
 

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 

(změny  označeny tučně) 

 

 

Zákon č. 120/2001 Sb. 

 

ze dne 28. února 2001 

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 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., zákon č. 89/2012 
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., 45/2013 Sb., zákona č. 
256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 340/2013 Sb., a zákona č. 
344/2013 Sb., 

…........................................................ 

§ 71a 

Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění 

(1) Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor 
vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé 
dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem 
na své budoucí povolání. 

(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, 
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a) 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 anebo na zletilé dítě do 
26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání. 

Zrušení exekučního příkazu exekutor oznámí orgánu, který vede registr řidičů podle 

zvláštního právního předpisu32. 
 

 

 

 

 
Poznámky pod čarou: 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
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