
 

 

Senátní návrh 
 

ZÁKON 
 

ze dne                2015, 
  

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského soudního řádu 
Čl. I 

 V zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona 
č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., 
zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 
Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona 
č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., 
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona 
č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., 
zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona 
č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona 
č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., 
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 
Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona 
č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., 
zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona 
č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 
Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona 
č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., 
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 
Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona 
č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., 
zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 
Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 
č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 
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Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona 
č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona 
č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., 
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 
zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 
zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 
Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 87/2015 Sb., se za § 353 vkládá nový § 353a, který 
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 103 zní: 

 
„§ 353a 

Činnost soudu před zahájením exekučního řízení 

 (1) Na žádost oprávněného podanou k soudu příslušnému podle § 45 exekučního řádu 
určí soud k provedení exekuce exekutora, kterého vybere ze seznamu exekutorů způsobem 
stanoveným podle jiného právního předpisu103). 

 
(2) Žádost musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat 

a)  označení exekučního soudu, 
b)  označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila, 
c)  označení oprávněného a povinného. 

 
(3) Soud exekutora určí a o jeho určení písemně vyrozumí oprávněného bez 

zbytečného odkladu. Určení není rozhodnutím. 

 (4) Bylo-li rozhodnuto, že je exekutor vyloučen, soud postupuje obdobně podle 
odstavce 1. 

 (5) K opakované žádosti v téže věci soud nepřihlíží, ledaže k tomu shledá důvody 
zvláštního zřetele hodné. 
_________________________ 
103) § 28 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna exekučního řádu 
Čl. II 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona  
č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., 
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona 
 č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., 
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona  
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č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., 
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona  
č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., 
zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 
Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto: 

 

1. § 28 zní: 

„§ 28 

(1) Exekutor se určuje ze seznamu exekutorů vedeného ministerstvem. 

(2) Exekuční soud určí na žádost oprávněného k vedení exekuce exekutora, jehož sídlo 
exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud. Exekutor se 
určí podle číselného pořadí jeho jména v seznamu exekutorů pro daný obvod krajského 
soudu, které připadá na okamžik podání žádosti o určení exekutora oprávněným. 

(3) Exekuci vede exekutor určený podle odstavce 2, který je zapsán v rejstříku zahájených 
exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.“. 

 

2.  V § 29 odstavec 11 zní:  

„(11) Jestliže bylo rozhodnuto, že exekutor je vyloučen, v exekuci pokračuje exekutor 
určený podle § 28 odst. 2, kterého označí oprávněný a který se zapíše do rejstříku zahájených 
exekucí tak, že provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b); nově 
zaregistrovaný exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých 
nákladech exekuce.“. 

 

3.       § 35 odst. 4 se zrušuje. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 

 

4. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: 

„§ 39a 

(1) Zjistí-li exekutor, kterému došel exekuční návrh, že není exekutorem, který 
byl určen soudem k vedení exekuce, vyzve oprávněného, aby, pokud tak již neučinil, do 15 
dnů podal k exekučnímu soudu žádost o určení exekutora podle jiného právního předpisu33), 
a poučí ho, že jinak návrh odmítne. V poučení exekutor označí exekuční soud. 

(2) Exekutor předá spis exekutorovi určenému podle § 28, kterého označil oprávněný, 
nejpozději do 5 dnů od označení exekutora. Účinky původního exekučního návrhu 
oprávněného zůstávají zachovány. Lhůta k pověření podle § 43a běží ode dne převzetí spisu 
novým exekutorem. 
__________________________ 
33) § 353a občanského soudního řádu.“. 
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5.  V § 43a odst. 1 větě první se za slovo „Exekutor“ vkládají slova „určený podle § 28“ 
a za slovo „návrh“ se vkládají slova „nebo mu byl předán podle § 39a“. 

 

6. V § 43a odst. 6 se za slovo „zastavil“ vkládají slova „nebo postupoval podle § 39a“.  

 

7.  § 44b se včetně nadpisu zrušuje. 

 

8.   V § 131 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 
zní: 

„f) podrobnosti pro vedení seznamu exekutorů a postupu pro určení exekutora podle 
§ 28.“. 

 
 

Čl. III 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije 
zákon č. 120/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2.  Dojde-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona ke spojení řízení zahájeného po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona s řízením zahájeným přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, povede spojené řízení exekutor určený podle § 28 zákona č. 120/2001 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 
Čl. IV 

  Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po jeho vyhlášení. 
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