
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM ZMĚN

§ 322

(1) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které 
povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění 
svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními 
pravidly.

(2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména
 a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,
 b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
 c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo 
tělesné vadě,
 d) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle 
zvláštního právního předpisu 80c),
e) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho
společník.

1) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve 
společném jmění povinného a jeho manžela v rozsahu podle počtu členů rodiny: 

a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,

b) obvyklé vybavení domácnosti, a to postel, stůl, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a 
nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, peřiny a ložní prádlo, 

c) studijní a náboženská literatura, dětské hračky, 

d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové 
záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud 
nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy, 

e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje 
vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,

f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle 
zvláštního právního předpisu 80c), 

g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku 
jako jeho společník, 

h) věci, jejichž cena zcela zjevně nepřesahuje částku 1.000,- Kč.

(2) Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo jsou ve společném jmění povinného a 
jeho manžela jsou dále z výkonu rozhodnutí vyloučeny:

a) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své 
rodiny, nebo

b) věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.
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O vyloučení takových věcí rozhodne k návrhu povinného nebo člena jeho rodiny soud.

 (3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, 
které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na 
těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto 
zástavním právem zajištěna.

(4) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny technické prostředky, na nichž se podle zvláštního 
právního předpisu 86a) vede evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty 
týkající se údajů v této evidenci, a dále technické prostředky sloužící k poskytování údajů o 
vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu 86b).

(5) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny věci, které povinný nabyl jako substituční jmění. To 
neplatí, má-li povinný právo s věcí volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou 
vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako 
substituční jmění.
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	ze dne …...….......... 2014,
	kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
	Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
	Čl. I
	V § 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 147/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., odstavce 1 a 2 znějí:
	Čl. II
	Návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem, ani neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního práva. Navrhovaná úprava nezapracovává předpisy EU a není s nimi v rozporu.




