Pa rla men t České rep u b liky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2009
5. volební období

804/2
Pozměňovací a jiné návrhy

k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro
případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů (tisk 804)

Návrh na zamítnutí nebyl podán.
A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 154 ze
dne 9. června 2009

K Části první:
1.

Za dosavadní bod 2. vložit nový bod 3., následující body přečíslovat
„3. V § 8 písmeno d) zní:
„d)
jmenuje jednu třetinu členů zkušební komise a dvě třetiny členů kárné
komise z řad soudců,“.“.

2.

Za dosavadní bod 9. vložit nový bod X., následující body přečíslovat
„X. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a nebo jestliže mu
bylo uloženo kárné opatření odvolání ze zastupování“.“.

3.

Za dosavadní bod 22. vložit nový bod X, který včetně poznámky pod čarou č. 7f
zní:
„X. V § 33 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V exekučním řízení má
exekutor pro účely získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v
nichž jsou vedeny údaje katastru nemovitostí, postavení organizační složky
státu7f).
_______________
7f
)
§ 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.“
Následující body přečíslovat.

4.

V dosavadním bodu 30. v § 44a odstavec 1 uvést v tomto znění, doplnit nové
odstavce 2 a 3, dosavadní odstavce 2 a 3 označit jako odstavce 4 a 5:

„(1) Po doručení usnesení nesmí povinný 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. Právní úkon, kterým povinný
porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se
neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby
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nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle
exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu,
jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel dovolává.
(2)
Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky,
nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím
zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4. Exekutor vydá rozhodnutí podle věty první
do 7 dnů ode dne, v němž mu byl doručen návrh povinného, a neprodleně ho zašle
účastníkům řízení a dalším osobám, jimž byly v rámci exekuce doručeny exekuční
příkazy podle § 49 odst. 4. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
(3)
Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle
odstavce 1 a podle § 47 odst. 4 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu,
jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje
k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.“.
5.

Dosavadní bod 34 uvést v tomto znění:
„34. § 46 včetně poznámek pod čarou č.16b až 16d zní:
,,§ 46

(1)
Pověřený exekutor postupuje při provádění exekuce rychle a účelně; při
tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.
(2)
Pověřený exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k jejímu provedení.
Exekutor provádí 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 provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena
usnesení o nařízení exekuce.
(4)
Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi.
Nedohodnou-li se exekutor a oprávněný jinak, exekutor po právní moci usnesení o
nařízení exekuce 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 1000 Kč.
(5)
Exekutor zašle povinnému společně s usnesením výzvu ke splnění
vymáhané povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce
a náklady oprávněného. Zároveň povinného poučí, že splní-li ve lhůtě 15 dnů 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.
(6)
Je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno16c) nebo
zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést16d), exekutor nečiní žádné
úkony směřující k provedení 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.
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Po skončení exekuce podle odstavce 2 a 5 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. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení.
______________
16b
)
§ 11 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o
odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění
odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004
Sb.
16c
)
Například § 35 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů.
16d
)
Například § 109 odst. 1 písm. c), § 267 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení.“.“.
6.

V dosavadním bodu 41 § 54 odstavec 5 uvést v tomto znění:

„(5) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů
oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží
provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném
povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a
v § 47 odst. 4 ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce,
použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů
exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty.“.
7.

V dosavadním bodu 51, v § 68 se nakonec odstavce 3 doplňuje věta, která zní:
„Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde
najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.“.

8.

V dosavadním bodu 59 (§ 88 odst. 2) vypustit písmeno h).
Následující písmeno přeznačit.

9.

Dosavadní bod 65. uvést v tomto znění:
„65. V § 109 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena
f) a g), která znějí:
„f)
kárnou komisi,
g)
kontrolní komisi.“.“

10.

Za dosavadní bod 65. vložit nové body, následující body přečíslovat

a)

„X. V § 110 odst. 7 písm. a) se za slova „orgánů Komory“ vkládají slova „z řad
exekutorů“.“

b)

„X. V § 110 odst. 7 písm. c) se za slovo „zkušební“ vkládá slovo „ , kárný“.“

c)

„X. V § 110 odst. 8 zní:

„(8) K platnosti zkušebního, kárného a kancelářského řádu je zapotřebí
předchozího souhlasu ministerstva.“.“.
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11.

Dosavadní bod 66. uvést v tomto znění:
„66. V § 111 odst. 5 se za slovo „revizní“ vkládají slova „ , kárné nebo kontrolní“.“

12.

Za dosavadní bod 66. vložit nový bod, následující body přečíslovat
„X. V § 111 odst. 6 písmena i) a j) znějí:
„i)
vypracovává návrh organizačního řádu, volebního řádu, zkušebního řádu,
kárného řádu a kancelářského řádu a předkládá je sněmu ke schválení,
j)
předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád, kárný řád a kancelářský
řád,“.“

13.

Dosavadní bod 67 uvést v tomto znění:
„67. V § 111 odst. 6 písmeno n) zní:
„n)
přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění
řádné činnosti Komory,“.“

14.

Za dosavadní bod 67 se vkládá nový novelizační bod X, který zní:
„X. V § 112 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e)
navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu
přísedících kárného soudu.“.“.

15.

Za dosavadní bod 69 vložit nové body, následující body přečíslovat

a)

„X. Za nový § 113a se vkládá nový § 114, který včetně nadpisu zní:
„§ 114
Kárná komise

(1)
exekutorů.

Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad soudců a 3 členy z řad

(2)
Členové kárné komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kárné
komise. Předsedou kárné komise může být pouze soudce.
(3)

Předsedu kárné komise zastupuje místopředseda kárné komise.

(4)
Kárné řízení se koná před tříčlenným kárným senátem jmenovaným
předsedou kárné komise. Kárný senát se skládá z 2 členů kárné komise z řad soudců a z
1 člena kárné komise z řad exekutorů. Předsedou kárného senátu může být pouze
soudce.
(5)
Členství v kárné komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu Komory a s
členstvím v revizní komisi a kontrolní komisi.
(6)
řádem.“.“.
b)

Řízení, rozhodování a činnost kárné komise upraví Komora kárným

„X. V části první nadpis hlavy X zní:

„HLAVA X
KÁRNÁ ODPOVĚDNOST EXEKUTORA, KANDIDÁTA A KONCIPIENTA“.“
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c)

„X. Nad § 116 se vkládá nadpis, který zní:
„Obecná ustanovení“.“

d)

„X. V § 116 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní:

„(8) Příjem z pokut uložených exekutorům je příjmem státního rozpočtu,
příjem z pokut uložených kandidátům a koncipientům připadá Komoře. Nezaplatí-li
kandidát nebo koncipient ve lhůtě pokutu, provede výkon rozhodnutí o uložení kárného
opatření pokuty na návrh Komory soud podle zvláštního právního předpisu20a).
____________________
20a
)
§ 274 písm. i) občanského soudního řádu.“.“
e)

„X. V § 116 se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„(9) Odpovědnost exekutora, kandidáta nebo koncipienta za kárné provinění
zaniká, nebyl-li do 3 let od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného řízení.“.“.
f)

„X. Za § 117 se vkládají nové § 117a až 120a, které včetně nadpisu a poznámek
pod čarou č. 20b) a 21) znějí:
„Kárné řízení proti kandidátovi a koncipientovi

§ 117a
(1)
O tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění, a o
uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení pro každou věc ustanovený tříčlenný
kárný senát.
(2)
Na návrh člena kárného senátu prezident Komory nebo viceprezident
Komory, účastní-li se prezident Komory jinak ve věci, se souhlasem prezidia Komory
odvolá člena kárného senátu, který závažným způsobem porušil své povinnosti či jinak
ohrozil důvěru v řádné a nestranné rozhodování kárného senátu. Zanikne-li funkce
některého z členů kárného senátu, kárná komise Komory bez odkladu zvolí nového člena.
§ 117b
(1)
O podání kárné žaloby vyrozumí předseda kárného senátu kandidáta nebo
koncipienta, proti němuž se kárné řízení vede (dále jen „kárně obviněný“), jejím
doručením. Poučí jej o právu zvolit si zástupce z řad exekutorů nebo advokátů, vyjádřit
se ke skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a navrhnout důkazy na svou obhajobu.
O zahájení řízení se vyrozumí též ministr, pokud není kárným žalobcem.
(2)
Kárně obviněnému, který není zastoupen, ustanoví kárný senát
opatrovníka, jestliže to vyžaduje ochrana jeho zájmů, zejména byl-li stižen duševní
poruchou nebo chorobou, která mu brání náležitě se hájit. Opatrovníkem ustanoví kárný
senát exekutora nebo advokáta s jejich souhlasem.
§ 118
(1)
Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou mu
kladeny za vinu, a navrhovat důkazy na svou obhajobu. Kárně obviněný může být v
řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem.
(2)
V řízení lze vyslýchat svědky, znalce a účastníky, jen když se dobrovolně
dostaví a poskytnou výpověď.
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Pověřený člen kárného senátu provede potřebná šetření, zejména zjistí
potřebné další skutečnosti a důkazy, nejsou-li v návrhu uvedeny, a jde-li o listiny nebo
jiné věci, opatří je k provedení důkazu. Úkony, které v kárném řízení nemohou být
provedeny, provede na dožádání kárného senátu a na náklady Komory soud; soud
dožádání vyhoví, nejde-li o úkon podle zákona nepřípustný. Soud přitom učiní všechna
rozhodnutí, která jsou k provedení dožádání potřebná.
§ 119
a)
b)
c)
d)

(1)
Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, jestliže
byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět,
skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora,
zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné provinění,
kárně obviněný byl za skutek, pro který se vede kárné řízení, pravomocně odsouzen
v trestním řízení.

(2)
Kárný senát řízení přeruší, má-li za to, že skutek, který se kárně
obviněnému klade za vinu, má znaky trestného činu, a věc předloží příslušnému orgánu
činnému v trestním řízení.
(3)
Kárný senát přeruší kárné řízení také tehdy, dozví-li se, že pro skutek, pro
který bylo kárné řízení zahájeno, se proti kárně obviněnému vede trestní stíhání.
(4)
Kárný senát pokračuje v řízení, jestliže orgán činný v trestním řízení
rozhodl jinak než podle odst. 1 písmene d).
(5)
Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo přerušení kárného řízení, určí
jeho předseda termín ústního jednání a vyrozumí o něm kárného žalobce, kárně
obviněného, a má-li zástupce, také jeho zástupce. Má-li kárně obviněný ustanoveného
opatrovníka podle § 117 odst. 6, termín ústního jednání se sdělí jen opatrovníkovi. Je-li
třeba vyslechnout svědky, předvolá je předseda kárného senátu k ústnímu jednání.
§ 120
(1)
Dojde-li kárný senát k závěru, že kandidát se dopustil kárného provinění,
rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření podle § 116 odst. 4. Dojde-li kárný senát
k závěru, že koncipient se dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu
kárné opatření podle § 116 odst. 5.
(2)
Dojde-li kárný senát k závěru, že se kárně obviněný kárného provinění
nedopustil nebo mu nelze kárné provinění prokázat, rozhodne, že kárně obviněný se
kárného obvinění zprošťuje.
(3)
Kárný senát zastaví kárné řízení, jestliže vyjde najevo některý z důvodů
zastavení uvedených v § 119 odst. 1 při ústním jednání.
(4)
Jestliže kárný senát kárnou žalobu zamítl nebo kárně obviněného obvinění
zprostil, má kandidát nebo koncipient, proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na
náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s kárným řízením. Bylo-li kárné
řízení zahájeno na návrh kárného žalobce podle § 117 odst. 2 písm. a), c), d) nebo e), má
kandidát nebo koncipient, proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na náhradu vůči státu.
Bylo-li kárné řízení zahájeno na návrh kárného žalobce podle § 117 odst. 2 písm. b), má
kandidát nebo koncipient, proti němuž se kárné řízení vedlo, nárok na náhradu vůči
Komoře.
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Náklady kárného řízení nese Komora. V rozhodnutí podle odstavce 1 uloží
kárný senát kárně obviněnému, aby zaplatil Komoře náklady řízení stanovené paušální
částkou v kárném řádu.
(6)
Komora nahradí svědkovi hotové výdaje a výdělek, který mu prokazatelně
ušel. Nárok je třeba uplatnit u Komory do 3 dnů od výslechu, jinak zaniká; o tom musí
být svědek poučen. Náhrada hotových výdajů a poskytování odměn znalcům a
tlumočníkům se řídí zvláštními právními předpisy20b).
____________________
20b
)
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.
§ 120a
(1)
Pro rozhodnutí v kárném řízení je rozhodující skutkový a právní stav v
době, kdy ke kárnému provinění došlo; pozdější právní úpravy se použije, jestliže je to
pro kárně obviněného příznivější.
(2)
Rozhodnutí kárného senátu musí být písemné a musí obsahovat výrok a
odůvodnění; pro doručování se použijí přiměřeně ustanovení správního řádu o
doručování rozhodnutí vydaných ve správním řízení.
(3)
Rozhodnutí kárného senátu se doručí kárně obviněnému a kárnému žalobci
do vlastních rukou. Má-li kárně obviněný v řízení zástupce nebo opatrovníka, doručí se
jim rozhodnutí namísto kárně obviněnému. Dále se doručí ministrovi, pokud nebyl
kárným žalobcem.
(4)

Proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání přípustné.

(5)
Kárný žalobce je oprávněn podat žalobu podle zvláštního právního
předpisu21) proti rozhodnutí kárného senátu podle § 120 odst. 1 až 3, jestliže k jejímu
podání shledá závažný veřejný zájem.
________________
21
)
§ 66 soudního řádu správního.“.“.
g)

„X. Do § 121 se vkládá nadpis, který zní:
„Kárné řízení proti exekutorovi“.“.

h)

„X. V § 121 odst. 1 se za slova „kárné řízení“ vkládají slova „proti
exekutorovi“.“.

i)

„X. V § 121 se odstavec 2 zrušuje. Následující odstavec se přečísluje.“.

j)

„X. V § 124a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno m), které zní:
„m) nenavrhne na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu
přísedících kárného soudu podle § 112 odst. 1 písm. e).“.“.

k)

„X. V § 124a odst. 2 se slova „nebo h)“ nahrazují slovy „ , h) nebo m)“.“.

16.

Dosavadní bod 71 zní:
„71. V § 125 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Komora zveřejňuje údaje z
centrální evidence exekucí způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.“.
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17.

Dosavadní bod 72 zní:
„72. V § 125 odstavec 5 zní:

„(5) Nestanoví-li se dále jinak, náleží za poskytnutí údajů z centrální
evidence exekucí Komoře odměna, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou.“.“.
18.

Za bod 72. vložit nový bod X, který zní:
„X. V § 125 se doplňuje odstavec 6, který zní:
a)
b)

„(6) Odměna podle odstavce 5 Komoře nenáleží
za poskytnutí údajů podle odstavce 1 písm. c) a d),
za poskytnutí údajů podle odstavce 1 ministerstvu nebo soudům.“.“.

Následující body se přečíslují.
19.

Do přechodných ustanovení k novelizaci exekučního řádu (část první, čl. II) se za
bod č. 4 doplňují body 5 a 6, které znějí:
„5. Výběrové řízení na obsazení exekutorských úřadů, které byly uvolněny nebo
zřízeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončí Komora
nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.“.

20.

Za dosavadní část pátou zařadit část šestou a sedmou v tomto znění, následující
části a články přečíslovat, zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a o
státním zastupitelství, je třeba zařadit rovněž do názvu novelizace
„ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

Čl. X
Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., a zákona č. 314/2008 Sb., se mění takto:
1.

Název zákona zní: „Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a
soudních exekutorů“.

2.

V nadpisu části první se slova „A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ“ nahrazují slovy
„ , STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ A SOUDNÍCH EXEKUTORŮ“.

3.

V § 1 se slova „a státních zástupců“ nahrazují slovy „ , státních zástupců a
soudních exekutorů“.

4.

V § 2 písm. a) se slova „a kárná odpovědnost státního zástupce za kárné
provinění1),“ nahrazují slovy „ , kárná odpovědnost státního zástupce a kárná
odpovědnost soudního exekutora za kárné provinění1),“.

- 10 Poznámka pod čarou č. 1 zní:
_____________
„1)
§ 87 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
5.

Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:
„§ 4b

(1)
Jde-li o řízení ve věcech soudních exekutorů, kárný soud jedná a rozhoduje
v senátech složených z předsedy senátu, jeho zástupce a 4 přísedících. Předseda senátu je
soudcem Nejvyššího správního soudu a jeho zástupce je soudcem Nejvyššího soudu. Dva
z přísedících jsou soudní exekutoři, dva jsou osoby navržené podle odstavce 4 věty třetí.
Mezi přísedícími, kteří nejsou soudními exekutory, musí být vždy nejméně jeden advokát
a jedna osoba vykonávající jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících
pro řízení ve věcech soudců.
(2)
Předseda kárného soudu vede seznam soudců Nejvyššího správního soudu
a seznam soudců Nejvyššího soudu pro řízení ve věcech soudních exekutorů. Do
seznamu soudců Nejvyššího správního soudu zařadí předseda kárného soudu soudce po
vyjádření soudcovské rady tohoto soudu. Do seznamu soudců Nejvyššího soudu zařadí
předseda kárného soudu soudce navrženého předsedou Nejvyššího soudu. Předseda
Nejvyššího soudu navrhne soudce do seznamu na výzvu předsedy kárného soudu po
vyjádření soudcovské rady Nejvyššího soudu.
(3)
Předseda kárného soudu určí losem předsedu senátu pro řízení ve věcech
soudních exekutorů a jeho náhradníka ze seznamu soudců Nejvyššího správního soudu a
zástupce předsedy senátu a jeho náhradníka ze seznamu soudců Nejvyššího soudu.
(4)
Předseda kárného soudu vede seznamy přísedících pro řízení ve věcech
soudních exekutorů. Do seznamu přísedících ze soudních exekutorů zařadí předseda
kárného soudu 10 soudních exekutorů navržených na výzvu předsedy kárného soudu
prezidentem Exekutorské komory České republiky. Pro ostatní přísedící platí § 4 odst. 4
věty druhá až čtvrtá přiměřeně; navržené osoby zařadí předseda kárného soudu do
seznamu ostatních přísedících. Přísedícím podle věty třetí nemůže být soudce ani soudní
exekutor.
(5)
Předseda kárného soudu určí losem ze seznamů podle odstavce 4 přísedící
kárného senátu, 4 náhradníky z řad soudních exekutorů a 4 náhradníky z řad ostatních
přísedících ve stanoveném pořadí. Předseda kárného soudu losuje ostatní přísedící a
náhradníky z řad ostatních přísedících postupně tak, aby členem kárného senátu či
náhradníkem z řad ostatních přísedících byl vždy nejméně jeden advokát a jedna osoba
vykonávající jiné právnické povolání, je-li zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve
věcech soudních exekutorů.
(6)

Funkční období senátu pro řízení ve věcech soudních exekutorů je pětileté.

(7)
Senát kárného soudu ve věcech soudních exekutorů rozhoduje většinou
hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů při rozhodování o tom, zda se soudní
exekutor dopustil kárného provinění, vydá senát zprošťující rozhodnutí.“.

- 11 6.

V § 5 odst. 2 se slova „a přísedící senátu kárného soudu pro řízení ve věcech
státních zástupců, nejde-li o státního zástupce“ nahrazují slovy „ , přísedící senátu
kárného soudu pro řízení ve věcech státních zástupců, nejde-li o státního zástupce,
a přísedící senátu kárného soudu pro řízení ve věcech soudních exekutorů, nejde-li
o soudního exekutora“.

7.

V § 5 odst. 4 se slova „a přísedícího senátu kárného soudu ve věcech státních
zástupců, nejde-li o státního zástupce“ nahrazují slovy „ , přísedícího senátu
kárného soudu ve věcech státních zástupců, nejde-li o státního zástupce, a
přísedícího senátu kárného soudu pro řízení ve věcech soudních exekutorů, nejdeli o soudního exekutora“.

8.

V § 5 odst. 5 se slova „ nebo 4a“ nahrazují slovy „ , 4a nebo 4b“.

9.

V § 5 se na konec odstavce 6 doplňují věty „Do seznamu přísedících kárného
soudu pro řízení ve věcech soudních exekutorů, je-li jím soudní exekutor, může
být navržen pouze soudní exekutor, který vykonává exekutorský úřad po dobu
nejméně 3 let a je bezúhonný. Funkce přísedícího kárného soudu je neslučitelná s
funkcí člena Prezidia, předsedy kontrolní komise a předsedy revizní komise
Exekutorské komory České republiky.“.

10.

V nadpise hlavy III se slova „A STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ“ nahrazují slovy
„ , STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ a SOUDNÍCH EXEKUTORŮ“.

11.

V § 9 odstavec 3 zní:

(3)
Účastníky řízení jsou navrhovatel a soudce, předseda soudu,
místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního
soudu, státní zástupce nebo soudní exekutor, proti němuž návrh směřuje (dále jen „kárně
obviněný“).
12.

V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Návrh na zahájení řízení doručí předseda senátu kárně obviněnému do
vlastních rukou, a jde-li o soudce, poučí jej o právu zvolit si obhájce z řad soudců nebo
advokátů; jde-li o státního zástupce, poučí ho o právu zvolit si obhájce z řad státních
zástupců nebo advokátů; jde-li o soudního exekutora, poučí ho o právu zvolit si obhájce z
řad soudních exekutorů nebo advokátů. Současně poučí kárně obviněného o jeho právech
podle tohoto zákona a přiměřeně i jako obviněného podle trestního řádu; zejména ho
poučí o právu uplatnit důvod podjatosti členů senátu, vyjádřit se ke skutečnostem, které
jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich, o právu uvádět skutečnosti sloužící v jeho
prospěch a navrhnout o nich důkazy, jakož i o jeho právu nevypovídat.“.
13.

V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li o soudního exekutora,
vyrozumí předseda senátu o zahájení kárného řízení ministra spravedlnosti, pokud
nepodal návrh na zahájení řízení, a Exekutorskou komoru České republiky, pokud
její orgán nepodal návrh na zahájení řízení.“.
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V § 13 se slova „soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia
Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státního zástupce, proti
němuž se řízení vede“ nahrazují slovy „kárně obviněného“.

15.

V § 14 se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova
„nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu,“.

16.

V § 14 písm. c) se slova „nebo státního zástupce“ nahrazují slovy „ , státního
zástupce nebo soudního exekutora“.

17.

V § 15 se slova „soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi
kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu
zástupci“ nahrazují slovy „kárně obviněnému“.

18.

V § 16 odst. 1 se slova „ , soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu,
předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státního zástupce, proti němuž se řízení vede“ nahrazují slovy „a kárně
obviněného“.

19.

V § 16 odst. 1 se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda
kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní zástupce“
nahrazují slovy „kárně obviněný“.

20.

V § 16 odst. 3 se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda
kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní zástupce“
nahrazují slovy „kárně obviněný“.

21.

V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Jde-li o řízení ve věcech soudních
exekutorů, vyrozumí se o termínu ústního jednání ministr spravedlnosti, není-li
navrhovatelem, a Exekutorská komora České republiky, není-li její orgán
navrhovatelem.“.

22.

V § 17 odst. 1 větě první a druhé se slova „soudce, předsedy soudu,
místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího
správního soudu nebo státního zástupce, proti němuž se řízení vede“ nahrazují
slovy „kárně obviněného“.

23.

V § 17 odst. 1 větě třetí se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu,
předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní
zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.

24.

V § 17 odst. 4 větě první se slova „soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu,
předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státního zástupce, proti němuž se kárné řízení vede,“ nahrazují slovy „kárně
obviněného“.
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V § 17 odst. 4 větě druhé se slova „Soudce, předseda soudu, místopředseda soudu,
předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní
zástupce“ nahrazují slovy „Kárně obviněný“.

26.

V § 17 odst. 5 větě první se slova „ , soudce, předseda soudu, místopředseda
soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státní zástupce, proti němuž se kárné řízení vede“ nahrazují slovy „a kárně
obviněný“.

27.

V § 17 odst. 5 se slova „Soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu,
předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státnímu zástupci, proti němuž se kárné řízení vede,“ nahrazují slovy „Kárně
obviněnému“.

28.

V § 19 odst. 1 se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda
kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní zástupce“
nahrazují slovy „kárně obviněný“.

29.

V § 19 odst. 2 se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda
kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní zástupce“
nahrazují slovy „kárně obviněný“.

30.

V § 19 odst. 3 větě první se slova „soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu,
předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státního zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněného“.

31.

V § 19 odst. 3 větě první se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu,
předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní
zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.

32.

V § 19 odst. 3 větě druhé se slova „soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu,
předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo
státního zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněného“.

33.

V § 20 větě první se slova „soudci nebo státnímu zástupci, proti němuž se kárné
řízení vede,“ nahrazují slovy „kárně obviněnému“.

34.

V § 20 větě druhé se slova „soudce, předseda soudu, místopředseda soudu,
předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státní
zástupce“ nahrazují slovy „kárně obviněný“.

35.

Na konci textu § 20 se doplňují slova „ , a jde-li o soudního exekutora, doručí se
též Exekutorské komoře České republiky, není-li její orgán navrhovatelem“.

36.

V § 22 odst. 1 se slova „nebo státní zástupce“ nahrazují slovy „ , státní zástupce
nebo soudní exekutor“.
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37.

V § 23 se na konci odstavce 2 doplňují slova „ ; jde-li o soudního exekutora,
potřebná opatření provede Ministerstvo spravedlnosti“.
Čl. XI
Přechodné ustanovení

1.
Kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2.
Předseda České advokátní komory a děkani právnických fakult veřejných
vysokých škol v České republice navrhnou přísedící podle § 4b odst. 4 zákona č.
7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Prezident Exekutorské komory České
republiky navrhne přísedící z řad soudních exekutorů podle § 4b odst. 4 zákona č.
7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Předseda Nejvyššího soudu navrhne soudce
podle § 4b odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Senát kárného
soudu podle tohoto zákona se ustaví nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
ĆÁST SEDMÁ
Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XII
V zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.
se zrušuje § 12f.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve II. čtení dne 10. června 2009
B. Poslanci Stanislav Křeček a Hana Šedivá
V části první se za bod 59 vkládá nový bod X, který zní:
„X. Na konec § 89 se doplňuje nová věta: „Pro případ zastavení exekuce pro
nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši
účelně vynaložených výdajů.“
C. Poslanec Miloš Melčák
C1. V části první, novelizačním bodu 51 v § 68 v odst. 1 se slova „15 dnů“ nahrazují
slovy „30 dnů“.
C2. V části první, novelizačním bodu 51 v § 68 v odst. 4 se slova „15 dnů“ nahrazují
slovy „30 dnů“.

- 15 D. Poslanec Marek Benda
V § 12 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění
zákona č. 314/2008 Sb., se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Návrh na zahájení kárného řízení předseda senátu zašle též ministru
spravedlnosti, pokud návrh na zahájení řízení nepodal.“
Dosavadní odstavec 2 se označí jako odstavec 3.

V Praze dne 11. června 2009

JUDr. Jeroným T e j c v. r.
zpravodaj ústavně právního výboru

