
ZÁKON 
ze dne …………………2014, 

kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon 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: 

 

Čl. I 

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  
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., zákona č. 340/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb. se mění takto: 

1. § 28 zní: 

„§ 28 

Exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný, je zapsán 
v rejstříku zahájených exekucí a jehož sídlo exekutorského úřadu je v obvodu krajského 
soudu, ve kterém je exekuční soud povinného. 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 ten 
exekutor, kterého navrhne oprávněný, který se zapíše do rejstříku zahájených exekucí tak, že 
provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b) a jehož sídlo exekutorského úřadu 
je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného; nově zaregistrovaný 
exekutor rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech 
exekuce.“. 

 
3. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní: 

 
„§ 39a 

(1) Zjistí-li exekutor, kterému došel exekuční návrh, že není exekutorem, jehož sídlo 
exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného, 
vyzve oprávněného, aby do 15 dnů označil exekutora příslušného podle § 28 a poučí ho, že 
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jinak návrh odmítne. V poučení exekutor označí obvod krajského soudu, ve kterém je 
exekuční soud povinného.  

(2) Exekutor předá spis exekutorovi, kterého označil oprávněný a jehož sídlo 
exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného, 
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.“. 

4. V § 43a odst. 1 větě první se za slovo „návrh“ vkládají slova „nebo mu byl předán 
podle § 39a“. 

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

6. V § 44b odst. 1 se za slova „označil v návrhu“ vkládají slova „a jehož sídlo 
exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného“. 

7. V § 44b odst. 2 se za slova „navrhne oprávněný“ vkládají slova „a jehož sídlo 
exekutorského úřadu je v obvodu krajského soudu, ve kterém je exekuční soud povinného“. 
  

Čl. II 
 

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. Bude-li v exekučním řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

podán návrh na změnu exekutora po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se zákon 
č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
 

Čl. III 
 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.  
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