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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN

Změna občanského zákoníku
„§ 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.
§ 896
(1) Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři
spravovat. S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě
výdajů souvisících s majetkem dítěte, musí bezpečně nakládat. 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.
(2) Při právním jednání, které se týká jednotlivé součásti jmění dítěte, vystupují rodiče jako jeho
zástupci; ustanovení § 892 odst. 3 platí obdobně.
(3) Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři, nahradí dítěti škodu z
toho vzniklou společně a nerozdílně.“
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Změna občanského soudního řádu
„§ 23
„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 svéprávnou nebo se nechá zastoupit advokátem, popřípadě jinou osobou, jejíž zastoupení
se jeví jako nepochybně plně dostačující k ochraně práv této osoby.“
§ 79
(1) Řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat
jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků
(obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné
organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců,
vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj
patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce,
musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského
fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (§ 90),
se nazývá žalobou. 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.
(2) Žalobce je povinen k návrhu připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo v
elektronické podobě.
(3) Žalobu (návrh na zahájení řízení) soud doručí ostatním účastníkům do vlastních rukou. Žalobce
(navrhovatel) může obeznámit žalovaného (ostatní účastníky řízení) s obsahem návrhu tím, že vedle
stejnopisu žaloby (návrhu) doručovaného soudem mu sám zašle další stejnopis.
§ 142a
(1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení
proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení
řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.
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.
(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela
nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek
uvedených v odstavci 1 nezaslal.

§ 153a
(1) Uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu
žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti
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němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to
žalobce.
(2) Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a
2) nebo je-li žalovaný nezletilý.
(3) Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je
proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).
(4) Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.
§ 153b
(1) Zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou (§ 49) žaloba a
předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a který byl o
následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci
konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v
žalobě o skutkových okolnostech, týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud
rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání.
(2) Je-li v jedné věci několik žalovaných, kteří mají takové společné povinnosti, že se rozsudek
musí vztahovat na všechny (§ 91 odst. 2), lze rozhodnout rozsudkem pro zmeškání jen tehdy,
nedostaví-li se k jednání všichni řádně obeslaní žalovaní.
(3) Rozsudek pro zmeškání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1
a 2), nebo došlo-li by takovým rozsudkem ke vzniku, změně nebo zrušení právního poměru mezi
účastníky nebo je-li žalovaný nezletilý.
(4) Zmešká-li žalovaný z omluvitelných důvodů první jednání ve věci, při němž byl vynesen
rozsudek pro zmeškání, soud na návrh žalovaného tento rozsudek usnesením zruší a nařídí jednání.
Takový návrh může účastník podat nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání.
(5) Pokud žalovaný kromě návrhu na zrušení rozsudku soudu prvního stupně z důvodů podle
odstavce 4 podal proti rozsudku i odvolání a návrhu na zrušení rozsudku bylo pravomocným
usnesením vyhověno, k odvolání se nepřihlíží.
§ 172
(1) Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li
v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností
uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení
platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě
podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Ustanovení § 36a odst. 1 písm. a) se nepoužije.
(2) Platební rozkaz nelze vydat,
a) není-li znám pobyt žalovaného;
b) má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny;
c) je-li žalovaný nezletilý.“

