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VYZNAČENÍ ZMĚN 

Platné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 149 

(1) Zastupoval-li advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, je 
ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu. 

 (2) Zastupoval-li ustanovený advokát účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada 
nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit státu 
náhradu hotových výdajů advokáta a odměnu za zastupování. 

 (3) Zastupoval-li účastníka, jemuž byla přisouzena náhrada nákladů řízení, jiný 
zástupce než podle § 137 odst. 2, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, 
povinen zaplatit ji účastníkovi. 

 (3) (4) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně, zastupoval-li účastníka notář v rozsahu 
svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy57) nebo patentový zástupce v rozsahu 
oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy57b). 

§ 151 

(1) O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, 
jímž se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 tak může 
učinit již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou. 

  (2) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování 
advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním 
předpisem57) anebo patentovým zástupcem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními 
právními předpisy57b) podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním 
právním předpisem; jde-li však o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 147, § 149 odst. 2 
nebo odůvodňují-li to okolnosti případu, postupuje se podle ustanovení zvláštního právního 
předpisu o mimosmluvní odměně64). Náhradu za daň z přidané hodnoty soud určí z odměny za 
zastupování a z náhrad podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním 
předpisem57d). Náhradu mzdy (platu) a náhradu hotových výdajů soud stanoví podle 
zvláštních právních předpisů. Náhradu za odměnu znalce, který podal posudek podle § 127a, 
soud určí podle sazby odměny stanovené zvláštním právním předpisem. Jinak soud vychází z 
nákladů, které účastníku prokazatelně vznikly. 

(3) Účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a 
který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soud 
náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Paušální náhrada 
zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce; nezahrnuje však náhradu soudního 
poplatku. 

  (3) (4) Náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, protože je způsobili účastníci 
řízení, jejich zástupci svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se 
jim přihodila, nebo protože je způsobili svědci, osoby uvedené v § 126a, znalci, tlumočníci 
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nebo ti, kteří při dokazování měli nějakou povinnost, nemohou být nahrazeny z jiného důvodu 
než podle § 147. 

  (4) (5) Určit výši nákladů může předseda senátu až v písemném vyhotovení 
rozhodnutí. 

  (5) (6) I když bylo o náhradě nákladů řízení rozhodnuto samostatným usnesením, běží 
lhůta k plnění vždy až od právní moci rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána. 

§ 255 

(1) Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný. 

 (2) Je-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženo to, co je součástí společného jmění 
manželů, je účastníkem řízení, pokud jde o tuto součást společného jmění, i manžel 
povinného. 

(2) Účastníkem řízení je také manžel povinného, je-li výkonem rozhodnutí 
postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů. 

 (3) Manžel povinného je účastníkem řízení také tehdy, jsou-li k vydobytí závazku, 
který patří do společného jmění manželů, nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy 
majetkové hodnoty manžela povinného (§ 262a odst. 2). 

§ 262a 

 (1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také 
tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením 
manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho 
manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást 
společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění 
manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného 
jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik 
společného jmění ke dni zániku manželství. 

 (2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, 
přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné 
peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela 
povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. 
Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně. 

§ 262a 

(1) Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů 
zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle 
notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo 
rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho 
stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu 
nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. 

(2) Soud při nařízení výkonu rozhodnutí vychází z obsahu listiny podle odstavce 
1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PEAE9V9)



3 
 

o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého 
před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li 
s tím souhlas oprávněný. Nelze-li  zjistit z titulu pro výkon rozhodnutí nebo 
z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin 
o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny 
do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. 

(3) V ostatních případech lze výkon rozhodnutí nařídit i na majetek, který 
netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného 
jmění manželů změněn. 

(4) Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu 
povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění 
manželů, lze vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u 
peněžního ústavu. 

§ 262b 

(1) Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo 
majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis 
nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v 
této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen. 

(2) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude 
zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak 
náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní 
prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů. 

§ 267 

(1) Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči 
oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části 
tohoto zákona. 

 (2) Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí 
postižen majetek, který patří do společného jmění manželů nebo se pro účely nařízení výkonu 
rozhodnutí považuje za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela, ale 
vymáhanou pohledávku nelze z tohoto majetku uspokojit. 

§ 268 

 (1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže 
a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; 
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo 
neúčinným; 
c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; 
d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo 
majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit; 
e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani 
ke krytí jeho nákladů; 
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f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo 
právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267); 
g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již 
proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i 
tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; 
h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze 
vykonat. 

  (2) Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané 
peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy35a) a odvedl tuto 
srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést. 

  (3) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo 
zástavní právo. 

  (4) Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti 
nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení 
oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně. 

§ 304b 

 (1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše 
dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c). Má-li u 
jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto 
účtů. 

 (2) Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho 
žádost nejvýše jednou. O tom musí být povinný při nařízení výkonu rozhodnutí poučen. 

 (3) Výplatu peněžních prostředků povinnému podle odstavce 1 oznámí peněžní ústav 
soudu, který nařídil výkon rozhodnutí. 

 (4) Je-li výkon rozhodnutí veden podle § 262a odst. 4, nevztahují se zákazy 
uvedené v § 304 odst. 1 a 3 na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly 
na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení 
výkonu rozhodnutí, převyšuje-li částku podle odstavce 1.  

§ 309 
 

 (1) Byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí 
více pohledávek, uspokojují se jednotlivé pohledávky podle svého pořadí. 
 
  (2) Pořadí pohledávek, pro něž byl nařízen výkon rozhodnutí, se řídí dnem, kdy bylo 
peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; byla-li mu téhož dne 
doručena usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto 
pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li pohledávka z účtu povinného k uspokojení všech 
vymáhaných pohledávek se stejným pořadím, uhradí se poměrně; ustanovení § 316 odst. 2 a 3 
tu platí obdobně. 
 
 (3) Byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu manžela 
povinného nařízen k vydobytí více pohledávek povinného, neuplatní se zákazy uvedené v 
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§ 304 odst. 1 a 3 do výše uvedené v § 304b odst. 4 k okamžiku doručení prvního usnesení 
o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu. 
 

§ 374a 
 

 Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) výši a způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů notářů jako soudních komisařů, 
b) případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jejich obsah musí zůstat utajen, 
c) paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v rámci 
jeho oprávnění stanoveného zvláštním předpisem,57) a to pro účely rozhodování o náhradě 
nákladů řízení, 
d) paušální výši náhrady hotových výdajů pro účely rozhodování o náhradě nákladů 
řízení v případech podle § 151 odst. 3, 
d) e) výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových 
výdajů, 
e) f) podrobnosti postupu při vyhotovování a doručování stejnopisů rozhodnutí a jiných 
písemností soudu v listinné podobě za součinnosti provozovatele poštovních služeb. 

 

 

Platné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti  
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 33 

(1) Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické 
a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na 
jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední 
činnosti. 

 (2) Policie České republiky poskytne exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost 
podle zákona o Policii České republiky. 

(3) Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci 
jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku nebo 
vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny 
oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto 
povinnost má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, 
orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán pověřený vedením informačního systému 
veřejné správy, ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích, 
orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor 
regulovaného trhu27), centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence 
investičních nástrojů , jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů 
a Notářská komora České republiky ve vztahu k Seznamu listin o manželském 
majetkovém režimu. Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovny se nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti 
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mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. V exekučním řízení má exekutor pro účely 
získání dálkového přístupu k počítačovým souborům, v nichž jsou vedeny údaje katastru 
nemovitostí, postavení organizační složky státu7f). 

(4) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce 
elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických 
peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatelé 
platebních služeb malého rozsahu (dále jen "peněžní ústav"), pojišťovny, investiční 
společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní společnosti, penzijní 
fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen "finanční 
instituce"), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho 
písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného nebo jeho jiných jedinečných 
identifikátorech7a), jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či 
zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či 
povinným uschovaných. 

 (5) Provozovatel poštovních služeb je povinen oznámit exekutorovi na jeho písemnou 
žádost údaje potřebné k vedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní 
přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých poštovních zásilek a jejich 
odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo do jeho poštovní přihrádky a totožnost příjemce 
poštovních zásilek uložených u poskytovatele poštovních služeb. 

 (6) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou povinni oznámit exekutorovi 
na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje 
o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech. 

 (7) Pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty 
pojistných plnění ve prospěch povinného. 

 (8) Vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jméno 
osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl 
uveřejněn pod značkou. 

 (9) Dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost 
odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li 
to třeba k vedení exekuce. 

§ 33a 
 

 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje pro potřeby exekuce 
exekutorům prostřednictvím Komory 
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
 
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
a) příjmení, 
b) jméno, popřípadě jména, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PEAE9V9)



7 
 

c) adresa místa pobytu, 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 
stát, kde se narodil, 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o 
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
 
  (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) pohlaví a jeho změna, 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k 
narození došlo, 
e) rodné číslo, 
f) státní občanství, 
g) adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
i) schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, 
který smlouvu nebo zastoupení schválil, omezení svéprávnosti, 
j) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, 
k) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 
l) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly 
účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za 
nezvěstného, 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
o) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce nebo opatrovníka; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo 
opatrovník nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-
li jiným zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítěte právnická osoba, název a adresa 
sídla. 
 
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) pohlaví a jeho změna, 
d) místo a stát narození, 
e) rodné číslo, 
f) státní občanství, 
g) druh a adresa místa pobytu, 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
i) počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu, 
j) omezení svéprávnosti, 
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k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné 
číslo nebo datum narození, 
m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 
 
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) den, měsíc a rok narození, 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
d) rodné číslo. 
 
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 
 (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
 

§ 33b 
 

 V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby 
exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo financí údaje z informačního 
systému7g) o 
a) státních občanech České republiky7c) v rozsahu 
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, 
2. rodné číslo, 
3. číslo smlouvy, 
4. identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo") stavební spořitelny, 
b) cizincích v rozsahu7h) 
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, 
2. rodné číslo, 
3. číslo smlouvy, 
4. identifikační číslo stavební spořitelny. 
 

§ 33c 
 

 V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby 
exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo financí údaje z informačního 
systému7i) o účastnících7j) v rozsahu 
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, 
2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v registru pojištěnců 
Všeobecné zdravotní pojišťovny7k), 
3. číslo smlouvy o penzijním připojištění, 
4. identifikační číslo penzijního fondu. 
 

§ 33d 
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 (1) Ministerstvo financí pro potřeby exekuce poskytne prostřednictvím Komory 
exekutorům v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z 
informačního systému o účastnících podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření25), 
a to v rozsahu 
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v registru pojištěnců 
Všeobecné zdravotní pojišťovny7j), 
3. číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, 
4. identifikační číslo penzijní společnosti. 
 
 (2) Ministerstvo financí eviduje důvod poskytnutí údajů podle odstavce 1. Není-li 
důvod k žádosti o poskytnutí údajů podle odstavce 1 uveden, Ministerstvo financí poskytnutí 
údajů odepře. 
 

§ 33e 
 

 V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby 
exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Česká správa sociálního zabezpečení údaje z 
registru pojištěnců o příjemcích dávek důchodového pojištění v rozsahu 
a) rodné číslo a evidenční číslo pojištěnce, 
b) příjmení a jméno, 
c) aktuální adresu pro výplatu důchodu (důchodů), 
d) způsob výplaty důchodu (důchodů), 
e) druh důchodu (důchodů), 
f) výši důchodu (důchodů), 
g) výši předcházející exekuční či jiné srážky z důchodu, 
h) výši důchodu vypláceného po provedení předcházejících srážek, 
i) údaje o jiném příjemci důchodu, 
j) u dlužníků pobývajících v zahraničí stát, kam je důchod poukazován, 
k) příplatky a příspěvky k důchodům vypláceným podle odškodňovacích předpisů. 
 

§ 33f 
 

 V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby 
exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo dopravy údaje z centrálního 
registru silničních vozidel v rozsahu 
a) vlastník (název, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou 
osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, 
popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu), 
b) provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o 
právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo 
trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o 
fyzickou osobu), 
c) státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, datum jejího 
přidělení a odebrání, 
d) druh a kategorie motorového vozidla a přípojného vozidla, 
e) výrobce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značka (obchodní název 
stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení, 
f) datum první registrace silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PEAE9V9)



10 
 

g) účel, pro který je silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo určeno, 
h) zástavní práva váznoucí na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle. 

§ 34 

(1) Exekutor může pro účely exekučního řízení požádat o součinnost třetí osoby podle 
§ 33 a ty jsou povinny ji bezplatně poskytnout. Osoby uvedené v § 33 odst. 4 až 9 a 
komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu27), centrální depozitář a jiné osoby 
oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů mají při poskytování údajů právo na 
úhradu účelně vynaložených hotových výdajů. 

 (2) Třetí osoby jsou povinny poskytnout exekutorovi součinnost podle § 33 bez 
zbytečného odkladu, a je-li to technicky možné, v elektronické podobě; nesplní-li tuto 
povinnost, jsou povinny oprávněnému a exekutorovi nahradit újmu, která tím oprávněnému 
nebo exekutorovi vznikne. Způsobil-li újmu nesplněním této povinnosti státní orgán, 
právnická či fyzická osoba při výkonu veřejné správy, která jim byla svěřena, nebo územní 
samosprávný celek při výkonu státní správy, který na něj byl přenesen zákonem nebo při 
výkonu samosprávy, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.8) 

 (3) Exekutor požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem a 
peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není 
povinen poskytnout exekutorovi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky 
datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor 
stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu tohoto 
datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost. 

 (4) Za nesplnění povinností uvedených v § 33 může exekutor uložit třetím osobám 
pořádkovou pokutu.9) 

 (5) Ustanovení § 33 až 33e a odstavce 1 až 3 se použijí i pro zjišťování údajů o 
majetku manžela povinného v souvislosti s prováděním exekuce, jíž jsou k vydobytí dluhu, 
který patří do společného jmění manželů, postiženy součásti majetku manžela povinného. 

§ 42 

 (1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li 
o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen 
jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro 
účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen 
proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající 
rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim 
oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku 
manželství. 

 (2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k tomu, co v 
řízení vyšlo najevo. 

§ 42 

(1) Před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů 
zjistí exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném 
podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo 
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rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho 
stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu 
nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. 

(2) Při vydání exekučního příkazu je exekutor povinen vycházet z obsahu listiny 
podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do 
Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze 
závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém 
režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li  zjistit z exekučního titulu nebo 
z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin 
o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny 
do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. 

(3) V ostatních případech lze vydat exekuční příkaz postihující majetek, který 
netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného 
jmění manželů změněn.   

(4) Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu 
povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, 
lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.  

§ 55 

Zastavení exekuce 

(1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se 
dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, 
který vede exekuci. Jde-li o návrh na zastavení exekuce podle § 262b občanského 
soudního řádu, exekutor návrh na zastavení exekuce do 7 dnů od jeho doručení postoupí 
společně s exekučním spisem exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne.  

(2) Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro 
posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný 
nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny 
náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy 
listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor 
odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k 
vyřízení exekučnímu soudu.  

 (3) Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení 
návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v 
případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a 
předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením exekuce 
souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty 
k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor 
návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k 
rozhodnutí exekučnímu soudu 

 (4) O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením 
oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který při 
rozhodování postupuje podle odstavce 5. 
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(5) O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu. 

(6) Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci 
zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození 
oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé 
dítě. 

§ 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 nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením 
exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech. Exekuci přikázáním pohledávky 
z účtu manžela povinného u peněžního ústavu lze provést pouze tehdy, nepostačuje-li 
k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného 
a nákladů exekuce provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného 
u peněžního ústavu.  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 
nemovitých věcí nebo postižením závodu.  

  (3) Způsob provedení exekuce určí exekutor. 

 89a 

(1) Pokud účastník, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 
občanského soudního řádu, nedoloží výši hotových výdajů svých nebo svého jiného 
zástupce, má právo na jejich náhradu v paušální výši určené zvláštním právním 
předpisem. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce. 

(2) Zastupoval-li účastníka, jenž má právo na náhradu nákladů řízení, jiný 
zástupce než podle § 137 odst. 2, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, 
povinen zaplatit ji účastníkovi. 

§ 131 
 

Ministerstvo se zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou 
a) výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za doručení písemností 
a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše zálohy, 
b) paušální výši náhrady nákladů účastníka řízení pro účely rozhodování o nákladech 
v případech podle § 89a, 
b) c) výši a způsob určení odměny správců závodu a náhrady jejich hotových výdajů, 
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c) d) podmínky pojištění odpovědnosti za újmy způsobené exekutorem činností dle tohoto 
zákona, 
d) e) postup pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro její vedení, provoz 
a správu, 
e) f) postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení hlavy třetí až osmé tohoto 
zákona.  
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