
 

 

ZÁKON 

 

ze dne………2019, 

 

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

Změna občanského zákoníku 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zákona č. 460/2016 Sb. (část), zákona č. 

460/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb. (část), zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a 

zákona č. 171/2018 Sb., se mění takto:  

 

1. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní: 

 

„§ 36a  

 

(1) Vznikne-li peněžitý dluh nezletilému, který ke dni události nebo jednání, jež zakládá vznik 

tohoto dluhu, nedovršil patnáct let, přechází tento dluh okamžikem vzniku na jeho zákonného 

zástupce. Je-li nezletilý svěřen do péče jiné osoby, přejde tento dluh na tuto osobu. Nemá-li 

nezletilý zákonného zástupce a není-li svěřen do péče jiné osoby, přejde tento dluh nezletilého na 

stát.  

 

(2) Je-li zákonných zástupců nebo osob, do jejichž péče je nezletilý podle odstavce 1 svěřen, více, 

jsou povinni splnit tento dluh společně a nerozdílně. Pokud tento dluh vznikne v důsledku 

zanedbání náležitého dohledu nad nezletilým nebo jiným podobným jednáním pouze jednoho z 

nich, mohou se ostatní po něm domáhat náhrady svého podílu. 

 

(3) K přechodu dluhu podle odstavce 1 nedojde, pokud dluh spočívá v povinnosti nezletilého 

nahradit škodu způsobenou úmyslně a dále v případě, že s právním jednáním nezletilého, na jehož 

základě vznikl dluh, vyslovil souhlas soud. 

 

(4) Ti, na něž přejde dluh podle odstavce 1, se mohou domáhat jeho úhrady po  

tom, kdo zanedbal nad nezletilým náležitý dohled. Ti, na něž přejde dluh podle odstavce 1, se 

mohou domáhat jeho úhrady po nezletilém po dosažení jeho zletilosti, lze-li to na něm spravedlivě 

požadovat. 

 

(5)  Peněžitý dluh může nezletilý, a to i kdykoliv později, uspokojit sám jako svůj vlastní.“ 

 

 

2. V § 896 odst. 1 se vkládají věty třetí a čtvrtá, které zní: 

 

„Rodiče mohou použít jmění dítěte k úhradě dluhů, které na ně přešly podle § 36a odstavec 1. 

Obdobně mohou postupovat osoby, které vykonávají správu jmění dítěte namísto rodiče.“ 
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Čl. II 

Změna občanského soudního řádu 

 

Zákon 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. 283/1993 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. 238/1995 Sb., 

zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., 

zákona č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona 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. 2/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., 

zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., 

zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. (část), zákona č. 30/2000 Sb., 155/2000 Sb., 

zákona č. 220/2000 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., zákona č. 451/2001 Sb., 

zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., 

zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 276/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona 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. 555/2004 Sb. (část), zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 

Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 205/2005 

Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 501/2004 

Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb. (část), zákona č. 57/2006 

Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 216/2006 

Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 308/2006 

Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 264/2006 

Sb., zákona č. 308/2006 Sb. (část), zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 

123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 

384/2008 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 

305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. (část), zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 

198/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 

227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 

69/2011 Sb., zákona č. 48/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 

186/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 

420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 

334/2012 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., zákona č. 45/2013 Sb. (část), zákona č. 369/2012 Sb., 

zákona č. 45/2013 Sb. (část), zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 

Sb., zákona č. 396/2012 Sb. (část), zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 

139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 

377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 

296/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 

287/2018 Sb., se mění takto:  

 

1.§ 23 zní: 

 

 „Je-li účastníkem řízení fyzická osoba, která není plně svéprávná, ustanoví jí předseda senátu 

opatrovníkem advokáta, pokud jim není zastoupena. To neplatí, pokud s ohledem na okolnosti 

případu se jeví zastoupení zákonným nebo jiným zástupcem jako nepochybně plně dostačující k 

ochraně práv této osoby. Ustanovení opatrovníkem soud zruší, pokud se tato osoba stane plně 
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svéprávnou nebo se nechá zastoupit advokátem, popřípadě jinou osobou, jejíž zastoupení se jeví 

jako nepochybně plně dostačující k ochraně práv této osoby.“ 

 

2. V § 79 odst. 1 se vkládá čtvrtá věta, která zní: 

 

„Ve věcech, v nichž je účastníkem osoba, na níž přešel dluh podle § 36a odstavec 1 občanského 

zákoníku postačí, pokud návrh obsahuje  namísto označení této osoby označení nezletilého.“ 

 

3. V § 142a odst. 1 se vkládá druhá věta, která zní: 

 

„V případě, že žalovaným je osoba, na níž přešel dluh podle § 36a odstavec 1 občanského zákoníku, 

postačí, pokud je výzva dle předchozí věty odeslána žalovanému na adresu pro doručování 

nezletilého, případně na poslední známou adresu nezletilého nebo nezletilému.“ 

 

4. V § 153a se na konci textu odst. 2 doplňují slova „, nebo je-li žalovaný nezletilý.“ 

 

5. V § 153b se na konci textu odst. 3 doplňují slova „, nebo je-li žalovaný nezletilý.“ 

6. V § 172 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno c), 

které zní: „je-li žalovaný nezletilý“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Přechodná ustanovení 

 

Čl. III 

 

Není-li dále stanoveno jinak, použije se občanský soudní řád ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní 

účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají 

zachovány. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Účinnost 

 

Čl. IV 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů. 
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