést na
základě rozhodnutí soudu, pokud výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, a dalších věřitelů povinného přesahuje v souhrnu
50 000 Kč a pohledávky není možné vymoci jinak. Výkon rozhodnutí bude zastaven,
pokud do jednoho roku od právní moci nařízení výkonu rozhodnutí, se nepřihlásí další
věřitelé.
§ 312
(1) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky z účtu
u peněžního ústavu nebo nároku uvedeného v § 299 lze nařídit i v případě, že pohledávka
povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, jakož i v případě, že povinnému budou dílčí
pohledávky z téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat.
(2) Soud postupuje podle odstavce 1 i v případě, že plnění vyplývající ze závazku, jehož je
povinný účastníkem, je podmíněno nebo vázáno na dosažení věku nebo jiný běh času. Je-li to
účelné, soud po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nahradí svým
rozhodnutím prohlášení vůle povinného k výpovědi tohoto závazku nebo k žádosti o plnění.
Souhlas třetí osoby, je-li jím právní jednání podmíněno, je nahrazen usnesením o nařízení
výkonu rozhodnutí. Jednání potřebná k uplatnění práva, která přísluší podle zvláštních
právních předpisů povinnému, provádí místo povinného oprávněný.

(32) Výkon rozhodnutí postihuje pohledávku povinného do výše pohledávky oprávněného a
jejího příslušenství, pro něž byl nařízen.
Změna exekučního řádu
§7
(1) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. c) a
§ 76a vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo provádí
státní dohled i na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.
(2) Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního
exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.
(3) Ministerstvo je při výkonu státního dohledu oprávněno
a) provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,
b) nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a
kopie,
c) požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, písemné vyjádření exekutora k věci, která je předmětem
státního dohledu,
d) požadovat ústní vysvětlení exekutora, popřípadě jeho zaměstnance k věci, která je
předmětem státního dohledu, pokud písemné vyjádření podle písmene c) není nutné nebo je
nedostatečné,
e) vstupovat do prostor exekutorského úřadu po předchozím oznámení soudnímu exekutorovi
nebo jeho zástupci, který je vedením úřadu pověřen.
(4) Exekutor je povinen ministerstvu při výkonu státního dohledu poskytnout požadovanou
součinnost tím, že
a) zašle ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, případně na dobu
nezbytně nutnou spis,
b) poskytne písemné vyjádření podle odstavce 3 písm. c),
c) na předvolání se dostaví k podání ústního vysvětlení podle odstavce 3 písm. d).
(5) Komora vykonává dohled nad činností exekutora, nad řízením činnosti exekutorského
úřadu a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro výkon
dohledu platí obdobně odstavce 3 a 4.
(6) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst. 1 písm. c) vykonává
rovněž předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován; jde-li o státní
dohled v jednotlivé věci, též předseda soudu příslušného podle § 45 (dále jen „exekuční

soud“). Pro výkon státního dohledu předsedou okresního soudu se použijí obdobně odstavce 2
až 4. Předseda okresního soudu provádí státní dohled i na základě písemných podnětů
právnických nebo fyzických osob. Předseda okresního soudu může pověřit výkonem státního
dohledu místopředsedu soudu. Jednotlivými úkony při výkonu státního dohledu může
předseda okresního soudu pověřit vyššího soudního úředníka.
(6) Státní dohled nad exekuční činností a nad činností podle § 74 odst. 1 písm. c)
vykonává rovněž předseda krajského soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován;
jde-li o státní dohled v jednotlivé věci, též předseda okresního soudu příslušného podle §
45 (dále jen „exekuční soud“). Pro výkon státního dohledu předsedou krajského soudu
se použijí obdobně odstavce 2 až 4. Předseda krajského soudu provádí státní dohled i na
základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob. Předseda krajského
soudu může pověřit výkonem státního dohledu místopředsedu soudu. Jednotlivými
úkony při výkonu státního dohledu může předseda krajského soudu pověřit vyššího
soudního úředníka. Předseda krajského soudu podává každoročně do 30. března
Ministerstvu souhrnnou písemnou zprávu o průběhu výkonu státního dohledu a jeho
výsledcích za uplynulý kalendářní rok, která obsahuje informaci o počtu kontrol a jejich
výsledcích, poznatky z vyřizování stížností a další skutečnosti.
§ 59
(1) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést
a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
b) přikázáním pohledávky,
c) prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,
d) postižením závodu,
e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech,
f) správou nemovité věci,
g) pozastavením řidičského oprávnění.
(2) Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou
uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést
a) vyklizením,
b) odebráním věci,
c) rozdělením společné věci,
d) provedením prací a výkonů.
(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených
movitých věcí a nemovitých věcí.
(4) Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky, která bez příslušenství ke dni podání
návrhu nepřesahuje 50 000 Kč (dále jen „drobná exekuce“) nelze provést prodejem
nemovitých věcí, ve kterých má povinný bydliště. Za drobnou exekuci se nepovažuje
exekuce k vymožení pohledávky výživného nebo pohledávky náhrady újmy způsobené
poškozenému ublížením na zdraví či úmyslnými trestnými činy.

(5) Drobnou exekuci podle odstavce 4 lze provést na základě rozhodnutí soudu, pokud
výše pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a
dalších věřitelů povinného přesahuje 50 000 Kč a pohledávky není možné vymoci jinak.
Exekuce tímto způsobem bude zastavena, pokud do jednoho roku od právní moci
nařízení exekuce, se nepřihlásí další věřitelé.

