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X. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o 
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony 
 

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní 
připomínka 

Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodu 19 a čl. III bodu 88 – k § 304c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. a k § 74 odst. 1 
písm. d) zákona č. 120/2001 Sb.: 
1. Koncepci, kdy soudní exekutor vydává potvrzení o tom, kolika osobám je povinen povinný 
poskytovat výživné a že jeho manželství trvá, požadujeme vypustit. Dle našeho názoru je 
primární funkcí exekutora vymoci pohledávku a nepovažujeme za vhodné přenášet na něj 
pravomoci, ke kterým jsou určeny jiné státní orgány. Exekutor by měl postupovat tak, aby byla 
vymáhaná pohledávka co nejrychleji vymožena, není tedy jeho prioritou vydávat potvrzení, 
které délku řízení zcela jistě prodlouží. Domníváme se, že ani z pohledu povinných, kteří mají 
tendenci přicházet do kontaktu s exekutorem co nejméně, není exekutor tou pravou osobou. 
Požadujeme rovněž vypustit veškerá navazující ustanovení.  
2. Pokud jde o potvrzení státního orgánu, důvodová zpráva uvádí, že jím má být pouze „výpis 
z evidence obyvatel“. Pokud by mělo jít o tento jediný druh „potvrzení“, domníváme, se, že by 
bylo vhodnější jej v zákoně uvést výslovně. Zároveň upozorňujeme, že z informačního systému 
evidence obyvatel se neposkytuje ani potvrzení ani výpis – viz § 8 odst. 3 zákona o evidenci 
obyvatel. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

 
připomínkové místo mění na 
doporučující 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyhověno, ustanovení 
přeformulováno 

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní 
připomínka 

K čl. III bodu 35 – k § 35 odst. 6 až 11 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Zamýšlená koncentrace exekucí odebírá oprávněnému právo na výběr exekutora, což 
bude pro něj (pro věřitele) dle našeho mínění znamenat komplikace a nárůst nákladů spojených 
s vymáháním. Velkým věřitelům (např. banky či pojišťovny) může navrhovaná změna narušit 
proces vymáhání pohledávek, který se stane těžko řiditelným. Drobným věřitelům se účast v 

připomínkové místo mění na 
doporučující 
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exekuci může významně prodražit, neboť mohou být nuceni komunikovat s exekutorem, který 
může sídlit velmi daleko od jejich bydliště. 
 Máme za to, že smyslem exekučního řízení je prosazení vykonatelného soudního 
rozhodnutí. Toto řízení je tedy koncipováno na ochranu věřitele, nikoli na ochranu dlužníka, 
který porušil své závazky a nehradí je ani poté, co o nich autoritativně rozhodnul soud. Tudíž je 
namístě jej zásadně odlišit od insolvenčního řízení. Pravidla exekučního řízení by tedy neměla 
být zjednodušováno pro dlužníka, pokud by to bylo na úkor věřitele. 
 Požadujeme proto nezasahovat do dnešního stavu právní úpravy, a tedy předmětný 
novelizační bod 35 a s ním související změny z návrhu zákona vypustit. Alternativně 
doporučujeme návrh alespoň upravit tak, aby postavení a práva oprávněného (věřitele) bral 
v potaz, tedy že by postoupení bylo vázáno na jeho souhlas. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní 
připomínka 

K čl. III bodu 43 – k § 38 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Možnost oprávněného nemuset k exekučnímu návrhu připojit originál nebo úředně 
ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti, pokud byl tento 
vydán exekučním soudem, požadujeme zachovat a novelizační bod zrušit. Jelikož má soud 
exekuční titul k dispozici, lze odstranění této možnosti považovat za neodůvodněné 
administrativní zatěžování oprávněného.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

vysvětleno 
- exekuční titul není potřeba 
přiložit primárně pro účely 
soudu, ale pro soudního 
exekutora, kterému se podává 
exekuční návrh, a to 
k posouzení, zda jsou splněny 
zákonem stanovené předpoklady 
pro vedení exekuce (§ 39 ex.ř.) a 
dále proto, aby mohl být 
přiložen k vyrozumění o 
zahájení exekuce, které rovněž 
zasílá exekutor (§ 44 ex.ř.) 

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní 
připomínka 

K čl. III bodu 52 – k § 43b zákona č. 120/2001 Sb.: 
Zavedení povinných záloh, jak je navrhováno v novém § 43b exekučního řádu, bude dle 

našeho názoru nadměrně a nedůvodně zatěžovat věřitele. Věřitel, totiž v rámci prosazování 
svého práva zaplatí nejen za projednání své žaloby, ale následně znovu i za výkon rozhodnutí. 
Zatímco v případě žaloby lze povinnost uhradit soudní poplatek akceptovat jakožto regulativní 
opatření, povinnost hradit zálohy za to, že státní moc, zde vykonávaná exekutorem, bude 
prosazovat své vlastní rozsudky, je opatřením, které povede k tomu, že velké skupině věřitelů 

připomínkové místo mění na 
doporučující 
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může být odepřena spravedlnost. Uváděná možnost osvobodit oprávněného od povinnosti 
zálohu uhradit je pak naprosto nedostatečná. 
 Zde je na místě připomenout závěry učiněné Ústavním soudem České republiky v jeho 
nálezu I. ÚS 1413/10 ze dne 16. 12. 2010, jímž odmítnul přenášení povinnosti sanovat náklady 
bezvýsledné exekuce na oprávněného, což je obdobný problém jako u aktuálního návrhu. 
Ústavní soud v tomto nálezu, jímž se završuje řada nálezů dřívějších [srov. např. nález sp. zn. 
IV. ÚS 1903/07 ze dne 15. ledna 2008, nález sp. zn. III. ÚS 455/08 ze dne 10. března 2009, 
stanovisko pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 23/06 ze dne 12. září 2006], potvrzuje, že uložení náhrady 
nákladů exekučního řízení oprávněnému v případě zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti 
povinného je namístě pouze tehdy, pokud oprávněný zanedbá při podání návrhu na nařízení 
exekuce procesní opatrnost, tedy jestliže podá návrh na nařízení exekuce v situaci, kdy mu 
mohlo být zřejmé, že ani cestou exekuce zjevně nelze dosáhnout úspěchu. Jedná se tedy vždy o 
případy, kdy má oprávněný relevantní informace o majetkových poměrem povinného. 
Domníváme se, že tyto závěry jsou stejně tak aplikovatelné i na zálohy, které by oprávnění 
museli povinně exekutorům na výkon jejich činnosti skládat. 
 Požadujeme proto povinné zálohy nezavádět, a tedy z návrhu zákona § 43b a s ním 
související změny vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní 
připomínka 

K čl. III bodu 54 – k § 44 odst. 3 písm. h) zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Zásadně nesouhlasíme se zavedením poučení ve vyrozumění o zahájení exekuce 
o podmínkách podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení 
a o tom, kdo je oprávněn tyto návrhy sepsat a za povinného podat. Exekuční řízení nelze 
směšovat s řízením insolvenčním a poskytovat nadstandartní přístup pouze jedné straně řízení a 
jistým způsobem také předjímat či navádět k dalšímu vývoji exekuce, tedy jejímu přerušení a 
následnému zastavení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

připomínkové místo změnilo 
připomínku na doporučující 
- návrh směřuje k tomu, aby 
problém vícečetných exekucí 
v případě, kdy jsou dány 
podmínky stanovené 
insolvenčním zákonem, byl 
řešen i prostřednictvím 
insolvenčního řízení 

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní 
připomínka 

K čl. III bodu 79 – k § 55 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Zastavování bezvýsledných exekucí již po 2 letech dramaticky zkracuje šance 
oprávněného se domoci vrácení dluhu. Nemůžeme se ztotožnit s předkladatelem v názoru, že co 
není vymoženo ve dvou letech, již vymoženo nebude nikdy. Zastavování opravdu dlouhodobě 
bezvýsledných exekucí snad smysl mít může, za odpovídající by se však dala považovat 

připomínkové místo mění na 
doporučující 
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podstatně delší lhůta, jaká se např. nově navrhuje pro oddlužení v jeho nejdelší podobě, tedy 7 
let. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní 
připomínka 

K čl. III bodu 113 až 121 – k § 124a a § 124c zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Text ustanovení § 124a a § 124c je nutno vzájemně koordinovat se zněním sněmovního 
tisku 929 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích), který 
v části sto jedenácté, čl. CXIII obsahuje změnu exekučního řádu. Tento zákon nabude účinnosti 
v roce 2017, tedy dříve než posuzovaná novela. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

vysvětleno 
- návrh bude se sněmovním 
tiskem 929 koordinován, bude-li 
to třeba, prozatím však máme za 
to, že se oba návrhy nedotýkají 
týchž ustanovení exekučního 
řádu 

Ministerstvo 
vnitra 

 Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 4  - k 265a zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Doporučujeme vyjasnit pojem „vymáhané peněžité plnění“, neboť použitá formulace 
může dle našeho názoru vést k výkladovým nejasnostem. Dále je otázkou, zda má vymáhaná 
povinnost v daném rozsahu zaniknout v rámci předmětu vykonávacího řízení nebo zda má takto 
zaniknout přímo vůči oprávněnému, pro kterého je stěžejní, kdy se vymáhané plnění dostane do 
jeho dispozice. Z návrhu neplyne, jaké dopady bude mít ustanovení na oprávněného, případně 
na další postup v řízení. Výše zmíněné doporučujeme vysvětlit minimálně v důvodové zprávě. 

nevyhověno  
- v důvodové zprávě je již 
uvedeno, že zaniká dluh 
povinného vůči oprávněnému 
- jde o promítnutí judikatury, na 
dalším postupu se nic měnit 
nebude 
 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. I bodům 6 a 29 – k § 270 odst. 2 a § 374a písm. g) zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Dle navrhované úpravy má mít plátce mzdy vůči povinnému nárok na paušálně 
stanovenou jednorázovou náhradu nákladů, které mu vznikly při provádění výkonu rozhodnutí 
srážkami ze mzdy. Dle navrženého zmocňovacího ustanovení má výši a způsob určení této 
paušální částky stanovit vyhláška, jejíž přiložený koncept se omezuje na stanovení paušálu 
vázaného na jedno řízení a jednoho dlužníka. Domníváme se, že by bylo žádoucí předmětnou 
náhradu nákladů pojmout jako více flexibilní, aby mohla zohlednit kritéria jako např. počet 
zaměstnanců či délku provádění srážek. Ostatně zpráva RIA dokládá značné rozpětí možných 
nákladů, a to od 100 do 2500 Kč, zjevně tedy mezi zaměstnavateli v tomto ohledu existují 
výrazné rozdíly. 

vysvětleno 
- přiložená vyhláška není 
závazná, o výši paušální náhrady 
bude rozhodnuto až při přípravě 
vyhlášky do samostatného 
připomínkového řízení 
- stanovení náhrady nákladů 
v paušální výši značně 
zjednoduší postup při vyplácení 
této náhrady 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. I bodu 7 a 11 – k § 279 odst. 1 a 291 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Z návrhu není jasné, jakým způsobem, resp. rozhodnutím mají být tyto náklady plátci 
mzdy přiznány, zda tak budou soudy činit v rámci obecného rozhodnutí o povinnosti k náhradě 

vysvětleno 
- náklady plátce mzdy budou 
náklady výkonu rozhodnutí, o 
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nákladů výkonu rozhodnutí dle § 270. Pouhé faktické odečtení či neodečtení ze sražených 
částek před jejich vyplacením nebo zasláním oprávněnému bez navazujícího informování soudu 
považujeme za nedostatečné a v rozporu s právní jistotou. 

nichž je podle platného § 270 
odst. 1 rozhodováno spolu 
s nařízením výkonu 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. I bodu 19 – k § 304c odst. 4 a 6 zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Doporučujeme formulačně upravit navrhované znění odstavce 4, tak aby z něj jasně 
plynul úmysl předkladatele zabránit sčítání nezabavitelných částek, tedy stanovení toho, že 
každá fyzická osoba může mít pouze jeden chráněný účet. 
 Odstavec 6 odkazuje na usnesení o zvýšení nezabavitelné částky podle odstavce 1, tento 
však takovou úpravu neobsahuje. 

vysvětleno 
- možnost mít zřízený pouze 1 
chráněný účet je v návrhu 
výslovně stanovena 
- jde o nezabavitelnou částku na 
osobu povinného podle nař. vl. o 
nezabavitelných částkách 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. I bodu 26 – k § 326 odst. 10 zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Dovětek na konci textu ustanovení za středníkem považujeme za zavádějící, neboť 
obecně lze mít za to, že odstranění většiny druhů dat by mělo za následek snížení hodnoty 
předmětného technického zařízení. Dáváme proto na zvážení, zda nerozlišit spíše data osobní a 
programy, bez nichž by zařízení nebylo možné plně využívat (především operační systém).   

vyhověno 
- ustanovení vypuštěno 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 5 – k § 8 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Doporučujeme formulačně upravit znění písmene c), toto by mohlo znít např.: 
„c) na návrh Komory může rozhodnout o výměně sídla exekutorů, kteří byli jmenování 
do obvodu různých okresních soudů, a to pouze s jejich souhlasem,“. 
Předkladatelem navržené znění totiž hovoří o jejich „souhlasu“ dříve, než zmíní, o koho v dané 
souvislosti jde.  

nevyhověno 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 7 – k § 10 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Vázat skutečnost ukončení neúspěšného výběrového řízení na zaslání oznámení 
nepovažujeme za příliš vhodné, za jasnější v tomto ohledu považujeme okamžik doručení 
tohoto oznámení ministerstvu. Pokud by předkladatel trval na tom, že k ukončení výběrového 
řízení by mělo dojít již úkonem na straně Komory, doporučujeme ustanovení přepracovat tak, 
aby šlo o určité rozhodnutí Komory. Toto rozhodnutí, resp. skutečnost (ukončení výběrového 
řízení) z něj vyplývající by pak musela být oznámena ministerstvu. 
 Z legislativně technického hlediska považujeme navrženou konstrukci využívající 
legislativní zkratku za nevhodnou, neboť podle našeho mínění nelze zkratku „neúspěšné 
výběrové řízení“ v jejích dalších výskytech efektivně původním textem zaměnit (princip 
zkratky).    

vyhověno 
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Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 8 – k § 10 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Dle navrhovaného ustanovení má Komora vyhlásit opakované výběrové řízení 
nejpozději ve lhůtě 6 měsíců poté, co se dozví o zvýšení počtu exekutorských úřadů. Slova „se 
dozví“ jsou velmi vágní a neurčitá, doporučujeme je nahradit např. slovy „je jí oznámeno“. 
Totožnou úpravu doporučujeme provést i ve větě první, kde je připomínkou napadaná 
formulace použita již nyní. 

vyhověno 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 16 – k § 16 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Skutečnost, že je nově jmenovaný exekutor v sídle exekutorského úřadu připraven 
vykonávat exekuční činnost, v sobě dle našeho názoru zahrnuje rovněž otevření vlastní 
kanceláře, nepovažujeme tedy za nutné toto samostatně normovat. 

nevyhověno  
- jde o formulaci obdobnou § 15 
odst. 2 písm. c) ex.ř. a měla by 
mít i stejný význam 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 18 – k § 16 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Doporučujeme v důvodové zprávě uvést příklady důvodů zvláštního zřetele hodných, 
na základě kterých bude moci být ustanovený zástupce na svoji žádost z funkce zástupce 
uvolněn. 

vyhověno 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 28 – k § 33a odst. 3 písm. p) zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Doporučujeme slova „nebo osvojence“ a slova „nebo osvojenec“ bez náhrady vypustit, 
neboť v daném případě není rozdíl mezi významem slova dítě a osvojenec. Tuto připomínku 
vztahujeme obdobně i k odst. 4 písm. o). 

nevyhověno 
 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 59 – k § 46 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Větu první daného ustanovení doporučujeme zjednodušit. Úkony směřující k vedení 
exekuce lze výstižněji vyjádřit slovy „vede exekuci“, která v sobě zahrnují i činnost 
nepodmíněnou návrhy účastníků řízení. 

nevyhověno 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 61 – k § 46 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Obdobně jako u připomínky k čl. I bodu 4  - k 265a zákona č. 99/1963 Sb., 
se domníváme, že zvolená formulace povede k výkladovým nejasnostem. Příkladmo uvádíme 
situaci, kdy exekutor přijme vymožené plnění, následně však dojde v důsledku úpadku dlužníka 
k povolení oddlužení. Exekutor má déle postupovat dle § 46 odst. 7 exekučního řádu a vydat 
vymožené plnění insolvenčnímu správci. Pokud však pohledávka (byť částečně) oprávněnému 
zanikla, zůstává nevyjasněno, zda si bude moci přihlásit a případně v jaké výši svou pohledávku 
do insolvenčního řízení. Doporučujeme postavit najisto smysl a účel odstavce 5. 

nevyhověno  

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 63 a 66 – k § 46 odst. 7 a § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Ustanovení zavádí povinnost poučit povinného o „úroku, úroku z prodlení, smluvní 

vysvětleno 
- na základě daných ustanovení 
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pokutě a o způsobu úhrady vymáhaného plnění“. Toto lze považovat za poučování o hmotném 
právu, které je pro zachování rovnosti účastníků zcela nevhodné. Doporučujeme jej i s ohledem 
na zjevnou nadbytečnost nezavádět.  

by mělo být do příslušných 
dokumentů soudního exekutora 
zařazováno poučení o výši 
příslušenství a dalších nároků, 
které se mění v čase, k určitému 
datu a o způsobu jejich výpočtu 
do budoucna, jde o požadavek 
neziskové organizace zabývající 
se pomocí dlužníkům 

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 68 – k § 48 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Navrhované znění odstavce 2 by znamenalo zavedení vzorů několika typů exekučních 
příkazů. Zvláště u těch, které postihují nemovité věci, s tímto řešením nemůžeme vyslovit 
souhlas. Vkladové řízení podle katastrálního zákona je ovládáno formalizovanými postupy, 
přesto však nelze tvrdit, že zápisy na listech vlastnictví, které provádí jednotlivá katastrální 
pracoviště, jsou totožné, proto nepovažuje za reálné, unifikovaný vzor stanovit. 

vysvětleno 
- návrh má přispět k lepší 
orientaci dlužníka 
v dokumentech soudního 
exekutora; jde opět o požadavek 
neziskové organizace zabývající 
se pomocí dlužníkům  

Ministerstvo 
vnitra 

 K čl. III bodu 113 – k § 124a zákona č. 120/2001 Sb.: 
 V návaznosti na návrhem doplňované povinnosti předmětné ustanovení rozšiřuje výčet 
přestupků a zakotvuje sankce za jejich porušení. Doporučujeme pokutu za přestupek podle § 
124a odstupňovat podle typové závažnosti porušených právních povinností. Za vhodné řešení 
považujeme ponechání pokuty 200 000 Kč za přestupky uvedené v písm. a) a b), za přestupky 
méně závažné, které jsou uvedeny v písm. c) a d) doporučujeme stanovit pokutu 100 000 Kč, 
příp. 50 000 Kč. 

nevyhověno 
- přestupky podle § 124a odst. 1 
písm. c) a d) lze rovněž 
považovat za závažné, mohou 
způsobit značné průtahy v řízení 

Ministerstvo 
vnitra 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 238 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Dovolujeme si upozornit na návrh novely občanského soudního řádu, který prošel 
meziresortním připomínkovým řízením a který dané ustanovení rozšiřuje o pododstavce h) až 
k), v případě jeho schválení by bylo nutné předmětný novelizační bod upravit.  
 
K čl. I bodu 6 – k § 270 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb.: 
 V zájmu přehlednosti ustanovení doporučujeme nárok na náhradu nákladů 

 
 
 
nevyhověno 
- návrh vychází z platné právní 
úpravy 
 
 
nevyhověno 
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zaměstnavatele upravit v novém odstavci. 
 
K čl. I bodu 17 – k § 304 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.: 
 V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
z novelizačního bodu č. 17 vypustit text „odst. 3“. 
 
K čl. I bodu 19 – k § 304c odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb.: 
 Navrhujeme za slovo „může“ vložit zjevně chybějící slovo „podle“. 
 
K čl. III bodu 6 – k § 8 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Vzhledem k tomu, že nově doplňovaná věta (závěrečná část ustanovení) má vazbu pouze 
k písm. c), doporučujeme ji do něj zakomponovat. Alternativně lze doporučit dosavadní text 
označit jako odstavec 1 a nově doplňovanou větu jako odstavec 2. 
 
K čl. III bodu 9 – k § 14 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
z novelizačního bodu vypustit text „odst. 1“. 
 
K čl. III bodu 70 – k § 49 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Navrhujeme slova „se za slova“ nahradit s ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády slovy „se text“. 
 
K čl. III bodu 76 – k § 54 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb.: 
 Doporučujeme novelizační bod uvést do souladu s čl. 56 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády. 

 
 
 
vyhověno 
 
 
 
vyhověno 
 
 
vyhověno 
 
 
 
 
vyhověno 
 
 
 
vyhověno 
 
 
vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

Zásadní připomínky: 
Obecně 
     Do materiálu požadujeme výslovně doplnit následující: „Veškeré výdaje vyvolané přijetím 
tohoto návrhu zákona budou pokryty v rámci narozpočtovaných prostředků kapitoly 
Ministerstva spravedlnosti. Případná potřeba personálního zajištění bude pokryta v rámci 
stávajících personálních kapacit kapitoly Ministerstva spravedlnosti.“  

vyhověno 

Ministerstvo zásadní K čl. I bod 19 (§ 304c – institut chráněného účtu) vyhověno 
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financí připomínka      1. Požadujeme upravit ustanovení budoucího § 304c odst. 5 až 10 občanského soudního řádu 
tak, aby se pravomoci soudu, které jsou v nich upraveny, nevztahovaly pouze na soud, který 
vede výkon rozhodnutí, ale aby těmito pravomocemi disponoval soud obecně i v případech, kdy 
exekuční řízení vede jiný orgán (zejména soudní exekutor nebo správce daně). Úpravu 
chráněného účtu je nutné koncipovat tak, aby byla jednoznačně a komplexně použitelná při 
jakémkoli řízení, neboť občanský soudní řád je subsidiárním právním předpisem nejen pro 
exekuční řád, ale na základě § 177 daňového řádu i při nařízení daňové exekuce. Lze mít za to, 
že navrhované ustanovení vyvolá přinejmenším právní nejistotu ohledně jeho použití a 
funkčnosti v rámci daňové exekuce. Vzhledem ke skutečnosti, že pravomoc správce daně 
upravuje pouze daňový řád (viz jeho § 177 odst. 2), byly by při daňovém řízení zřejmě 
použitelné pouze odstavce 1 až 4, resp. odstavec 11. Ustanovení odstavců 5 až 10, které 
upravují pravomoc soudu, který vede výkon rozhodnutí, by nemohly být v rámci daňové 
exekuce aplikovány. I kdyby bylo možné institut „chráněného účtu“ technicky vzato v rámci 
daňové exekuce uplatnit i bez použití těchto ustanovení občanského soudního řádu, znamenalo 
by to odlišný postup v závislosti na tom, kým bylo zahájeno řízení, což lze označit za nežádoucí 
stav. Primárním důvodem, proč byla pro daňovou exekuci zvolena varianta subsidiarity 
občanského soudního řádu a ne komplexní samostatné úpravy v daňovém řádu byl ten, aby 
poddlužník a rovněž i dlužník (povinný) nemusel při aplikaci svých práv a povinností pokud 
možno lišit podle toho, kým bylo zahájeno řízení. Současně se v případě pravomocí podle § 
304c odst. 5 až 10 občanského soudního řádu bude jednat o pravomoci, které by vzhledem ke 
své povaze měly být svěřeny soudní autoritě, a nikoliv správnímu orgánu. Z těchto důvodů je na 
místě uvedené pravomoci svěřit soudu obecně, a nikoliv pouze v pozici soudu, který vede výkon 
rozhodnutí. 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

2. V návrhu není jednotně používán pojem resp. zkratka „nezabavitelná částka“. Tato zkratka je 
již nyní zavedena v § 278 pro tzv. základní částku dle nařízení vlády. Následně je však v § 304c 
nezabavitelná částka „zvyšována“ a jsou jí označeny i peněžní prostředky, které pod pojem 
vymezení zkratkou zavedenou v § 278 nespadají. To je podle našeho názoru značně matoucí. 
Navrhujeme proto veškeré peněžní prostředky, které nelze postihnout přikázáním pohledávky z 
účtu, zahrnut např. pod pojem „chráněná částka“. Následně doporučujeme používat pojem 
chráněná částka v § 304c jednotně. Pojem chráněná částka by nahradil pojmy typu „peněžní 
prostředky ve výší stanovené v odstavcích 1, 3 nebo 4 nebo určené podle odstavců 5 až 9“.   

vyhověno 

Ministerstvo zásadní 3. Upravený pojem „nezabavitelná částka na osobu povinného“ (resp. nezabavitelné částky vyhověno 
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financí připomínka podle odstavce 1, jak je na ně v celém ustanovení § 304c odkazováno) je podle našeho názoru 
nejasný. Předpokládáme, že se tím myslí pouze 2/3 životního minima a částka normativních 
nákladů na bydlení podle nařízení vlády (č. 595/2006 Sb.). Navrhujeme pojem zahrnout do 
vymezení chráněné částky. 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

4. Textaci odstavce 1 je třeba upravit, neboť z věty první není zřejmé, komu má být doručeno 
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ani není zřejmé, komu povinný podává žádost. 
Předpokládáme, že žádost podává peněžnímu ústavu.  

vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

5. Legislativní zkratku pro chráněný účet je třeba zavést již v odstavci 1, kde je tento pojem 
poprvé použit (v současnosti je zavedena v návrhu až v odstavci 4). Případně je možné pojem 
chráněný účet definovat. 

vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

6. Dále doporučujeme zavést povinnost peněžního ústavu informovat soud, resp. exekutora, 
který peněžnímu ústavu zašle usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z 
účtu, o zřízení chráněného účtu. Jde o způsob, jak oprávněný (resp. exekutor) zjistí, že povinný 
má chráněný účet a že uplatňuje zvýšení podle odstavce 3 i v případě, že je vymáháno výživné.  

vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

7. V odstavci 2 doporučujeme vypustit větu poslední a zároveň navrhujeme zcela vypustit 
odstavec 11. Nevidíme důvod, proč by po nějaké časové době měla být případná naspořená 
částka exekuovaná. Není ani způsob jak rozhodnout, které prostředky byly spotřebovány a které 
případně utraceny. Předpokládáme, že takovéto časové odlišení peněžních prostředků je pro 
banky náročné. Pokud se rozhodneme chránit určitou část prostředků, nemá smysl to limitovat 
časově, neboť existují platby, které se hradí čtvrtletně nebo půlročně a povinný by měl mít 
možnost si na ně našetřit a platit je bezhotovostně. Navíc povinný má vždy možnost si peněžní 
prostředky vybrat v hotovosti před uplynutím doby uvedené ve větě poslední odstavce 
2. Důsledkem stanovení uvedené doby je tak pouhá motivace nevyužívat účet 
k bezhotovostnímu placení.  

vyhověno 
 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

8. Doporučujeme upravit ustanovení odstavce 2 tak, aby již v okamžiku podání žádosti 
o chráněný účet byla chráněna určitá část prostředků. Aplikace § 304b odst. 1 až 3 je totiž 
vyloučena a místo aplikace těchto ustanovení není poskytnuta relevantní alternativa. 
Ponecháváme na uvážení předkladatele, zda chce ponechat dvojnásobek životního minima nebo 
nezabavitelnou částku, pokud ale má být povinnému ponechána možnost aspoň v omezené míře 
využívat bezhotovostní platební styk bezprostředně po nařízení výkonu rozhodnutí, měl by mít 
alespoň v omezeném množství prostředky na účtu. Neboť v případě, že podá žádost např. 26. 
ledna, chráněnou částkou bude až mzda, která mu bude na účet připsána v březnu. Chápeme, že 

vyhověno 
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banka potřebuje nějakou reakční dobu, aby zpracovala požadavek od žadatele, proto 
doporučujeme již v okamžiku žádosti ponechat na účtu určitou částku, která nahradí ustanovení 
§  304b.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

9. Vzhledem ke koncentraci exekucí u jednoho exekutora, doporučujeme zvážit, zda by návrh 
podle odstavce 4 neměl mít možnost podávat i exekutor. V současnosti navržená úprava příliš 
zatěžuje osobu oprávněnou vymáhat výživné, která ani nemusí vědět o tom, že žadatel si na ni 
žádá o navýšení částky, oproti tomu exekutor, pokud opravdu dojde ke sloučení exekucí na 
jednoho povinného u jednoho exekutora, bude pravděpodobně vědět, že je zároveň vymáháno i 
výživné.  

vyhověno 
 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

10. V odstavci 5 doporučujeme spojit větu první a druhou pomocí středníku, který nahradí 
tečku za textem „§ 299“ – po této úpravě bude lépe patrné, že odkaz na § 277 a § 279 odst. 1 a 3 
věty se vztahuje ke stanovení výši dvou třetin rozdílu z čistého příjmu. Pro větší pochopitelnost 
věty poslední by za slovem „výdělku“ mělo být slovo „povinného“, neboť z textace není úplně 
zřejmé, že se bere v potaz průměrný výdělek povinného, nikoliv obecně průměrný výdělek.   

vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

11. Vzhledem k ustanovením zákona č. 300/2008 Sb. a doručování pro peněžní ústavy 
prostřednictvím datové sítě do datových schránek, není zřejmé, proč je v odstavci 6 stanoveno, 
že usnesení má být doručováno peněžnímu ústavu do vlastních rukou. Současně upozorňujeme, 
že se ve větě první hovoří o „zvýšení nezabavitelné částky podle odstavce 1“, odstavec 1 však 
zvýšení nezabavitelné částky neřeší (tato úprava je obsažena v odstavci 5).  Nastavení 
půlročního intervalu pro zvýšení částky shledáváme problematickým, neboť vzhledem k 
množství exekucí bude docházet k nadbytečnému zatěžování soudů. Vzhledem ke koncentraci 
exekucí u jednoho exekutora, považujeme za lepší, aby byl časový rámec pro navýšení ze 
zákona vypuštěn, ale byla dána možnost povinného, oprávněného i exekutora podat návrh soudu 
na přezkum. Pokud bude exekutor jednat řádně a obezřetně, všimne si případně snížení částky, 
která byla vymožena a může návrh soudu na přezkum podat sám.  

vysvětleno 
- jde o obecné ustanovení, nelze 
předpokládat, že za vždy bude 
možno doručovat 
prostřednictvím datové schránky 
- odkaz týkající se zvyšování 
částky přepracován  
 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

12. Považovali bychom za účelné, aby povinný o možnosti zřídit si chráněný účet byl 
informován/poučen. Z navržené úpravy není zřejmé, jak se povinný o takové možnosti dozví.  

vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

zásadní 
připomínka 

K Čl. III, bod 35  
V § 35 odst. 10 navrhujeme, aby od náhrady hotových výdajů, která je splatná ze strany 
oprávněného podáním exekučního návrhu, byly osvobozeny orgány veřejné moci. Máme za to, 
že účelem zavedení oné náhrady paušálně určených hotových výdajů je především snaha, aby 
oprávnění zvážili podání exekučního návrhu především z ekonomického hlediska, a jde o jedno 

připomínkové místo změnilo 
na doporučující 
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z opatření, které má pomoci snížit počet podávaných exekučních návrhů – což potvrzuje i 
důvodová zpráva. Takové opatření je však dle našeho názoru v případě státu zcela zbytečné, 
neboť majetek státu musí být v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., využíván účelně a 
hospodárně, obdobně je tomu i např. i v případě hospodaření s majetkem územních 
samosprávných celků. Stejná připomínka se týká i § 43b odst. 1 (bod 52). 

Ministerstvo 
financí 

 Ostatní připomínky: 
Obecně 
    Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná především o obsáhlou novelu exekučního řádu, 
doporučujeme tuto skutečnost zohlednit v názvu zákona. 

vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

 K čl. I, bod 9  
V § 282 odst. 1 není dohoda o srážkách ze mzdy nijak blíže specifikovaná. Proto navrhujeme 
použít následující znění: „Ode dne doručení nařízení výkonu rozhodnutí plátce mzdy neprovádí 
do výše podle § 276 srážky ze mzdy na základě dohody věřitele a dlužníka o srážkách ze 
mzdy“. 

vyhověno 
- ustanovení vypuštěno 
 

Ministerstvo 
financí 

 K čl. I, bod 19 
V § 304c odst. 1 se vkládá nové ustanovení upravující možnost povinného disponovat 
s prostředky na jeho účtu, a to do výše nezabavitelných částek. Podle návrhu se tak děje na 
základě žádosti povinného adresované peněžnímu ústavu. Není nám jasné, jak bude 
kontrolováno, že povinný nezašle onu žádost o umožnění dispozice s nezabavitelnými částkami 
všem peněžním ústavům, u nichž má zřízený účet? Jak bude kontrolováno, že má povinná osoba 
pouze jeden chráněný účet? Skutečnost, že se zřízením více chráněných účtů povinný vystavuje 
riziku správní nebo trestní sankce, jak je nastíněno v důvodové zprávě, nám nepřijde jako 
dostatečný kontrolní mechanismus. 
V § 304c odst. 4 máme za to, že by se ono nenavyšování nezabavitelné částky nemělo dít na 
žádost oprávněného, ale soud by o takové skutečnosti (tedy o nenavyšování) měl vyrozumět 
peněžní ústav, který vede chráněný účet, ex offo. Současně konstatujeme, že text tohoto 
ustanovení je poměrně nesrozumitelný a doporučujeme zvážit reformulaci. 

vysvětleno 
- kontrola bude probíhat pouze 
ad hoc (nový § 304c odst. 12 - 
tehdy, „vyjde-li v řízení 
najevo“); k provedení důsledné 
kontroly by bylo nutno zřídit 
centrální evidenci chráněných 
účtů, to by však bylo příliš 
finančně náročné 
vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

 K čl. I, bod 26  
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné v § 326 odst. 10 blíže vymezit žádost povinného 
na přenos dat (komu má žádost adresovat; zda musí být písemná; dokdy musí povinný onu 
žádost podat?).  

vyhověno 
- ustanovení vypuštěno 

Ministerstvo  Čl. II vyhověno 
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financí  Přechodné ustanovení doporučujeme formulovat takto: 
„Na řízení o výkonu rozhodnutí zahájena přede dnem nabytí účinnosti, v nichž přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo vydáno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, se použijí 
ustanovení § 270 odst. 2, § 279 odst. 1, § 291 odst. 3 a § 301 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí tohoto zákona.“. 

Ministerstvo 
financí 

 Čl. III, bod 31 
V § 35 odst. 5 písm. b) doporučujeme nahradit slovo „zjistí“ slovem ověří, které podle našeho 
názoru lépe vystihuje skutečnost. 

nevyhověno 

Ministerstvo 
financí 

 Čl. III, bod 35 
Z textu první věty § 35 odst. 6 není příliš jasné, na koho se vztahuje text „nepostupoval-li“. 
Doporučujeme větu první proto přeformulovat takto: „Nepostupovali-li exekutor, kterému byl 
exekuční návrh postoupen, podle odstavce 8, zapíše se tento exekutor….“. 

vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

 Čl. IV 
V bodě 1 doporučujeme nahradit dikce „dosavadní předpisy“ uvedením konkrétního zákona (ve 
znění účinném přede dnem nabytí navrhovaného zákona), podle kterého se bude postupovat. 
V bodě 8 doporučujeme za slovo „pověří“ doplnit slova „vedením exekuce“.  
Pokud jde o bod 9, domníváme se, že jej lze vypustit – že se nová úprava použije až na 
skutečnosti vzniklé po nabytí účinnosti novely, považujeme za samozřejmé. Obdobná 
připomínka platí i pro bod 11. 
Bod 10 doporučujeme přeformulovat obdobným způsobem, který navrhujeme v případě čl. II, 
tj. na prvním místě uvést typy řízení, na které se tento bod vztahuje a teprve poté ustanovení, 
která se na tyto případy použijí. 
V bodě 14 a 20 je třeba doplnit, že se jedná o ustanovení zákona č. 120/2001 Sb. 
Bod 15 doporučujeme upravit takto: 
„15. Na exekuční příkazy vydané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v exekučních řízeních 
zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 48 zákona č. 120/2001 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona.“ 
Obdobným způsobem doporučujeme upravit i body 16 a 17. 

 
nevyhověno 
 
nevyhověno 
nevyhověno 
 
 
vyhověno 
 
 
vyhověno 
vyhověno 

Ministerstvo 
financí 

 K čl. VI 
Text doporučujeme přeformulovat obdobným způsobem, který navrhujeme v případě čl. II, tj. 
na prvním místě uvést typy řízení, na které se tento bod vztahuje a teprve poté ustanovení, která 
se na tyto případy použijí. 

nevyhověno 
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Ministerstvo 
financí 

 K Důvodové zprávě 
Doporučujeme z důvodu výkladové jistoty do důvodové zprávy ke změně § 270 odst. 2 doplnit 
informaci ohledně toho, že na základě ustanovení § 177 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů bude institut náhrady nákladů plátce mzdy aplikován i v rámci 
daňové exekuce. Tyto náklady budou představovat samostatný nárok, který bude v případě 
daňové exekuce vznikat plátci mzdy přímo na základě občanského soudního řádu, přičemž tyto 
náklady nebudou řazeny mezi exekuční náklady ve smyslu daňového řádu, ale půjde o nárok 
svého druhu. 
Z důvodové zprávy plyne, že na paušální úhradu nákladů bude mít nárok pouze ten plátce mzdy, 
který obdržel vyrozumění o nabytí právní moci nařízení výkonu rozhodnutí. Lze se domnívat, 
že stejný nárok by měl mít i nový plátce mzdy stejného povinného, ačkoliv tato skutečnost z 
navrženého legislativního textu v kombinaci s důvodovou zprávou jednoznačně nevyplývá. 
Tomuto novému plátci mzdy vzniknou rovněž náklady spojené s pokračujícími srážkami ze 
mzdy. Lze se domnívat, že se tak alespoň u některých plátců mzdy odstraní důvod pro odmítnutí 
takovéhoto uchazeče o práci, což bude mít ve výsledku pozitivní dopad nejen na sanaci dluhu 
povinného vůči oprávněnému. Z důvodu právní jistoty doporučujeme nastavit jednoznačná 
pravidla v této věci v legislativním textu, resp. v důvodové zprávě. 
Doporučujeme doplnit zvláštní část důvodové zprávy, která z velké části popisuje starou úpravu, 
místo toho, aby se věnovala tomu, jak bude nová úprava fungovat. 

 
vyhověno 
 
 
 
 
 
 
nevyhověno 
- cílem je poskytnout náhradu 
nákladů pouze prvnímu plátci 
mzdy 

Ministerstvo 
financí 

 K RIA 
Doporučujeme doplnit závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace o zdůvodnění vybrané 
varianty. Ze zprávy neplyne, která varianta byla vlastně vybrána. Dále doporučujeme doplnit 
dopady na peněžní ústavy i exekutory, které byly ve zprávě shrnuty, jako nepodstatné. Přesto 
bude v souvislosti se zavedením nové právní úpravy nutno změnit nastavení bankovních 
systému, které určitě bude mít nemalé dopady na banky.  
Na zvážení dáváme, zda by nebylo efektivní umožnit fungování diskutované varianty II – 
zvláštní chráněný účet a zkombinovat ji s nově navrženou úpravou, kdy by si povinný a peněžní 
ústav mohli vybrat, zda bude za chráněný účet vnímán stávající účet, nebo je pro banku 
efektivnější zavést zvláštní účet, který bude fungovat v režimu „chráněného účtu“. 

vyhověno 
- ve zprávě RIA vybrané 
varianty specifikovány 
- náklady exekutorů jsou v RIA 
uvedeny, dále jsou uvedeny 
náklady bankovního sektoru 
k jiné obdobné variantě 
chráněného účtu, které ČBA 
zmiňuje i ve své připomínce, 
výslovně však tyto náklady 
k navržené variantě nevztahuje; 
jiné údaje ČBA neposkytla 

Ministerstvo  Legislativně technické připomínky  
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financí V čl. I v úvodní větě vložit čárku před slova: se mění takto:“. 
V čl. I bodě 4. vložit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 
V čl. I bodě 6. na konci odstavce vložit tečku za slovo „zaniká“. 
V čl. I bodě 19. V § 304c odst. 6 větě třetí vložit slovo „podle“ před slova „odstavce 2“. 
Zároveň upozorňujeme na nadměrný počet odstavců v tomto novém paragrafu.  
V čl. III bodě 8. větě první vložit slovo „se“ před slova „vkládá věta“.  
V čl. III bodě 52. v § 43b odst. 2 větě poslední navrhujeme slova „za řízení“ vyjádřit slovy „v 
průběhu řízení“. 
V čl. III bodě 88. doporučujeme z důvodu lepší srozumitelnosti v § 74 odst. 1 text písmene c) 
rozčlenit dále na body.  
V čl. III bodě 98. v § 87 odst. 8 vložit slovo “nabytí“ před slova „právní moci“.  
V Čl. IV v bodě 8. větě první slova „s bodu 2 až 6“ vyjádřit slovy „s body 2 až 6“. 

vyhověno 
nevyhověno 
vyhověno 
vyhověno částečně 
 
vyhověno 
nevyhověno 
 
vyhověno 
 
nevyhověno 
vyhověno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

K části první – Změna občanského soudního řádu  
K čl. I 
 
K bodu 8 (§ 279 odst. 2) 
Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme v ustanovení § 279 odst. 2 o.s.ř. provést další 
změnu, a to vypuštění dosavadního písmene g) ve znění „g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
svěřeného do pěstounské péče“. Dosavadní písmena h) až k) by byla nově označena jako 
písmena g) až j). 
Odůvodnění: Příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči byl mezi přednostní 
pohledávky zařazen novelou občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 133/1982 Sb. 
s účinností od 1. 4. 1983, kdy bylo do tehdejšího § 279 odst. 2 o.s.ř. doplněno, že přednostními 
pohledávkami jsou i „pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na náhradu 
potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče.“.  Podle tehdy platných předpisů se jednalo o 
příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 5 až § 7 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. 
V současné době je příspěvek na úhradu potřeb dítěte upraven jako dávka pěstounské péče v § 
47f a § 47g zákona č. 359/1999  Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na kterou má nárok 
nezaopatřené dítě svěřené do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci. Zároveň na základě § 
961 odst. 2 občanského zákoníku platí, že náleží-li dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 
přechází právo dítěte na výživné na stát. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, která 
vyplácí pro nezaopatřené dítě příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tak na rodiči povinném výživou 

vyhověno 
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vymáhá pohledávku výživného, nikoliv pohledávku náhrady za vyplacený příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte. V souvislosti s vymáháním příspěvku na úhradu potřeb dítěte svěřeného do 
pěstounské péče tak přichází v úvahu pouze vymáhání přeplatku na příspěvku na úhradu potřeb 
dítěte v případech, kdy je tento příspěvek přiznán nebo vyplacen neprávem či v nesprávné výši 
podle § 47z zákona č. 359/1999 Sb. Je v rozporu se zájmem nezaopatřených dětí, aby 
pohledávka přeplatku na příspěvku na úhradu potřeb dítěte měla postavení přednostní 
pohledávky, neboť příspěvek na úhradu potřeb dítěte je příjmem nezaopatřeného dítěte, ačkoliv 
se v případě nezletilých dětí vyplácí k rukám pěstouna nebo jiné osoby odpovědné za výchovu 
dítěte. Je rovněž nelogické, aby pohledávka přeplatku na příspěvku na úhradu potřeb dítěte, 
kterou má krajská pobočka Úřadu práce ČR vůči dítěti, byla zahrnuta mezi přednostní 
pohledávka, zatímco přeplatky na ostatních dávkách pěstounské péče (zejména na odměně 
pěstouna), které má krajská pobočka Úřadu práce ČR vůči osobě pečující či osobě v evidenci, 
postavení přednostní pohledávky nemají. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme vypuštění § 279 odst. 2 písm. g) o.s.ř. bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

K bodu 9 (§ 282 odst. 1)  
Ministerstvo práce a sociálních věcí zásadně nesouhlasí s navrhovaným doplněním § 282 odst. 1 
občanského soudního řádu. 
Odůvodnění: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 
146 písm. b), že srážky ze mzdy smějí být provedeny na základě dohody o srážkách ze mzdy 
nebo k uspokojení závazků zaměstnance. Dohodu o srážkách ze mzdy upravuje jako smluvní 
typ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v § 2045, včetně jejího účelu, kterým je zajištění 
pohledávky.  Další dohodou, kterou zákoník práce výslovně uvádí, která však není zvlášť 
upravená, je dohoda, podle které mají být prováděny srážky ze mzdy k uspokojení závazku 
zaměstnance. V obou případech je předpokladem existence závazku zaměstnance, rozdíl 
spočívá ve smluvních stranách dohody. Zajišťovací dohodu o srážkách ze mzdy může uzavřít 
dlužník a věřitel, dohodu k uspokojení závazku zaměstnance uzavírá zaměstnavatel 
se zaměstnancem ve prospěch věřitele. Jde v podstatě o formu splácení dluhu. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí souhlasí s tím, že u této dohody by nemělo být možné, aby dohoda o 
srážkách ze mzdy sjednaná mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ve prospěch třetí osoby 
nabývala pořadí, a tím mohla odsouvat, popřípadě ohrozit zajišťovací nebo exekuční srážky. 
Součástí vládního návrhu novely zákoníku práce, který aktuálně projednává Poslanecká 

vyhověno 
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sněmovna Parlamentu ČR, je proto návrh na změnu § 146 písm. b) zákoníku práce, na jejímž 
základě by bylo možné provádět srážky ze mzdy pouze na základě dohody sjednané podle § 
2045 občanského zákoníku. 
Provádění srážek ze mzdy na základě této dohody (popř. v minulosti podle § 551 občanského 
zákoníku z roku 1964) Ministerstvo spravedlnosti vždy prosazovalo s poukazem na prevenci 
soudních sporů. Kromě toho podle § 280 odst. 2 mají pohledávky výživného při provádění 
srážek z druhé třetiny zbytku čisté mzdy absolutní přednost, což platí jak pro exekuční srážky, 
tak pro srážky na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené k zajištění výživného. 
Navrhované doplnění § 282 odst. 1 občanského soudního řádu by tak vyloučilo i provádění 
zajišťovacích srážek ze mzdy k uspokojení pohledávek výživného. To by nepochybně vedlo 
k vymáhání výživného soudní cestou a navýšení počtu soudních sporů a exekucí, nehledě na 
výrazné ztížení možnosti domoci se výživného spojené navíc s finančními náklady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

K bodu 14 (§ 299 odst. 2) 
V ustanovení § 299 odst. 2 o.s.ř. se vypouští stávající věta druhá ve znění: „Výkon rozhodnutí 
ohledně dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, 
nelze provést přikázáním pohledávky.“. Toto vypuštění není ve zvláštní části důvodové zprávy 
nijak odůvodněno. Navrhujeme proto doplnit důvodovou zprávu k novelizačnímu bodu 14 o 
vysvětlení, z jakého důvodu dochází k vyjmutí opakovaně vyplácených dávek státní sociální 
podpory a pěstounské péče z okruhu pohledávek, vůči kterým nelze provést výkon rozhodnutí 
přikázáním pohledávky, neboť po vypuštění stávajícího § 299 odst. 2 věta druhá o.s.ř. bude 
platit, že výkonu rozhodnutí nepodléhají pouze jednorázově vyplácené dávky státní sociální 
podpory a pěstounské péče uvedené v § 317 odst. 2 o.s.ř.  
Tato připomínka je zásadní. 

vyhověno 
 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

K  bodu 16 (§ 301 odst. 2) 
V § 301 o.s.ř. se navrhuje doplnit nový odstavec 2 ve znění: „(2) Osoba, vůči které má povinný 
nárok na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, 
a na příjmy podle § 299 odst. 1 písm. b) až m), nemá nárok na jednorázovou paušálně 
stanovenou náhradu nákladů, které jí vznikly při provádění výkonu rozhodnutí srážkami z těchto 
příjmů.“. 
Na začátku věty navrhujeme za slova „osoba“ doplnit slova „nebo správní orgán“. Legislativní 
zkratka „správní orgán“ je založena v § 244 odst. 1 o.s.ř. Jde-li o srážky z jiných příjmů 

vyhověno 
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uvedených v § 299 odst. 1 o.s.ř., kterými jsou opakované dávky státní sociální podpory a 
pěstounské péče, dávky nemocenského pojištění, dávky důchodového pojištění a dávky podle 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je výplata těchto dávek prováděna na základě 
vykonatelného rozhodnutí správního orgánu příslušného k rozhodování o těchto dávkách. Úřad 
práce ČR a okresní správy sociálního zabezpečení, které výplatu těchto dávek provádí, mají 
postavení organizační složky státu, tj. nejsou právnickou nebo fyzickou osobou, o které hovoří § 
301 odst. 1 o.s.ř. Povinný, z jehož příjmu jsou srážky prováděny, tak má nárok na výplatu 
uvedených dávek vůči příslušnému správnímu orgánu, který rozhodl o přiznání dávky, nikoliv 
vůči právnické nebo fyzické osobě. 
Doplnění pojmu „správní orgán“ by proto bylo vhodné provést rovněž v ustanovení § 301 odst. 
1 za slovy „právnickou a fyzickou osobu“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

K bodu 19 (§ 304c)  
Navrhované znění předpokládá, že na chráněný účet povinného bude v měsíčním intervalu 
přicházet pravidelná mzda či jiný příjem, který plní alimentační funkci, a jenž bude exekucí 
postihován pouze nad rámec jeho nepostižitelné části. Problematickým však je případ, kdy 
povinný obdrží v rámci pracovního poměru platbu představující násobek jeho průměrného 
příjmu, kdy však tato částka má plnit alimentační funkci na období delší než jeden měsíc. Jedná 
se o odstupné dle § 67 odst. 1 a především odst. 2 zákoníku práce. Účelem odstupného je 
pokrytí výpadku příjmu zaměstnance (povinného) pro případy, kdy bez svého zavinění ztratí 
zaměstnání. Důsledkem navrhovaného znění je situace, kdy povinný sice obdrží odstupné, které 
jej má živit příslušný počet měsíců, kdy si hledá nové zaměstnání, avšak tento příjem je postižen 
exekucí jako celek a tedy z dané částky zbyde pouze nepostižitelná část kryjící nezbytné výdaje 
na jeden měsíc. Navíc ve smyslu § 44a zákona č. 435/2004 Sb. se uchazeči o zaměstnání, 
kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, 
odbytné nebo odchodné, poskytne podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, která se určí 
podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla 
odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními 
předpisy. Situace je tak velmi závažná především pro povinné, kteří přijdou o zaměstnání v 
důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání a kterým náleží odstupné ve výši 
dvanáctinásobku průměrného výdělku, neboť dvanáctinásobek průměrného výdělku je, až na 
nepostižitelnou část, celý postižen exekucí a tento povinný, který přišel o zaměstnání v důsledku 

vyhověno 
- ohledně odkladu exekuce 
doplněna důvodová zpráva 
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nemoci z povolání či pracovního úrazu, nemá po dvanáct měsíců žádný příjem, ani nárok na 
podporu v nezaměstnanosti. 
Zůstává otázkou, do jaké míry jsou obdobné situace kryty institutem odkladu exekuce. 
S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby bylo v odůvodněných případech možné dočasně 
navýšit nepostižitelnou část až na dvanáctinásobek nepostižitelné části.     
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

 K bodu 19 (§ 304c odst. 6) 
Odůvodnění:Ve větě třetí doporučujeme doplnit za spojení „v němž povinný může“ slovo 
„podle“. 

vyhověno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

K  bodu 19 (§ 304c odst. 7 a 9) 
V nově upraveném ustanovení § 304c odst. 7 o.s.ř. je na začátku odstavce stanoveno, že 
„Pobírá-li povinný příjem podle § 317 odst. 2, který není vyplácen jednorázově (dále jen „dávka 
nepodléhající výkonu rozhodnutí“), a dávka nepodléhající výkonu rozhodnutí je zasílána 
na chráněný účet …“. Zavedení legislativní zkratky „dávka nepodléhající výkonu rozhodnutí“ 
je matoucí, pokud se má vztahovat pouze na opakovaně vyplácené dávky uvedené v § 317 odst. 
2 o.s.ř., neboť podle tohoto ustanovení výkonu rozhodnutí nepodléhají ani jednorázově 
vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče. Vzhledem k tomu navrhujeme pro 
lepší srozumitelnost zakotvit legislativní zkratku „opakovaná dávka nepodléhající výkonu 
rozhodnutí“. Ustanovení § 304c odst. 7 o.s.ř. by pak znělo následovně: 
(7) Pobírá-li povinný příjem podle § 317 odst. 2, který není vyplácen jednorázově (dále jen 
„opakovaná dávka nepodléhající výkonu rozhodnutí“), a opakovaná dávka nepodléhající 
výkonu rozhodnutí je zasílána na chráněný účet, určí soud usnesením, že výše nezabavitelné 
částky podle odstavce 1 odpovídá výši opakované dávky nepodléhající výkonu rozhodnutí, 
pokud je vyšší než nezabavitelná částka na osobu povinného podle nařízení vlády o 
nezabavitelných částkách, a určí výši nezabavitelné částky. Odstavec 6 se použije obdobně.“. 
Obdobně i v navazujícím ustanovení § 304c odst. 9 o.s.ř. by pak byla použita tato zkratka ve 
znění: „opakovanou dávku nepodléhající výkonu rozhodnutí“. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyhověno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 

zásadní 
připomínka 

Připomínka nad rámec - k novelizaci § 26 o.s.ř.  
Nad rámec návrhu požadujeme doplnění  novelizace § 26 o.s.ř.  
Vzhledem ke skutečnosti, že MPSV je gestorem transpozice směrnice Evropského parlamentu a 

připomínkové místo od 
připomínky ustupuje 
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věcí Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému 
IMI“) [dále jen „směrnice 2014/67/EU], odpovídá též za implementaci čl. 11 odst. 3 uvedené 
směrnice, který stanoví, že: „Členské státy zajistí, aby odbory a další třetí strany, jako jsou 
sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich 
vnitrostátním právem oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice a směrnice 
96/71/ES, mohly jménem vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich 
podporu a s jejich souhlasem jednat v rámci jakéhokoli soudního nebo správního řízení, jehož 
cílem je uplatňovat tuto směrnici a směrnici 96/71/ES nebo prosazovat plnění povinností podle 
této směrnice a směrnice 96/71/ES.“  To je však možné pouze prostřednictvím vhodné 
novelizace uvedeného § 26 o.s.ř.  Proto vznášíme tuto zásadní připomínku, aby § 26 o.s.ř. byl 
upraven tak, že odbory a další třetí strany, jako jsou sdružení, organizace a jiné právnické 
osoby, mohly jménem vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich podporu 
a s jejich souhlasem jednat v rámci jakéhokoli soudního řízení, jehož cílem je uplatňovat 
směrnici 2014/67/EU a směrnici 96/71/ES nebo prosazovat plnění povinností podle těchto 
směrnic. 
Uvedená připomínka byla po pracovní linii již předběžně konzultována se zástupci Ministerstva 
spravedlnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

 K části druhé – Změna exekučního řádu 
K čl. III 
K bodům 32 až 35 (§ 35 odst. 2, 4 až 11)  
Ačkoli považujeme sjednocení exekučních řízení proti jednomu povinnému u jednoho 
exekutora jako opatření zefektivňující průběh exekučních řízení a snižující náklady exekuce, tak 
poukazujeme na skutečnost, že navrhovaná právní úprava stále umožňuje určitou dvojkolejnost 
při výkonu rozhodnutí. Jedná se o paralelní průběh výkonu různých rozhodnutí proti jednomu 
povinnému v podobě exekučního řízení a v podobě soudního výkonu rozhodnutí. 
S ohledem na shora uvedené žádáme o vysvětlení, zda je záměrem tuto dvojkolejnost při 
výkonu rozhodnutí ponechat.  

vysvětleno 
- záměrem je ponechat 
dvoukolejnost soudního výkonu 
rozhodnutí a exekuce, protože 
každý z těchto postupů má pro 
oprávněného své výhody a 
nevýhody; případnou změnu 
tohoto stavu lze zvážit v rámci 
rekodifikace civilního procesu 

Ministerstvo 
práce a 

 K  bodům 34 a 35 (§ 35 odst. 5 a 6)  
Ustanovení § 36 odst. 6 EŘ odkazuje na lhůtu, jež má být uvedena v § 35 odst. 5 EŘ. 

vyhověno 
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sociálních 
věcí 

Ustanovení § 35 odst. 5 EŘ však žádnou konkrétní lhůtu neobsahuje, když obsahuje pouze 
formulaci „bez zbytečného odkladu“. 
Navrhujeme, aby buď § 35 odst. 5 EŘ obsahoval konkrétní lhůtu, popř. aby § 35 odst. 6 EŘ 
obsahoval rovněž formulaci „bez zbytečného odkladu“. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

K  bodu 52 (§ 43b odst. 1)  
Navrhované znění osvobozuje od složení zálohy na náklady exekuce nezletilé, pokud jde o 
vymožení výživného, a poškozené, pokud jde o vymožení újmy způsobené ublížením na zdraví 
či trestným činem, tedy osoby, které se nacházejí v komplikované životní situaci a které jsou 
mimo jiné osvobozeny i od soudních poplatků dle § 11 odst. 2 písm. c), d) a r) zákona č. 
549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Ve srovnatelné situaci se však nacházejí i osoby, kterým 
byla způsobena újma pracovním úrazem či nemocí z povolání, které jsou kvůli své 
komplikované životní situaci rovněž osvobozeny od soudních poplatků ve smyslu § 11 odst. 2 
písm. e) téhož zákona. 
S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby mezi osoby osvobozené od složení zálohy na 
náklady exekuce byli zahrnuti rovněž oprávnění, pokud jde o exekuci k vymožení náhrady 
škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyhověno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

 K bodu 8 (§ 10 odst. 2) 
Odůvodnění:Doporučuje následující znění § 10 odst. 2 věty třetí: „Jestliže komora nepodá 
ministrovi návrh na jmenování exekutora do 1 měsíce od ukončení opakovaného výběrového 
řízení nebo mu nezašle oznámení o neúspěšném výběrovém řízení nebo neuskuteční opakované 
výběrové řízení ve stanovené lhůtě nebo na výzvu ministerstva, ministr vyhlásí výběrové řízení 
a na jeho základě jmenuje exekutora i bez tohoto návrhu.“. 
Odůvodnění:Doporučení vychází ze znění prvního odstavce, kdy neúspěšné výběrové řízení je 
ukončeno odesláním oznámení; nelze proto počítat lhůtu pro odeslání oznámení od ukončení 
výběrového řízení. 

vyhověno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

 K bodu 35 (§ 35 odst. 10 a 11) 
Odůvodnění:Doporučujeme osvobození veřejnoprávních institucí od placení náhrad paušálně 
stanovených hotových výdajů za úkony bezprostředně následující po zahájení exekučního řízení 
soudnímu exekutorovi. 
Odůvodnění:Důvodem návrhu je problematická realizace úhrad těchto výdajů exekutora ze 
strany veřejnoprávních institucí. 

nevyhověno 
- cílem předkládaného návrhu je 
snížení počtu vícečetných 
exekucí 
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Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

Další připomínky 
 
1. Požadujeme do návrhu doplnit novelizaci zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 
z důvodu navrhované novelizace § 265a občanského soudního řádu a § 46 odst. 5 exekučního řádu, 
podle které přijme-li soud vymáhané peněžité plnění nebo přijme-li soudní exekutor vymožené 
plnění, vymáhaná povinnost v tomto rozsahu zaniká.  
 
Tuto výslovně stanovenou právní úpravu je nezbytné promítnout do § 19 odst. 2 zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“), a to tak, aby den připsání vymožené 
částky na účet soudu nebo soudního exekutora byl  považován ex lege za den platby pojistného na 
sociální zabezpečení s cílem, aby pohledávka na pojistném a penále nebyla nadále v rozsahu jejího 
zaplacení penalizována za dobu od připsání vymožené částky na účet soudu nebo soudního 
exekutora do jejího připsání na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 
 

Za dobu od připsání vymožené částky na dlužném pojistném na sociální zabezpečení na 
účet soudního exekutora do doby jejího připsání na účet příslušné okresní správy sociálního 
zabezpečení je dlužná částka na pojistném i nadále penalizována. 
          Tato povinnost penalizace vyplývá z ustanovení § 19 odst. 2 písm. a) zákona č. 589/1992 
Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
zákona č. 285/2009 Sb., podle kterého se za den platby pojistného na sociální zabezpečení 
považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení.    
         Podle stávající právní úpravy tedy není z hlediska předepisování penále z neodvedeného 
pojistného v zákoně č. 589/1992 Sb. zohledněno, že z majetku povinného (plátce pojistného) 
byla dlužná částka na pojistném nebo její část exekučně vymožena a připsána na účet soudního 
exekutora, protože teprve dnem jejího připsání na účet okresní správy sociálního zabezpečení je 
dlužná částka na pojistném ve vymoženém rozsahu a po odpočtu nákladů exekuce považována 
za zaplacenou. Do této doby probíhá i nadále její penalizace. K zaslání této částky na účet 
okresní správy sociálního zabezpečení má soudní exekutor stanovenu v § 46 odst. 4 exekučního 
řádu lhůtu 30 dnů. 

vyhověno 
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Požadujeme vložit za dosavadní část třetí novou část čtvrtou v tomto znění: 
 

„ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 
 

Čl. VII 
 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., 
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb.,  zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., 
zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 
Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 
492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona 
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., 
zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 
62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č 
153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 
221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona 
č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., 
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 
503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 
250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb.,  zákona 
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb. (ST 
926), se mění takto: 
 
1. V § 17 odst. 2 části druhé věty za středníkem se text „§ 19 odst. 2  písm. a) a b)“   nahrazuje 
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textem „§ 19 odst. 2 písm. a) až c)“. 
 
2. V § 19 odst. 2 písmeno c) zní: 
 
„c) v případě vymáhání pohledávky na pojistném a penále den připsání vymožené částky na 
účet soudního exekutora nebo soudu.“.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
       
Současné číslování následujícího článku a části je pak nutno přečíslovat. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

zásadní 
připomínka 

2. Se zřetelem na navrhovanou novelizaci § 265a občanského soudního řádu a § 46 odst. 5 
exekučního řádu a z toho odvozenou novelizaci § 19 odst. 2 zákona o pojistném navrhujeme 
uložit v exekučním řádu soudním exekutorům povinnost sdělovat oprávněným den, kdy 
pohledávka nebo její část zanikla.  
Obdobnou oznamovací povinnost navrhujeme uložit v případech uvedených v navrhovaném § 
265a občanského soudního řádu též soudům. 
Bez této úpravy by příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebyly schopny včas upustit 
od penalizace pohledávek. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyhověno 
 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

 K důvodové zprávě 
V bodě 2 obecné části důvodové zprávy nazvaném „Odůvodnění hlavních principů navrhované 
právní úpravy“ navrhujeme neuvádět plátce mzdy mezi účastníky řízení. 

vyhověno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

 K materiálu Shrnutí závěrečné zprávy RIA 
V bodě 1.5.1 větě třetí doporučujeme nahradit slovo „povinného“ slovem „oprávněného“. 
 

vyhověno 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

 Odůvodnění: K pracovnímu znění návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů – příloha č. 6 bod III. 
Doporučujeme z poučení „potvrzení zaměstnavatele“, jak má zjistit průměrný čistý měsíční 
výdělek, vypustit spojení „dávky nemocenského pojištění vyplácené zaměstnavatelem“. 

vyhověno 
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Důvodem návrhu je skutečnost, že náhrada mzdy podle zákoníku práce, kterou zaměstnavatel 
vyplácí v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, není 
dávkou nemocenského pojištění, neboť ji neupravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ale zákoník práce.  

Ministerstvo 
zemědělství 

 1. K čl. I bod 4 - § 265a o.s.ř. 
Doporučujeme slovo „tohoto“ nahradit slovem „přijatého“. 

vyhověno 

Ministerstvo 
zemědělství 

 2. K čl. I body 23 až 25 - § 320h o.s.ř. 
Doporučujeme zvážit, zda by daň z nemovitých věcí neměla být uhrazena dříve, než odměna 
správce. 

nevyhověno - uspokojení 
nákladů soudu a správce jako 
prvních je standardní (vizte např. 
§ 338ze odst. 1 o.s.ř.) 

Ministerstvo 
zemědělství 

    zásadní 
připomínka 

3. K čl. III, bod 52  - § 43b ExeŘ Záloha na náklady exekuce 
Toto ustanovení prakticky vylučuje možnost organizačních složek státu využít služeb 
exekutorů, neboť s ohledem na ustanovení § 49 rozpočtových pravidel mají organizační složky 
státu jen omezenou možnost poskytovat zálohy a tato záloha nepatří mezi výjimky uvedené 
v tomto ustanovení. Je třeba upřesnit vztah těchto ustanovení, případně jejich znění upravit tak, 
nebyla vyloučena možnost státu využít služeb soudního exekutora. 
V tomto ustanovení by rovněž mělo být přímo uvedeno, že výše zálohy se stanoví dle 
prováděcího právního předpisu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

vysvětleno 
- podle sdělení Ministerstva 
financí se z pohledu 
rozpočtových pravidel nejedná 
v případě soudního exekutora 
o dodavatele, a proto se na tuto 
situaci  § 49 odst. 2 
rozpočtových pravidel 
nevztahuje, a to ani z 
části.  Z pohledu rozpočtových 
pravidel se  podle názoru MF 
v tomto případě bude jednat 
o výdaj podle zvláštního zákona 
ve smyslu § 7 odst. 1 písm. u) 
rozpočtových pravidel 
- zmocnění ke stanovení zálohy 
je zakotveno v § 131 písm. a) 
ex.ř., výše zálohy (nepovinné) 
je již stanovena ve vyhlášce 
č. 330/2001 Sb. 

Ministerstvo 
zemědělství 

 4. K čl. III, bod 52  - § 43b ExeŘ Záloha na náklady exekuce 
Dále doporučujeme zvážit, zda by osvobození nemělo být rovnou přiznáno osobám, které byly 

nevyhověno  
- od předcházejícího nalézacího 
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již soudem osvobozeny od soudních poplatků v případném předcházejícím nalézacím soudním 
řízení. 

řízení mohlo dojít ke změně 
poměrů oprávněného  

Ministerstvo 
zemědělství 

 5. K Důvodové zprávě a Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
V Důvodové zprávě je uvedeno, že zavedení povinných záloh nebude mít negativní dopad 
na celkovou vymahatelnost práva, ani se nebude jednat o nedovolení ztížení přístupu k soudní 
ochraně oprávněného. Právě s ohledem na citovaný rozsudek Evropského soudu pro lidská 
práva ve věci Kreuz versus Polsko je však třeba tuto otázku mnohem podrobněji zdůvodnit, 
neboť Evropský soud konstatoval, že zpoplatnění přístupu k soudu není samo o sobě zakázané, 
ovšem z toho vyplývá, že je třeba každé jednotlivé zpoplatnění z tohoto hlediska posoudit. 
Pokud jde o otázku celkové vymahatelnosti práva, je třeba zhodnotit dopady této novely 
v kontextu ostatních probíhajících změn právní úpravy exekučního řízení. 

nevyhověno - zhodnocení 
považujeme za dostatečné 

Ministerstvo 
zemědělství 

 6. K bodu 3.1 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
V tomto ustanovení nejsou vůbec vyčísleny náklady, které vzniknou státu jakožto oprávněnému, 
pokud využije služeb soudního exekutora (pokud je tedy vůbec může využít s ohledem na 
nemožnost organizačních složek státu poskytovat zálohy – viz připomínka č. 3). Jednotlivá 
ministerstva z povahy své funkce mohou mít celou řadu drobných nemajetných dlužníků, 
jejichž „prověření“ soudním exekutorem je z hlediska povinnosti péče řádného hospodáře 
prakticky nezbytné pro případné upuštění od vymáhání podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) 
zákona o majetku státu. 

vyhověno 
- Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace doplněna 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 1. K čl. I úvodní větě: Doporučujeme za slova „a zákona č. 298/2016 Sb.“ vložit čárku. 
 

vyhověno 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 2. K čl. I bodu 4: Doporučujeme zvážit nahrazení slova „tohoto“ slovem „ přijatého“, které se 
jeví jako přesnější a výstižnější, protože vymáhaná povinnost zaniká v rozsahu plnění, které 
soud „přijal“. 
 

vyhověno 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 3. K čl. I bodu 19: V § 304c odst. 6 doporučujeme za slova „v němž povinný může“ vložit slovo 
„podle“. 
 

vyhověno 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 4. K čl. II bodu 8: Vzhledem k velkému počtu navrhovaných změn v § 10 odst. 2 doporučujeme 
uvést nové znění celého odstavce 2. 
 

vyhověno 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 5. K čl. IV bodu 8: Doporučujeme nahradit slovo „bodu“ slovem „body“. vyhověno 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

zásadní 
připomínka 

Zásadní připomínka:  
1. K novelizačnímu bodům 6, 7, 11, 15 a 16, část první, čl. I, § 270 odst. 2, 279, 291, 301: 
Požadujeme zvážit vhodnost úpravy jednorázové náhrady nákladů plátci mzdy, neboť se nejeví 
jako vhodné, aby tato pohledávka měla přednost před přednostními pohledávkami podle § 279 
odst. 2. Doporučujeme však přitom zvážit také motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat osoby s 
nařízenou exekucí jiným způsobem. 

nevyhověno 
- tento způsob uhrazení 
jednorázové náhrady plátce 
mzdy byl do návrhu zařazen 
z technických důvodů: v exekuci 
by nepřednostní uhrazení 
znamenalo, že by plátce mzdy 
musel příslušnou částku zaslat 
exekutorovi spolu se všemi 
srážkami, exekutor by mu ji 
následně zaslal zpátky 
- přednostní uhrazení nákladů 
spojených s prováděním exekuce 
není v platné právní úpravě nijak 
neobvyklé (např. § 320h odst. 2 
písm. a) o.s.ř.) 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

zásadní 
připomínka 

2. K novelizačnímu bodu 26, část  druhá,  čl. III, § 30 exekučního řádu: Požadujeme  slova 
„může odmítnout“ nahradit slovem „odmítne“. Navrhovaná právní úprava, podle níž soudní 
exekutor může odmítnout provést úkon, odporuje-li právním předpisům, není správná co do 
volby modality. MŠMT je toho názoru, že pokud by odporovaly jakékoli úkony právním 
předpisům, soudní exekutor je provést nesmí, čili nemá na výběr, nemůže se totiž   v právním 
státě chovat contra legem. 

vyhověno 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

zásadní 
připomínka 

3. K novelizačním bodům 52, 78 a 104,  část druhá, čl. III,  § 43b, 55 odst. 6 a § 90 odst. 3 
exekučního řádu: Nesouhlasíme s obligatorním složením zálohy na náklady exekuce ze strany 
oprávněného. Ve své podstatě se jedná o ztížení situace toho, komu nebylo plněno po právu. 
Navrhovaná právní úprava může vést k tomu, že oprávněný do exekuce s nejistým výsledkem 
nepůjde a raději rezignuje na splnění toho, co mu náleží. V konečném důsledku tudíž může dojít 
k oslabení důvěry společnosti v právo. Oprávněný nemá vždy dostatečný přehled o majetkové 
situaci povinného, aby mohl vyhodnotit, kdy exekuce úspěšná bude a kdy nikoli. Mělo by být 

nevyhověno 
- jde o zásadní koncepční 
změnu, která by měla přispět 
k řešení problému vícečetných 
exekucí tím, že přiměje 
oprávněného, aby více zvažoval, 
zda je v jeho ekonomickém 
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plně na úvaze soudního exekutora, který má vhled do stavu věci, zda bude od oprávněného 
složení zálohy na náklady exekuce požadovat. V neposlední řadě navrhovaným postupem by 
došlo k navýšení administrativní zátěže. Požadujeme v tomto smyslu návrh upravit. 

zájmu podat exekuční návrh 
- vícečetné exekuce představují 
zásadní problém, v současné 
době je podle sdělení EK 95 % 
všech exekucí zahajováno jako 
vícečetné, z cca 6,5 mil. exekucí 
zahájených od r. 2001 jich dosud 
cca 4,5 mil. běží 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

 Připomínka: 
 
K novelizačnímu bodu 19, část první,  čl. I, § 304c odst. 6  občanského soudního řádu: 
Doporučujeme za slovem „může“ vložit slovo „podle“. 

vyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

Zásadní připomínky: 
 
1. K § 29 občanského soudního řádu 
Navrhuji, aby jako opatrovník dítěte před soudem byl stanoven zpravidla advokát. 
Ve složitějších typech řízení, jejich účastníkem je nezletilé dítě, je nezbytné zabezpečit pro dítě 
kvalifikované právní zastoupení advokátem. Může se jednat např. o řízení o udělení souhlasu 
soudu s právním jednáním dítěte, které se týká existujícího nebo budoucího jmění dítěte nebo 
jednotlivé součásti tohoto jmění ve smyslu § 898 NOZ, v řízení o pozůstalosti podle § 98 a násl. 
z.z.ř., v řízení o náhradě škody nebo o jiných majetkoprávních záležitostech apod. OSPOD, jež 
je jako opatrovník obvykle stanoven, je specializován na jiné typy řízení a nedisponuje 
pracovníky se zaměřením na tuto oblast práva.  Zastoupení advokátem je přitom důležité nejen 
k zajištění kvalifikované ochrany nejlepšího zájmu dítěte, ale i potřebné nestrannosti.  
Ve prospěch zastoupení dítěte advokátem se vyslovil též Ústavní soud v nálezu I. ÚS 3304/13 
ze dne 19. 2. 2014: „pokud soud ustanovuje dítěti jako straně sporného občanskoprávního 
řízení opatrovníka, měl by zpravidla s ohledem na nejlepší zájem dítěte ustanovit advokáta“. 
Zastoupení dítěte advokátem bylo dále posíleno i v trestně-právním řízení, kdy jej v některých 
případech soud obligatorně ustanoví pro řízení opatrovníkem dítěte.  
Pouze pokud jde o zastoupení dítěte v občanském soudním řízení, ve kterém se primárně 
posuzuje otázka výchovy dítěte a rodinných poměrů dítěte, je důvodný přednostní výběr orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka dítěte, pokud tuto úlohu nemůže vykonávat rodič 

vysvětleno 
- problematika bude diskutována 
v rámci rekodifikace civilního 
procesu. 
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či osoba blízká. 
Navrhuji přidání nového odst. 5 v § 29 občanského soudního řádu: 
„(5) Nezletilému dítěti jmenuje soud opatrovníkem zpravidla advokáta. To neplatí, jedná-
li o řízení ve věcech péče soudu o nezletilé nebo o řízení ve věcech osvojení.“ 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

2. K § 133a občanského soudního řádu 
 
§ 133a obsahuje částečný přesun důkazního břemene na žalovaného v diskriminačních sporech. 
Stávající úprava je však nesystémová a týká se pouze určitých případů diskriminace. 
Důvod pro přesun důkazního břemene je hlavně praktický – pro každého bude z povahy věci 
jednodušší prokázat motivaci svého vlastního jednání, kterou zná, než motivaci někoho jiného, 
čehož ani nemusí být schopen. Proto je vhodnější nechat jednající osobu prokázat skutečný 
nediskriminační motiv jejího jednání než nechávat oběť diskriminace prokazovat, že jednání 
jiné osoby bylo motivováno cílem diskriminovat. Přesun důkazního břemene tak do určité míry 
narovnává nerovnováhu mezi stranami procesu v tom, že žalobce zprošťuje povinnosti 
prokazovat interní pohnutky jednání protistrany. Ústavněprávní rovnost procesních stran a 
rovnost zbraní v oblasti dokazování je tak nastavena tak, že každá strana prokazuje to, co se jí 
bezprostředně týká jak navenek (projevy vůle), tak dovnitř k sobě samé (motivace těchto 
projevů). Tento postup je vhodný mj. i z důvodů celkové procesní ekonomie, tedy aby složité 
dokazování zbytečně neprotahovalo řízení. Navíc u diskriminačních sporů existuje výrazný 
veřejný zájem na zajištění rovného zacházení jako jednoho ze základních principů moderního 
právního státu, který pro ČR plyne z ústavního pořádku i mezinárodního práva. Proto musí 
existovat účinné mechanismy, jak diskriminaci zabránit, postihovat její pachatele a zajistit 
ochranu a zadostiučinění jejím obětem.  
Úprava přesunu důkazního břemene je však v současném českém právu upravena 
nerovnoměrně, neboť se v některých případech diskriminace aplikuje a v některých nikoliv. 
Důvodem je, že úprava přesunu důkazního břemene sleduje současnou úpravu zákazu 
diskriminace v právu EU a uplatní se tedy pouze v případech, kdy jej právo EU přímo vyžaduje 
– ve všech případech rasové diskriminace, ve všech případech diskriminace v oblasti 
zaměstnání a povolání a ve věcech přístupu ke zboží a službám na základě pohlaví. V ostatních 
oblastech, které nejsou právem EU upraveny a přesun důkazního břemene tudíž není 
vyžadován, k němu podle českého práva ani nedochází. Přitom z hlediska prokazovaní jsou 
jednotlivé diskriminační případy prakticky stejné, a tudíž ve všech případech je přesun 

vysvětleno 
- problematika bude diskutována 
v rámci rekodifikace civilního 
procesu 
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důkazního břemene klíčový pro prokázání diskriminační motivace jednání žalovaného. Bez 
přesunu důkazního břemene jsou tedy možnosti oběti diskriminaci plně prokázat, tj. včetně 
diskriminační motivace jednání žalovaného, výrazně ztíženy. Právě soudní ochrana práv je 
přitom v boji proti diskriminaci klíčová, což uznává i právo EU. Oběti diskriminace se navíc 
ocitají v procesně nerovném postavení nejen vůči diskriminujícím subjektům, ale i vůči sobě 
navzájem. Nejen vzhledem k výzkumu veřejné ochránkyně práv z roku 2015, který ukázal 
problémy obětí diskriminace v přístupu k právní ochraně, se domnívám, že je nutné tuto otázku 
řešit co nejdříve. 
Požaduji proto přesun důkazního břemene rozšířit na všechny případy diskriminace podle 
antidiskriminačního zákona. Navrhuji následující znění: 

§ 133a 
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného 
došlo k diskriminaci podle zvláštního právního předpisu104), je žalovaný povinen dokázat, že 
nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. 
______________________________________________________________ 
104) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

3. K § 270 odst. 2 občanského soudního řádu  
 
Toto ustanovení má za cíl kompenzovat náklady zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním 
osob v exekuci. Je pravda, že současná úprava exekucí srážkami ze mzdy je neefektivní a 
zatěžující. Zaměstnavatelé čelí jednak značné komplikovanosti a náročnosti výpočtu 
nezabavitelné částky a současně podléhají povinné součinnosti s exekutorskými úřady. 
Problematické je to zejména u osob s vícečetnými exekucemi, kterých je přes 75 %. Tehdy je 
nutné komunikovat s mnoha exekutory a správně vypočítávat exekuované částky. Náklady 
přitom nese zaměstnavatel sám. Takový systém je neefektivní a drahý. Představuje také 
významnou bariéru zaměstnávání osob v exekuci.  
Navrhované opatření dále zvyšuje dluhy povinného, jelikož se tyto navýší o paušální náhradu 
nákladů, ale i o úroky z prodlení způsobené tím, že zbytek dluhu je uspokojen později. 
Navržené řešení de facto zvýhodňuje jednu skupinu (zaměstnavatele) na úkor skupiny jiné. 
Prohlubuje tím jednak sociální problém, a zároveň se vystavujeme riziku, že podobné nároky 

nevyhověno 
- předkládaná právní úprava 
směřuje nejen k tomu, aby byly 
částečně uhrazeny náklady 
plátce mzdy, ale také k tomu, 
aby pro zaměstnavatele bylo 
výhodnější povinné 
zaměstnávat, a určitý sociální 
problém tedy řeší 
- výpočet nezabavitelné částky je 
nastaven tak, aby zohledňoval 
oprávněné zájmy povinného, jím 
vyživovaných osob, 
oprávněného, případně soudního 
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budou poptávat další subjekty, které mají v souvislosti s exekučním procesem zvýšené náklady 
(banky spravující účty povinných, provozovatelé poštovních služeb atp.). 
Domníváme se, že nelze existující nevyhovující situaci řešit tím, že se bude jedné skupině 
přiznávat finanční kompenzace a zároveň bude její nárok upřednostněn před všemi ostatními 
pohledávkami, které navíc vznikly dříve. Dokonce i před zapodstatovými pohledávkami – 
například výživným. Tento postup je již ze své podstaty nesprávný. Je nutné řešit primárně 
příčinu problému. V tomto případě například tím, že se zjednoduší výpočet nezabavitelné 
částky, nastaví se jasná pravidla komunikace mezi zaměstnavateli a exekutory, zavede se 
efektivní způsob slučování exekucí, či se přímo uzákoní místní příslušnost soudních exekutorů. 
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji toto opatření z návrhu vypustit. 

exekutora a rovněž aby 
povinného motivoval ke 
zvyšování jeho příjmu 
- navržená právní úprava 
směřuje ke koncentraci řízení 
proti jednomu dlužníku u 
jednoho soudního exekutora 
- navržený způsob uhrazení 
jednorázové náhrady plátce 
mzdy byl do návrhu zařazen 
z technických důvodů: v exekuci 
by nepřednostní uhrazení 
znamenalo, že by plátce mzdy 
musel příslušnou částku zaslat 
exekutorovi spolu se všemi 
srážkami, exekutor by mu ji 
následně zaslal zpátky 
- přednostní uhrazení nákladů 
spojených s prováděním exekuce 
není v platné právní úpravě nijak 
neobvyklé (např. § 320h odst. 2 
písm. a) o.s.ř.) 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

4. K § 299 odst. 1 občanského soudního řádu 
 
Výčet příjmů, na které se uplatňuje výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, neobsahuje všechny 
dávky nemocenského pojištění. Proto není jasné, zda vůbec a do jaké míry by tyto dávky 
výkonu rozhodnutí mělo podléhat. Za naprosto nepřijatelný důsledek tohoto stavu bych přitom 
považoval, pokud by dlouhodobé ošetřovné podléhalo výkonu rozhodnutí v plné výši. Proto 
navrhuji zavést u všech dávek nemocenského pojištění stejný režim jako u nemocenské a 
peněžité pomoci v mateřství, kde probíhají srážky ze mzdy podle § 299 odst. 1. Konkrétně jde o 
ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a nově zaváděná dávka otcovské 
poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné. 

vysvětleno 
- k dlouhodobému ošetřovnému 
byla příslušná připomínka ve 
vztahu k MPSV uplatněna 
- pokud jde o ošetřovné a 
vyrovnávací příspěvek 
v těhotenství a mateřství, tyto 
dávky byly z § 299 o.s.ř. 
vypuštěny zákonem č. 417/2011 
Sb. (tisk 441); z důvodové 
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Požaduji proto doplnit mezi příjmy, u kterých jsou prováděny srážky ze mzdy podle § 299 
odst. 1, i ostatní dávky nemocenského pojištění. 

zprávy se podává, že důvodem 
byla skutečnost, že ošetřovné je 
dávkou výrazně krátkodobého 
charakteru, vyrovnávací 
příspěvek je dávkou v zásadě 
marginální (týká se asi 100 
pojištěnek za r. 2009, výše této 
dávky je malá a každý měsíc 
jiná; výnos z obou dávek je 
velmi nízký, administrativní 
zatížení zaměstnavatele i OSSZ 
značné. Nelze předpokládat, že 
by tyto důvody od r. 2011 
pominuly, dávky tedy není 
vhodné do režimu § 299 o.s.ř. 
navracet, 
- „otcovská“ má podle návrhu 
náležet po dobu 1 týdne (§ 38b 
odst. 1 zák. o nem. pojištění, tisk 
821), ve vztahu k ní tedy platí 
obdobné argumenty jako výše k 
ošetřovnému 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

5. ĆÁST PRVNÍ, Čl. I, bod 14 (§ 299 odst. 2 občanského soudního řádu) 
 
Z nového odst. 2 se vytratila bez náhrady poslední věta o tom, že výkon rozhodnutí ohledně 
dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze 
provést přikázáním pohledávky. Tuto větu považuji ve světle problematiky ochrany dávek na 
účtech za klíčovou. Vzhledem k problémům, které se pojí s exekucemi na účet obecně a kterým 
se návrh rovněž věnuje, považuji za klíčové výluku těchto dávek z přikázání pohledávky 
zachovat. 
 
Požaduji proto poslední větu stávajícího znění § 299 odst. 2 občanského soudního řádu 

vyhověno 
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zachovat. 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

6. ČÁST PRVNÍ, Čl. I, bod 19 (nový § 304c občanského soudního řádu) 
 
V navrženém § 304c je upraven tzv. chráněný účet. Ačkoliv vítám snahu konečně vyřešit tento 
dlouho diskutovaný problém, kdy povinným jsou z jejich bankovního účtu exekuovány i 
prostředky, které jsou exekučně nepostižitelné, navržený způsob je velmi komplikovaný, pro 
všechny strany zatěžující a v praxi použitelný jen v omezené míře. 
Zejména upozorňuji na následující problémy: 
 
- Složitost a nejednoznačnost celého procesu 
Z návrhu také není zřejmé, zda musí povinný žádat každý měsíc o nezabavitelnou částku a to 
vždy s předstihem do konce předcházejícího měsíce. Zároveň jestliže musí povinný výslovně 
žádat o zřízení chráněného účtu, pak o tom musí být také informován – například v usnesení či 
exekučním příkaze, který se týká přikázání pohledávky z jeho účtu. Není také zcela zřejmé, jak 
se bude postupovat v případě souběhu více exekucí, zda bude povinný muset veškeré 
dokumenty prokazovat opakovaně a vůči různým exekutorům. Bylo by vhodné, aby probíhala 
automatická komunikace mezi exekutory navzájem v případě, že jedna exekuce je úspěšně 
vymožena a nastupuje na řadu nová u jiného exekutora. Bylo by také vhodné definovat, zda 
banka ověřuje platnost jednotlivých dodaných potvrzení a současně jakou částku banka blokuje 
v okamžiku nabytí právní moci usnesení – zda celou nebo poníženou o nezabavitelnou částku. 
Návrh se také nezmiňuje o jakýchkoli lhůtách, ve kterých musí jednotliví aktéři konat, zejména 
pak exekutor. 
Celkově se navržené řešení jeví jako velmi složité, klade značné nároky na všechny zúčastněné 
– povinného, soudního exekutora i bankovní instituce. Jeho praktická realizace bude jen velmi 
obtížná. 
 
 
 
 
 
- Zavedení druhé úrovně a duplicitního způsobu výpočtu nezabavitelné částky 
 

vyhověno částečně  
- ustanovení změněno; o 
převedení chráněné částky 
nebude třeba žádat každý měsíc, 
z návrhu jednoznačně plyne, že 
povinný bude žádat o zřízení 
chráněného účtu, poté bude 
peněžní ústav bez žádosti každý 
měsíc převádět na chráněný účet 
zákonem stanovené částky 
- poučovací povinnost vůči 
povinnému zakotvena 
- řešení týkající se více exekucí 
doplněno 
- z návrhu je zřejmé, že banka se 
potvrzením, případně 
vyrozuměním nebo rozhodnutím 
soudu řídí, jejich platnost 
neověřuje 
- banka bude blokovat při nabytí 
právní moci peněžní prostředky 
do výše vymáhané pohledávky, 
není však vyloučeno, že předtím 
již budou převedeny peněžní 
prostředky na chráněný účet 
- povinnost soudního exekutora 
postupovat v exekuci rychle 
plyne z obecných ustanovení 
ex.ř. 
- k postižení účtu povinného 
nemusí docházet vždy souběžně 
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Navržené řešení vychází z koncepce tzv. P-konta, což je řešení fungující v Německu. Nutno 
však podotknout, že pravidla a způsob výpočtu nezabavitelné částky jsou v Německu zcela 
odlišné, především v tom, že tam jsou srážky prováděny pouze na účtu. Nelze na české poměry 
aplikovat zvolené řešení jen z určité zčásti. Takto navržené řešení způsobí, že budou vedle sebe 
existovat dva způsoby výpočtu nezabavitelné částky, kdy druhý způsob použitý na bankovním 
účtu bude nelogicky duplikovat výpočet první, již provedený u zdroje. V praxi to bude vypadat 
tak, že zaměstnavatel bude zjišťovat počet vyživovaných osob (manžel/manželka, děti, jiné 
vyživované osoby), spočítá exekuční srážku, kterou odešle exekutorovi, a nezabavitelnou 
částku, kterou poukáže na bankovní účet povinného. Tam bude muset povinný, aby se k této 
částce dostal, vše velmi složitě prokazovat znovu, včetně získávání dokumentů (průměrný 
příjem, vyživované osoby…). Na základě dokumentů, které musí povinný dodat exekutorskému 
úřadu či bance, pak bude výpočet probíhat znovu, velmi pravděpodobně s odlišným výsledkem, 
protože bude vycházet z průměrného příjmu. Toto je přitom podle mne jednak nelogické, jednak 
nepřijatelné. 
 
- Nerovné postavení povinných při různých způsobech výplaty příjmu 
 
OSŘ v § 278 uvádí, že povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka 
(nezabavitelná částka) určená k uspokojování základních životních potřeb svých a těch, vůči 
kterým má povinný vyživovací povinnost. V případě výplaty v hotovosti při srážkách ze mzdy 
je „nezabavitelnost“ této částky garantována přímo zákonem. V případě výplaty na bankovní 
účet však musí povinný podat žádost (doloženou řadou dokumentů, navíc z velké části 
duplicitních) a de facto tak o tuto částku „bojovat“, jakkoliv je účelem právní úpravy mu tuto 
částku zachovat, což potvrzují i např. § 299 odst. 2 (k tomu viz výše) či § 317 odst. 2. Z toho 
tedy plyne, že povinný by měl tento svůj nárok realizovat v co nejpřístupnější formě. V praxi 
však naznačené řešení povede dále ke znevýhodnění osob pobírajících příjmy na účtech, 
k prohlubování finančních problémů povinných a přetrvávající preferenci výplat v hotovosti, 
což je přitom v rozporu s rozvojem moderní ekonomiky a platebního styku. 
 
- Problém při prokazování počtu vyživovaných osob 
Z návrhu není jasné, na základě čeho bude povinný prokazovat vyživované osoby. Podle zákona 
má tuto skutečnost potvrdit státní orgán, aniž by zákon specifikoval, o který orgán se jedná či na 

s postižením mzdy, na účet může 
být zasílána i mzda v plné výši; 
v tomto případě nepostižitelnou 
částku nikdo nepočítá 
- pokud by měla být při zaslání 
peněžnímu ústavu respektováno, 
že jde o nepostižitelnou částku, 
musel by peněžní ústav tuto 
částku identifikovat, což by 
podle ČBA vyvolalo vysoké 
náklady a další administrativní 
zatížení bank 
 
 
 
- návrh je výsledkem přes rok 
trvajícího jednání se všemi 
zúčastněnými subjekty, kromě 
jiného i se zástupci Úřadu vlády; 
představuje kompromis mezi 
zájmy těchto subjektů 
 
 
 
 
 
 
 
 
- předpokládá se předložení 
potvrzení soudního exekutora, 
který má rovněž do systému 
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základě čeho to má zjistit. Občanský zákoník upravuje výživné mezi manžely (§ 697 a násl.) a 
mezi předky a potomky (§ 910 a násl.), zákon o registrovaném partnerství upravuje výživné 
mezi partnery (§ 10 a násl. zákona). Je nutno přitom mít na paměti, že vyživovaná osoba je 
obecně osoba, která není schopna se sama živit (§ 911 občanského zákoníku), jde tedy o 
faktickou situaci. Návrh by tedy měl obsahovat možnosti pro osobu prokázat tuto faktickou 
situaci, aniž by to však pro ni bylo příliš komplikované a nepřístupné. Pro inspiraci lze použít i 
současný systém deklarování vyživovaných osob při srážkách ze mzdy, který již dlouho dobře 
funguje.  
 
 
- Nevhodné řešení „mnohosti“ chráněných účtů 
Podle odst. 10 může mít povinný pouze jeden chráněný účet. Návrh ukládá odpovědnost za 
dodržení tohoto pravidla povinnému. Výkon exekuce je přitom výkonem státní moci a její řádný 
průběh je odpovědností státu. Máme-li rejstřík exekucí, není nic snazšího, než do něj zapsat 
číslo chráněného účtu. Zřízení druhého chráněného účtu pak nebude možné. Takto bude moci 
být cíle dosaženo za minimálních nákladů na všech stranách 
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji celý návrh tzv. chráněného účtu kompletně 
přepracovat.  
 
 
Jako vhodné řešení navrhujeme, aby povinný jednorázově prokázal, že příjem připsaný 
na účet je exekučně nepostižitelný (jedná se o nezabavitelnou částku důchodu či mzdy, 
dávku státní sociální podpory či jiný exekučně nepostižitelný příjem) na jednoduchém 
formuláři, potvrzeném zaměstnavatelem, ČSSZ, Úřadem práce či jinou institucí.  
 
Alternativně navrhuji systém označení plateb připsaných na účet konstantním symbolem, 
který jednoznačně identifikuje exekučně nepostižitelný příjem. 
 
 
 
 

evidence obyvatel a do dalších 
informačních systémů přístup, 
případně může vycházet 
z potvrzení o studiu u zletilých 
dětí; v souvislosti s jinými 
osobami, kterým je povinný 
povinen poskytovat výživné, 
bude nutno předložit např. 
soudní rozhodnutí o přiznání 
výživného 
- registr chráněných účtů by se 
musel týkat, aby měl nějaký 
smysl, i výkonu rozhodnutí 
vedeného soudem a exekucí 
správních a daňových, přičemž 
je třeba mít na zřeteli, že správní 
exekuce mohou vést např. 
orgány územních 
samosprávných celků; takové 
řešení by bylo příliš finančně 
náročné 
- toto řešení je podle ČBA pro 
banky nepřijatelné, 
předpokládalo by identifikaci 
plateb 
 
- i toto řešení bylo diskutováno, 
konstantní symbol podle sdělení 
ČBA je sdělením pro příjemce 
platby, nikoliv pro banku, opět 
by se předpokládala identifikace 
plateb a navazující značné 
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Požaduji upravit návrh tak, že číslo chráněného účtu bude uvedeno v rejstříku exekucí, 
kde si banky budou moci ověřit, zda povinný už nějaký chráněný účet má či nikoliv. 

finanční náklady 
- rejstřík exekucí zahrnuje pouze 
exekuce vedené soudními 
exekutory, toto řešení není 
účelné 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

7. K § 329 občanského soudního řádu: 
 
Navrhuji vyloučit z § 329 občanského soudního řádu možnost, aby dražitel při výkonu 
rozhodnutí či exekuci mohl pouze dorovnat nejvyšší podání. Toto ustanovení se totiž v praxi 
ukázalo jako zneužitelné na úkor povinného. 
 
§ 329 upravuje výkon rozhodnutí (a rovněž i exekuci) prodejem v dražbě. Odstavec 3 stanoví: 
„Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné 
nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada 
zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem.“ Toto 
ustanovení je často zneužíváno. Dražitelé při dražbě nezvyšují své podání, ale pouze 
„dorovnávají“ podání ostatních dražitelů. Následně je dražba rozhodnuta losem, což umožňuje 
dražitelům, jednajícím ve shodě, vydražit věci za zlomek dosažitelné ceny. Sice ne vždy vyhrají 
los, avšak při vyšším počtu dražeb to nehraje roli. Tato praxe byla v minulosti mnohokrát 
kritizována1. Vzhledem ke zneužitelnosti, která je prokázána praktickými zkušenostmi, a 
vzhledem k tomu, že přínos „dorovnávání“ je jinak zanedbatelný, není důvod, aby v zákoně tato 
možnost dále zůstávala. Zachována musí být pouze pro situace, kdy je věc zatížena předkupním 
právem či dražiteli svědčí výhrada zpětné koupě. 
 
Požaduji tedy § 329 odst. 3 občanského soudního řádu upravit takto: 
„Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Má-li některý z účastníků 
dražby předkupní právo k předmětu dražby či svědčí-li některému z účastníků dražby 
výhrada zpětné koupě, není stanoveným příhozem vázán; učiní-li tento účastník dražby 
podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí soud příklep jemu.“ 

připomínka změněna na 
doporučující 
- jde o připomínku nad rámec 
návrhu 

ministr pro zásadní 8. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 8 (§ 10 odst. 3 exekučního řádu) vyhověno 
                                                            
1 Viz např. článek Hany Čápové v časopise Respekt „Dorovnejte - a pamatujte na mne“ ze dne 29. 12. 2013, dostupný v on-line archivu: 
https://www.respekt.cz/tydenik/2014/1/dorovnejte-a-pamatujte-na-mne 
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lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

připomínka  
Podle odst. 3 se do výběrového řízení může přihlásit ve lhůtě určené Komorou každý, kdo 
splňuje podmínky podle § 9. 
Podle odst. 2 téhož paragrafu, výběrové řízení může vyhlásit i ministr, a není tedy logické, aby 
v tomto případě lhůtu určovala Komora. 
Požaduji nahradit slova „určené komorou“ slovy „určené tím, kdo výběrové řízení 
vyhlásil“. 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

9. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 26 (§ 30 exekučního řádu) 
 
Podle § 30 „Exekutor může odmítnout provést úkon, odporuje-li právnímu předpisu.“ 
Exekutor, ostatně jako každý člověk (nejedná-li například v nutné obraně či krajní nouzi), 
MUSÍ odmítnout provést úkon, odporuje-li právnímu předpisu. Navržené ustanovení ad 
absurdum dává exekutorovi na zvážení, zda bude dodržovat zákon.  
 
Požaduji § 30 přeformulovat takto: 
„Exekutor odmítne provést úkon, odporuje-li právnímu předpisu.“ 

vyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

10. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 32 – 35 (§ 35 odst. 2, 4 - 11 exekučního řádu) 
 
Navrhované ustanovení upravuje koncentraci exekučních řízení vůči jednomu povinnému u 
téhož exekutora. Tato úprava je motivována snahou snížit náklady exekuce a zjednodušení 
komunikace. 
 
Ačkoliv s těmito cíli lze souhlasit, je otázkou, zda zvolené řešení může sledovaného cíle 
dosáhnout, a pokud ano, zda tak nečiní paradoxně na úkor povinných, oprávněných i exekutorů. 
Proti zvolené konstrukci lze mít následující výhrady: 
 
 

- Překážky a komplikace na straně oprávněných/věřitelů 
Výrazně se zkomplikuje podávání exekučních návrhů. Oprávněný neví, zda na jeho povinného 
už není podána exekuce. Může tedy zjistit exekuce v evidenci (na vlastní náklady, jelikož 
přístup je zpoplatněn), nebo podat návrhy hromadně a nechat exekutora, ať je postoupí (podle 
návrhu za úhradu). Navržené řešení tedy zatěžuje všechny zúčastněné a vytváří nové náklady. 

nevyhověno 
- koncentrace exekucí vedených 
proti témuž povinnému u 
jednoho soudního exekutora 
představuje koncepční změnu, 
která by měla přispět ke snížení 
nákladů exekuce (zejména tím, 
že úkony při zjišťování majetku 
povinného bude zpravidla 
možno ve všech řízeních činit 
pouze jednou) 
- návrh obsahuje rovněž možnost 
oprávněného obrátit se před 
zahájením exekučního řízení na 
soudního exekutora s žádostí o 
zjištění exekutora, který vede 
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Zejména u institucionálních věřitelů (banky, úvěrové společnosti) může jít o tisíce návrhů. 
- Placení náhrady hotových výdajů exekutora: 

Podle odstavce 6 exekutor postoupí věc teprve poté, co je mu uhrazena náhrada hotových 
výdajů. Není zřejmé, proč by náhrada výdajů spojených se zápisem do rejstříku a postoupením 
věci měla být exekutorovi hrazena, když věc toliko postoupí. Oprávněný navíc nemusí vědět, 
zda proti povinnému je vedena jiná exekuce. Jedná se tedy o náklady, které nikdo nezavinil, a 
není spravedlivé, aby je nesl ani oprávněný, ani povinný. 
 
 

- Návrh zakládá nerovnost mezi oprávněnými: 
Zatímco ten, kdo přijde jako první, má úplnou svobodu ve volbě exekutora, ostatní se mu musí 
přizpůsobit. Zásada procesní rovnosti vyžaduje, aby všichni účastníci měli stejné postavení. 
Jistě, lze exekutory přidělovat soudem nebo zakotvit jejich místní příslušnost. Nelze však 
někomu volbu exekutora umožnit a jinému upřít. 
Dodejme, že první z oprávněných si může zvolit exekutora sídlícího na druhém konci republiky, 
a všichni ostatní budou vázáni jeho volbou. Náklady exekucí pak dalece převýší jakékoliv 
teoretické úspory. 

- Omezení snahy exekutorských úřadů o získávání nových případů, riziko postupné 
monopolizace exekučního „trhu“: 

Pokud se návrh předkládá místo zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů mimo jiné 
z důvodu, aby byla zachována možnost volby exekutora a tím tržní konkurenční prostředí, tak 
přes mé zásadní výhrady i zde bude volná soutěž výrazně potlačena. Zejména tím, že až 96% 
exekucí je nyní zahajováno vůči osobám, které mají již alespoň jednu exekuci. Volba bude tedy 
možná jen pro 4% oprávněných. Vzhledem k tomu, že osob s více exekucemi je aktuálně více 
než 550 tisíc, nelze předpokládat, že v brzké budoucnosti se situace zásadně změní. Zároveň 
exekutoři nebudou příliš motivování shánět nové „zakázky“, protože beztak bude velká většina 
postoupena jinému exekutorovi – tomu, který zahájil řízení jako první. Způsob přidělování 
exekucí k exekutorovi, který zahájil řízení jako první, povede ke koncentraci exekučních řízení 
k velkým úřadům na úkor těch menších. Otázkou je, zda je to záměrem předkladatele. 

- Velmi omezená možnost zjišťovat, která exekuce byla zahájena jako první, 
případně zda je již vůči povinnému nějaká exekuce vedena 

Rejstřík zahájených exekucí obsahuje data o zahájených exekucích až od roku 2012. Není z něj 

první řízení 
- jde o náhradu nákladů 
spojených s úkony při zahájení 
exekučního řízení, která má 
zároveň plnit funkci soudního 
poplatku v tom smyslu, že má 
umožnit ukončit řízení, v nichž 
oprávnění nejsou ochotni ani 
tuto náhradu zaplatit 
- oprávněný, který si zvolil 
soudního exekutora, a ostatní 
oprávnění nebudou účastníky 
téhož řízení, je tedy sporné, zda 
lze hovořit o procesní rovnosti 
 
 
 
- nepředpokládáme, že by 
navržená právní úprava měla 
vést ke koncentraci exekucí u 
velkých exekutorských úřadů - 
nové věci budou u všech úřadů 
přibývat v tom poměru, v jakém 
u nich již běží exekuce, které 
byly zahájeny jako první 
 
 
 
 
- údaje o tom, zda je již vedeno 
řízení proti povinnému, se budou 
zjišťovat pouze z RZE 
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tedy možné výše uvedené zjistit. Přechodná ustanovení jsou pak velmi komplikovaná a staví 
vedle sebe hned několik rozdílných principů, komu a na základě jakého kritéria bude 
zahajovaná exekuce postoupena. 

- Nežádoucí zkrácení mimosoudního řešení sporu a předexekučního vymáhání za 
účelem rychlého zahájení exekučního řízení. 

Již dnes jsou věřitelé motivováni podat exekuční návrh co nejrychleji, aby si zajistili výhodnější 
pořadí pohledávky. Navržený systém tuto motivaci ještě posílí – kdo přijde první, získá nejen 
nejlepší pořadí, ale i možnost volby exekutora. 
Takové řešení odrazuje od hledání dohody, mimosoudních řešení, odkladů splátek či 
splátkových kalendářů. 
 

- Možná neústavnost zvoleného řešení: 
Exekutoři mají v Česku dvojí postavení: Jako vykonavatelé státní moci a jako konkurující si 
podnikatelé. Zvolené řešení je však problematické z obou těchto pohledů. 
Chápeme-li exekutory jako svého druhu „konkurující si podnikatele,“ pak není možné, aby byl 
oprávněný („zákazník“) nucen zvolit si konkrétního „dodavatele služby“ pouze na základě toho, 
že si jej zvolil již někdo před ním. Takové řešení je v rozporu s požadavkem na smluvní 
svobodu a autonomii vůle. Oprávněný je zde fakticky nucen uzavřít smlouvu s konkrétním 
podnikatelem, za podmínek jím určených, bez možnosti hledat lepší služby u „konkurence“. 
Chápeme-li exekutora spíše jako úředníka a vykonavatele státní moci, pak by mohla být zvolená 
úprava v rozporu s právem na zákonného soudce. Ústavní pořádek sice nezná „právo na 
zákonného exekutora,“ nicméně exekuce je stále výkonem státní moci, z pověření soudu, a je 
tedy třeba, aby byly dodržovány základní záruky zákonnosti a ústavnosti. Zejména je nezbytné, 
aby určení exekutora probíhalo transparentně, na základě zákona, nediskriminačně. Úplná 
teritorialita exekutorů je ústavně přijatelná, stejně jako je přijatelné, aby měl povinný na výběr. 
Není však přijatelné, aby byl příslušný exekutor určen zcela jinou soukromou osobou, která má 
pouze to „štěstí,“ že podala exekuční návrh o minutu dříve. 

- Zneužitelnost: 
Lze si představit situaci, kdy povinný, v předtuše většího počtu exekucí, požádá osobu jednající 
s ním ve shodě, o zahájení „fiktivní“ exekuce na nepatrnou částku u exekutora, o kterém je 
známo, že je přetížen, případně který nepostupuje při exekucích velmi aktivně. Ostatní 
oprávnění musejí podat návrhy u tohoto exekutora, čímž může dojít k obstrukcím a vzniká 

 
 
 
- uvedená právní úprava směřuje 
především k řešení vícečetných 
exekucí; 95 % exekučních 
návrhů je nyní podáváno vůči 
dlužníkům, vůči nimž je již 
exekuce vedena. Volba 
exekutora tedy bude možná jen 
v malém množství případů 
- máme za to, že zahájení 
exekučního řízení je spojeno 
s výkonem veřejné moci 
soudním exekutorem, nikoliv 
s podnikatelským aspektem této 
funkce; podle nálezu Ústavního 
soudu sp. zn. II.ÚS 3577/14 
neexistuje ústavně zaručené 
právo na „zákonného soudního 
exekutora“ (obdobné např. 
právu na zákonného soudce 
zaručenému v čl. 38 odst. 1 
Listiny) 
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prostor k manipulaci s řízením. 
Možnost dalšího šikanózního zneužití oprávněným v podobě podání návrhu a následná 
koncentrace řízení u značně vzdáleného exekutora byla popsána výše. 
 
Na základě výše uvedených připomínek požaduji navržené ustanovení kompletně 
přepracovat do podoby zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů s rovnoměrným 
přidělováním případů krajskými či okresními soudy. 
 
Alternativně navrhuji celou novou úpravu vypustit a ponechat systém stávající. 

 
 
 
 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

11. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 37 a 88 (§ 35a a § 74 exekučního řádu) 
  
Uvedená ustanovení jsou v nesouladu. Podle § 35a „ministerstvo poskytne prostřednictvím 
exekutora“ určité informace, podle § 74 „soudní exekutor může poskytnout“ určité informace. 
Liší se tedy jak povinný subjekt (ministerstvo x exekutor), tak i to, zda poskytnout musí, anebo 
může. 
 
Požaduji dát uvedená ustanovení do souladu.  

vyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

12. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 43 (§ 38 odst. 2 exekučního řádu) 
 
Podle tohoto ustanovení bude nově nutné připojit k návrhu exekuční titul i v situaci, že je vydal 
samotný exekuční soud. To je zbytečné, navíc výjimka dlouhá léta fungovala. 
Změna je odůvodněna tak, že z exekučního titulu je nutno vycházet při posuzování předpokladů 
pro vedení exekuce a že je nutné ho připojit k vyrozumění o zahájení exekuce. To je však 
nevysvětluje, proč je nutné titul k návrhu připojit, když ho soud má. 
 
Požaduji změnu vypustit a současné znění § 38 odst. 2 zachovat. 

vysvětleno 
v návrhu nejde o to, aby měl 
exekuční titul k disposici soud, 
ale soudní exekutor, který podle 
§ 39 odst. 3 ex.ř. zjišťuje, zda 
jsou splněny všechny zákonem 
stanovené předpoklady pro 
vedení exekuce, a případně 
exekuční návrh zamítne, a podle 
§ 44 odst. 1 ex.ř. je povinen 
zaslat povinnému kopii 
exekučního titulu 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 

zásadní 
připomínka 

13. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 66 (§ 48 odst. 1 exekučního řádu) 
 
Podle písmene e) obsahuje exekuční příkaz poučení o směnečné pokutě. Směnečnou pokutu 

vyhověno 
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příležitosti a 
legislativu 

český právní řád nezná, patrně má jít o smluvní pokutu, jak by nasvědčoval i § 46 odst. 7. 
 
Požaduji text opravit. 
 
Kromě toho není úplně jasné, co by mělo být obsahem poučení – jakékoliv smluvní pokuty jsou 
otázkou soukromoprávního vztahu mezi oprávněným a povinným, jejich řešení patří do řízení 
nalézacího, nikoliv vykonávacího. 
 
Požaduji vysvětlit, co má být obsahem poučení, případně ustanovení vypustit. 

 
 
 
 
vysvětleno 
- jde o promítnutí požadavku 
neziskové organizace věnující se 
pomoci dlužníkům na to, aby 
bylo z exekučního příkazu 
zřetelné, jaká je v určitém 
okamžiku (k datu vydání ex. 
příkazu) konkrétní výše 
vymáhaných nároků, které se 
mění v čase (např. úroky, úroky 
z prodlení, ale i smluvní pokuta), 
a dále, aby bylo možno 
z exekučního příkazu seznat, 
jakým způsobem se uvedené 
nároky po doručení ex. příkazu 
budou zvyšovat (tedy zejména 
jejich procentní sazba a období, 
za které náleží); podrobnosti 
budou upraveny v prováděcím 
právním předpisu 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

14. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 79 (§ 55 odst. 7 exekučního řádu) 
 
Uvedené ustanovení přikazuje exekutorovi zastavit exekuci, probíhá-li již dva roky bezúčelně. 
Oprávněný tomu však může zabránit složením další zálohy. 
Z textu však není zcela zřejmé, zda důvodem k zastavení exekuce bude stačit to, že nebyl zjištěn 
žádný majetek v této konkrétní exekuci, nebo zda bude nutné, aby po dva roky nebyl zjištěn 
vůbec žádný majetek v žádné exekuci vedené na téhož povinného. Domnívám se, že záměrem 
předkladatele je, aby šlo o první jmenovanou situaci, což podporuji, a navrhuji text v tomto 

vyhověno 
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směru vyjasnit. Tato otázka má značný praktický význam, protože velké množství povinných 
jsou osoby nacházející se v „dluhové pasti“, a je proti nim vedeno několik exekucí, přičemž 
reálně uspokojováni jsou často pouze věřitelé, kteří jsou na prvních místech v pořadí 
uspokojovaných pohledávek, tj. zahájili svou exekuci jako první. 
Pokud by tedy bylo nové znění § 55 odst. 7 interpretováno tak, že se aplikuje pouze, když 
nebyla v posledních dvou letech ani částečně uspokojena vůbec žádná exekučně vymáhaná 
povinnost věřitele, jeho aplikace by tím byla v praxi významně omezena v rozporu s účelem 
novely, kterým je snížení počtu vícečetných exekucí. 
Dále požaduji v důvodové zprávě pro jistotu uvést, že zastavení exekuce po dvou letech se 
netýká exekucí, u nichž je oprávněný osvobozen od složení zálohy, i když z textu novely to 
podle mého názoru již vyplývá. 
 
Požaduji tedy nový § 55 odst. 7 upravit takto: 
 

„(7) Exekutor rozhodne i bez návrhu a souhlasu oprávněného o zastavení exekuce, 
nedošlo-li po dobu posledních 2 let k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti a nebyl-li 
po tuto dobu v této exekuci zjištěn či zajištěn žádný majetek povinného. Exekutor nerozhodne 
podle věty první, složí-li oprávněný na výzvu exekutora v přiměřené lhůtě další zálohu na 
náklady exekuce ve výši stanovené prováděcím právním předpisem. Nepodal-li oprávněný do 
15 dnů od doručení výzvy ke splnění zálohy návrh na osvobození od složení další zálohy 
na náklady exekuce, je povinen složit tuto zálohu do 15 dnů od doručení výzvy; § 43b odst. 1 
věty druhá a třetí a odst. 2 a 3 se použijí přiměřeně.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
vyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

15. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 112 (§ 122 odst. 3 exekučního řádu) 
 
Navržený text zní: „Po dobu pozastavení výkonu exekutorského úřadu nesmí exekutor 
vykonávat exekuční ani další činnost.“ 
Předpokládám, že záměrem předkladatele nebylo exekutorům s pozastaveným výkonem úřadu 
omezit všechny činnosti, ale jen takové, které souvisejí s exekucemi. 
 
Požaduji ustanovení upravit následovně: „Po dobu pozastavení výkonu exekutorského 
úřadu nesmí exekutor vykonávat exekuční ani další činnost podle tohoto zákona.“ nebo 
„Po dobu pozastavení výkonu exekutorského úřadu nesmí exekutor vykonávat exekuční 

vyhověno 
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činnost ani další činnost exekutora.“ 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

16. K formátům komunikace exekutorů a bank 
Navrhujeme definování jednotného přístupu k usnesením, která zasílají exekutorské úřady 
bankovním institucím ve formátu PDF a XML. Dnes nemá XML oporu v zákoně a komplikuje 
se tím automatické zpracování informací. Zároveň se nezřídka stává, že usnesení ve formátu 
PDF je rozdílné od usnesení zaslané přes formát XML. Není jednak jasné, kterým usnesením se 
má bankovní instituce řídit a zároveň dochází k situacím, že povinný obdrží jiné informace o 
vymáhané povinnosti, než bankovní instituce, takže je mu blokován zůstatek na účtu ve vyšší 
míře. 
Požaduji proto do prováděcího předpisu povinné formáty komunikace exekutorů 
s bankami a dalšími subjekty v řízení.  

vysvětleno 
- nad rámec návrhu, 
nenovelizuje se prováděcí 
předpis 
- ve vyhlášce č. 418/2001 Sb. 
jsou uvedeny jako přílohy 
formáty pro komunikaci 
soudního exekutora s peněžním 
ústavem v rámci součinnosti a 
při zasílání exekučních příkazů 
- zákonný podklad datových 
souborů zasílaných peněžním 
ústavů ve formátu xml je v § 34 
odst. 3 ex.ř. (součinnost) a v § 
49 odst. 3 ex.ř. (exekuční 
příkaz); ze zákona rovněž plyne, 
že rozhodující je vlastní 
exekuční příkaz, nikoliv jeho 
příloha ve formátu xml 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

17. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
Požadujeme ve shrnutí ZZ RIA řádně popsat (a co možná kvantifikovat) všechny dopady 
navrhované úpravy v relevantních oblastech, a to v přehledném členění podle jejích jednotlivých 
segmentů. Např. v dopadech na podnikatelské prostředí je třeba uvést odhadované náklady 
peněžních ústavů na implementaci zvolené varianty ochrany příjmů povinného (namísto nákladů 
nezvolené varianty A1, které jsou v daném kontextu zavádějící) a doplnit odhad přínosů na 
celkové příjmy exekutorů v důsledku předpokládaného snížení počtu nevymahatelných 
pohledávek a zvýšené úhrady příslušných výdajů exekutorů ze strany oprávněných a dále dopady 
na zaměstnavatele v důsledku částečné paušální úhrady části nákladů spojených s výkonem 
rozhodnutí srážkami ze mzdy u zaměstnance; u dopadů na věřitele (jež by – s ohledem na 
různorodost dané skupiny – měly být kromě dopadů na podnikatelské prostředí zařazeny i do 

vyhověno částečně 
 
- od ČBA jsme neobdrželi 
vyčíslení nákladů na zvolenou 
variantu 
 
 
 
 
 
- bude-li prodloužena doba 
vymáhání v důsledku zavedení 
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sociálních dopadů) je třeba (alespoň typově) zohlednit i další dopady, zejména náklady na 
ověřování majetnosti dlužníka za účelem rozhodnutí ohledně podání návrhu na exekuci (spojené 
nově s povinností zálohy) a související ztráty z neuplatněných vymahatelných pohledávek 
v důsledku nesprávného posouzení majetkové situace dlužníka, dále náklady vyvolané 
prodloužením doby vymáhání v důsledku zvýšené ochrany příjmů povinného; u dopadů na státní 
rozpočet je třeba odstranit rozpor odhadovaných nákladů na počítačové systémy oproti samotné 
ZZ RIA (4 mil. oproti 5 mil.) a doplnit i dopady vyvolané dalšími částmi navrhované právní 
úpravy (např. náklady soudů na rozhodování o zvýšení nezabavitelné částky aj). 

chráněného účtu, bude mít 
oprávněný po tuto dobu nárok na 
úroky a úroky z prodlení 
- nepředpokládají se vyčíslitelné 
náklady soudů na činnost 
související s ochranou příjmů na 
účtu u peněžního ústavu 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

zásadní 
připomínka 

18. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
Požadujeme pro větší přehlednost jednoznačně vymezit konkrétní kritéria (zohledňující relevantní 
přínosy a náklady pro všechny dotčené subjekty) pro vzájemné porovnání jednotlivých variant 
(vždy jednotně alespoň pro alternativní varianty určité dílčí části navrhované úpravy) a doplnit do 
ZZ RIA tabulku s vyhodnocením variant na základě míry naplnění těchto kritérií (se zohledněním 
jejich případné odlišné váhy) u každé z variant. V této souvislosti současně požadujeme vymezení 
jednotlivých variant možných řešení v rámci dílčích segmentů navrhované úpravy vhodněji 
strukturovat, tj. vymezit varianty ve vztahu ke všem  jednotlivým věcným aspektům navrhované 
úpravy na nejnižší úrovni odlišnosti - tak, aby tyto varianty vždy skutečně představovaly 
vzájemné alternativy daného aspektu řešení a umožňovaly tudíž souměřitelné porovnání svých 
přínosů a nákladů. Ve stávající podobě ZZ RIA jsou varianty v rámci dílčích segmentů právní 
úpravy koncipovány z tohoto hlediska nejednotně a nepřehledně – např. u vícečetných exekucí 
v sobě varianta A zahrnuje několik relativně samostatných opatření (zálohy, koncentrace exekucí, 
paušální náhrady hotových výdajů, zastavení exekuce pro nemajetnost povinného), přičemž 
varianta B oproti ní představuje pouze drobnou odchylku ohledně příslušného orgánu, pokud jde o 
část koncentrace exekucí, zatímco varianta C koncepčně zcela odlišné řešení, pokud jde o část 
zastavení exekuce pro nemajetnost. Obdobná situace nastává i u segmentu chráněných příjmů, kde 
se mimo jiné směšují varianty obecného zvýšení chráněné částky na účtu povinného s variantami 
specifické ochrany jeho příjmů nepostižitelných jinou formou exekuce provedené již před 
zasláním prostředků na účet.  

vyhověno částečně 
 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 

 Připomínka: 
 
1. ČÁST PRVNÍ, Čl. I, bod 19 (nový § 304c občanského soudního řádu) 

 
 
nevyhověno 
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příležitosti a 
legislativu 

 
Kromě věcných připomínek k institutu chráněného účtu je třeba upozornit i na jisté legislativně-
technické problémy navrženého textu. 
Podle článku 39 Legislativních pravidel vlády: Paragraf (…) má obsahovat ustanovení, která se 
týkají pouze téže věci. Přednost je třeba dát krátkým paragrafům či článkům. V paragrafu nebo 
článku by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů či článků. I když 
6 odstavců je maximální počet, pro přehlednost právního předpisu jsou doporučovány 2-3. 
Navržený paragraf má odstavců 11, a to značně obsáhlých – navržený text zabírá téměř 2 strany 
A4. Obsahově se navíc jeden paragraf snaží řešit celou materii chráněného účtu – od žádosti o 
jeho vytvoření a samotné vytvoření, přes určení nezabavitelné částky (a to jednak nezabavitelné 
minimum, jednak 2/3 čisté mzdy), až po řešení „mnohosti“ chráněných účtů. Formálně se sice 
týkají „téže věci,“ ale ve skutečnosti je zde řešeno mnoho různých podtémat. 
V první řadě tedy v zájmu přehlednosti a srozumitelnosti doporučuji rozdělení textu 
alespoň do tří paragrafů. 
Text je navíc obtížně srozumitelný. Již v odstavci 1 je například určeno, že na peněžní 
prostředky na účtu, ohledně kterého byla doručena žádost, se nevztahují zákazy podle § 304 a že 
nejsou předmětem výkonu rozhodnutí. Až v odstavci 2 je tento účet pojmenován jako „chráněný 
účet“ a teprve v odstavci 4 je termín „chráněný účet“ zaveden jako legislativní zkratka. 
Logičtější by byla opačná stavba textu: Nejdříve určení, co to chráněný účet vlastně je (a proces 
jeho zřízení), zavedení legislativní zkratky, a teprve poté určení práv a povinností s chráněným 
účtem souvisejících. 
Ze zákona je navíc obtížně zjistitelné, co to „chráněný účet“ vlastně je. Podle odstavce 4 
dojdeme k závěru, že „chráněný účet je účet, ohledně kterého byla peněžnímu ústavu doručena 
žádost podle odstavce 1“. Odstavec 1 však, striktně vzato, nehovoří o žádosti „ohledně účtu,“ 
ale o žádosti, aby s peněžními prostředky na účtu bylo nakládáno určitým způsobem. Toto by 
byl pouze formalismus, který by bylo možné překlenout důkladným čtením prvního odstavce. 
Nicméně, samotná odkazovaná věta v prvním odstavci má 57 slov a zabírá bezmála 5 řádků, 
tedy i zkušený čtenář ji musí přečíst několikrát, aby pochopil, o co se vlastně jedná. Navíc sama 
obsahuje další odkaz, a to na § 304. 
Nahradíme-li odkaz na odstavec 1 doslovnou citací, dojdeme k závěru, že chráněný účet je: 
„účet, ohledně kterého byla peněžnímu ústavu po doručení usnesení o nařízení výkonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ustanovení přepracováno 
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rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu doručena žádost povinného, aby se na prostředky ve 
výši nezabavitelné částky na osobu povinného podle nařízení vlády o nezabavitelných částkách 
vedené na tomto účtu nevztahovaly zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3“. 
Takto postavená legislativní zkratka je značně nesrozumitelná. Rozšifrování, co to chráněný 
účet vlastně je, vyžaduje značné úsilí. 
Ačkoliv akceptuji, že v praxi budou adresátem zejména soudy, exekutoři, advokáti a banky, nic 
to nemění na tom, že skutečným adresátem by měl být především povinný. Ustanovení zákona, 
jehož cílem je ochrana těch sociálně nejzranitelnějších, by měla být pro průměrného čtenáře 
snadno srozumitelná. 
Navíc je zkratka využívána na různých místech v různém významu. V odstavci 10 „rozhodne 
soud, který účet bude účtem chráněným“. Pokud ale zkratku „chráněný účet“ užijeme ve 
významu, který byl definován v odstavci 4, pak citovaná věta by zněla takto: „soud rozhodne, 
který účet bude účtem, ohledně kterého byla peněžnímu ústavu doručena žádost podle odstavce 
1“. Což je zjevný nesmysl. 
Další drobný nesoulad lze najít v odst. 6, podle kterého potvrzení soudního exekutora je možné 
nahradit potvrzením od soudu. Odst. 6 však používá dikci „namísto potvrzení soudního 
exekutora“ zatímco odstavec 3 používá dikci „potvrzení státního orgánu nebo soudního 
exekutora“. Ustanovení by měla být v souladu. 
Doporučuji tedy text přepracovat, aby byl terminologicky jednoznačný, přehledný, a 
pracoval s jasnými definicemi a legislativními zkratkami. 

 
 
 
 
 
 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 2. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 8 (§ 10 odst. 2 exekučního řádu) 
 
Podle tohoto ustanovení je komora povinna provést výběrové řízení do 1 měsíce od uvolnění či 
zřízení úřadu a opakované řízení do 6 měsíců od uvolnění či zřízení úřadu. Není zřejmé, proč je 
opakované výběrové řízení vázáno na zřízení úřadu. V praxi budou výběrová řízení trvat různě 
dlouho, takže v některých případech může od skončení prvního do zahájení druhého 
výběrového řízení uplynout mnoho měsíců, zatímco jindy na sebe mohou bezprostředně 
navazovat. 
 
Lze si představit i situaci, byť v praxi asi výjimečnou, že první výběrové řízení se protáhne na 
více jak 5 měsíců a vyhlášení opakovaného řízení tak nebude možné stihnout. 
 

vyhověno 
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Navrhuji navázat běh lhůty pro druhé řízení až na skončení řízení prvního. 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 3. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 11 (§ 15 odst. 5 exekučního řádu) 
 
Toto ustanovení upravuje „předání úřadu“. Podle navrženého znění předá „odcházející“ 
exekutor svému nástupci mimo jiné „související technická zařízení nebo nosiče dat“. Především 
doporučuji nahradit spojku „nebo“ spojkou „a“. Předat se musí všechno. 
Dále navrhuji, aby termín „nosič dat“ byl nahrazen pouze „daty“. Data totiž nemusí být uložena 
pouze na fyzickém nosiči, který je v držení exekutora, ale i v tzv. cloudovém úložišti, kde nosič 
dat sám o sobě nemůže být předán. Vzhledem k tomu, že tato cloudová úložiště jsou i exekutory 
využívána stále více, zákon by s nimi měl počítat. Ponechávám na zvážení předkladatele, zda 
zákon bude pracovat pouze s „daty,“ anebo výslovně s přístupovými údaji k nim (v praxi je to 
zřejmě jedno). 
Stejnou změnu doporučuji i v dalších ustanoveních, kde se pracuje s nosiči dat. 

vyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 4. K § 33 odst. 3 a 4 exekučního řádu 
 
Odstavec 3 zní: „Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední 
moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku 
nebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny 
oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k vedení exekuce; tuto povinnost 
má zejména orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán, který 
vede registr motorových vozidel, orgán pověřený vedením informačního systému veřejné správy, 
ve kterém jsou vedeny údaje o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích, orgán správy 
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, organizátor regulovaného trhu, 
centrální depozitář, jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů a Notářská 
komora České republiky ve vztahu k Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. (…)“ 
Část věty před středníkem dává povinnost součinnosti s exekutorem všem orgánům a 
právnickým osobám vedoucím evidence osob a jejich majetku. Část věty za středníkem 
obsahuje výčet (navíc demonstrativní) osob a orgánů, které tuto povinnost mají. Je-li ale určitá 
povinnost uložena všem, takovýto příkladmý výčet je zcela zbytečný a nemá normativní 
význam. Všichni jsou zkrátka všichni. 
Podobným nedostatkem trpí i odstavec 4: Je zde velmi obsáhlý výčet subjektů povinných podat 
exekutorovi jisté informace. Tento výčet je ukončen slovy „fyzické a právnické osoby“. Výčet 

nevyhověno 
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v odstavci 6, zabírající bezmála 6 řádek, tedy postrádá smysl – banky, spořitelní družstva atd. 
jsou jistě právnickými osobami. Notáři a advokáti budou nepochybně rovněž fyzickými 
osobami. Opět – je-li povinnost uložena všem právnickým a fyzickým osobám, další výčet je už 
zbytečný. 
Naopak, v souladu s teorií racionálního zákonodárce může takový výčet vést k výkladovým 
těžkostem a nejistotě, protože pokud jsou některé subjekty součástí výčtu a jiné ne, lze se 
domnívat, že by měly mít i jiné právní postavení, což asi není záměrem. 
 
Doporučuji tedy přezkoumat, zda výčty v § 33 jsou nezbytné, a případně je odstranit. 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 5. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 46 (§ 39 odst. 4 exekučního řádu) 
 
Podle zákona exekutor řízení zastaví, podle důvodové zprávy jej zastavit může (ale nemusí).  
 
Požaduji uvést do souladu zákon a důvodovou zprávu. 

vyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 6. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 110 (§ 115b exekučního řádu) 
 
Uvedené ustanovení upravuje informační povinnost mezi exekutory, Komorou a ministerstvem. 
Neupravuje však hrazení nákladů. 
 
Doporučuji doplnit, že informace se poskytují bezplatně. 

nevyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 7. ČÁST DRUHÁ, Čl. 3, bod 115 (§ 124c exekučního řádu) 
 
V tomto ustanovení je zaveden nový správní delikt Komory, tedy že vykonává dohled v rozporu 
s kontrolním řádem. V DZ je však uvedeno, že má jít o rozpor s řádem exekučním. 
 
Požaduji text opravit. 

nevyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 8. k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
Doporučujeme u definice problému a popisu existujícího stavu přesněji analyzovat nedostatky 
stávající úpravy a z nich vyplývající potřebu její změny, zejména doplnit vysvětlení, proč pro 
účely sledované navrhovanou úpravou nepostačuje – ve vztahu k navrhované povinné záloze na 
náklady exekuce ze strany oprávněného -  stávající úprava umožňující exekutorům tuto zálohu 

vyhověno částečně 
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požadovat a – ve vztahu k navrhované úpravě povinného zastavení exekuce pro nemajetnost 
povinného exekutorem – stávající úprava umožňující takovouto exekuci zastavit soudem na 
návrh exekutora; tuto analýza je namístě podložit i konkrétními údaji o (ne)využívání daných 
institutů. 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 9. k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
Doporučujeme identifikaci dotčených subjektů doplnit i o zaměstnavatele povinných 
postižených exekucí srážkami ze mzdy; současně doporučujeme další uvedené subjekty 
podrobněji strukturovat, např. kategorie účastníků civilních a exekučních řízení je příliš široká, 
neboť žádný aspekt navrhované úpravy se nedotýká všech těchto osob jako celku, a je třeba ji 
rozčlenit na jednotlivé podkategorie podle jednotlivých typů dopadů, tj. zejména na povinné, 
oprávněné, další věřitele (neúčastnící se v důsledku navrhované zálohové povinnosti 
exekučního řízení) apod. Dále doporučujeme pro větší přehlednost rozdělit popis dopadů na 
každou skupinu dotčených subjektů podle jednotlivých dílčích segmentů navrhované právní 
úpravy. 

vyhověno částečně 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

 10. k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
Doporučujeme doplnit do ZZ RIA další informace o průběhu  
a výsledku konzultačního procesu, tj. podrobně popsat, jaké stanovisko zaujímají jednotlivé 
konzultované subjekty k navrhované právní úpravě, popř. jejím zvažovaným variantám, jaké 
jejich připomínky v ní byly zohledněny a naopak jakým jejich připomínkám nebylo vyhověno, 
vždy s příslušným zdůvodněním.  

nevyhověno 

ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 

    11. k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace upřesnit indikátory, podle nichž bude posuzována 
účinnost navržené právní úpravy, tj. kvantifikovat uvedený „pokles vícečetných exekucí“, a to 
v návaznosti na cíle úpravy a odhady popsané v jiných částech ZZ RIA (zřejmě nemá jít o 
samoúčelný pokles, ale o snížení počtu, popř. podílu exekuovaných nevymahatelných 
pohledávek, přičemž ZZ RIA předpokládá na základě navrhované úpravy zvýšení celkové 
vymahatelnosti exekuovaných pohledávek na 60 %) a doplnit konkrétní indikátory efektivnosti 
úpravy ochrany příjmů povinného na účtu a paušální náhrady nákladů zaměstnavatele 
povinného v souvislosti s exekucí. Současně doporučujeme stručně vysvětlit, proč je za vhodný 

nevyhověno 
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termín přezkumu považován rok 2023 (např. má-li být proveden současně s přezkumem 
účinnosti novely insolvenčního zákona usnadňující oddlužení, tj. věcně úzce související úpravy, 
pro niž byl s ohledem na možnou délku oddlužení zvolen daný termín).  

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

zásadní 
připomínka 

Zásadní připomínka: 
 
1. Navrhuje se vypuštění ustanovení § 260 odst. 1 občanského soudního řádu. Požadujeme 
toto ustanovení zachovat. V případě, že by se oprávněný domáhal výkonu rozhodnutí o 
výživném po delší době, např. po dvou letech, od vydání rozhodnutí, může nastat situace, že 
nebude znát nové bydliště povinného a nebude mít jak jej zjistit a soud bez dostatečného určení 
povinného návrh na výkon rozhodnutí nepřijme. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

vysvětleno 
- jde o změnu spojenou 
s přijetím zákona o zvláštních 
řízeních soudních. Podle § 513 
z.ř.s. platí, že jde-li o vymáhání 
výživného pro nezletilé dítě, 
poskytne soud na žádost 
účastníka pomoc při zjišťování 
bydliště toho, komu z rozhodnutí 
vyplývá povinnost. Soud přitom 
postupuje v součinnosti s jinými 
orgány veřejné moci. 
 Z platného § 260 odst. 1 
o.s.ř. plyne, že jde-li o vymáhání 
výživného pro nezletilé dítě, 
poskytne soud na žádost 
účastníka pomoc při zjišťování 
bydliště toho, komu z rozhodnutí 
vyplývá povinnost. Soud přitom 
postupuje v součinnosti s jinými 
státními orgány. 
 Vzhledem k tomu, že 
zákon o zvláštních řízeních 
soudních upravuje řízení ve 
věcech péče soudu o nezletilé (§ 
2 písm. t) z.ř.s.), přičemž 
v tomto řízení soud rozhoduje i 
ve věcech výživy nezletilého 
dítěte (§ 466 písm. c) z.ř.s.) a 
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obsahuje i zvláštní ustanovení o 
výkonu rozhodnutí ve věcech 
výživného (§ 511 a násl. z.ř.s.), 
navrhuje se, aby byla ponechána 
pouze výše zmíněná právní 
úprava obsažená v § 513 z.ř.s. 
     Oprávnění soudu zjišťovat 
bydliště povinného se tedy 
nemění, pouze se odstraňuje 
duplicitní právní úprava. 

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 Připomínka: 
 
K novele občanského soudního řádu: 
 
K § 270 odst. 2: Jde o sporné ustanovení. Jakkoli lze vítat fakt, že jím dochází k odstranění 
ústavně problematické nucené povinnosti zaměstnavatelů bez náhrady, jde o úpravu, která dále 
komplikuje a prodražuje exekuční řízení, což jsou obecně problémy, kterým má právě tato 
novela čelit. Pokud bude rozhodnuto o zařazení této úpravy do OSŘ, tak je ovšem z důvodu 
ústavní rovnosti třeba ji rozšířit i na další osoby, které mají dnes uloženou nucenou povinnost 
součinnosti bez náhrady, a to konkrétně banky v agendě postihu účtu. 

nevyhověno 

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 K § 279 odst. 1: Nedoporučujeme, aby náhrada nákladů plátce mzdy byla přednostní 
pohledávkou s takovou intenzitou, že bude mít přednost dokonce před pohledávkami výživného, 
pohledávkami náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či pohledávkami 
náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. 

nevyhověno 
- jde o nejméně zatěžující 
technické řešení problému 

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 K § 290 odst. 1: Nedoporučujeme, aby byla exekuce zastavena po uplynutí 1 roku ex offo bez 
návrhu a souhlasu oprávněného, když povinný nepobírá mzdu. Jde o ustanovení v neprospěch 
oprávněného, jelikož povinný může začít mzdu pobírat. 
 

vyhověno 
- ustanovení změněno 

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 K novele exekučního řádu: 
 
K § 35 odst. 10 a odst. 11: Nesouhlasíme s ustanovením o náhradě paušálních nákladů 
exekutorovi oprávněným, jelikož jde o úpravu v neprospěch oprávněného. 

nevyhověno 
- cílem je přimět oprávněného ke 
zvážení, zda je pro něj podání 
exekučního návrhu ekonomicky 
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výhodné 
vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 K § 38 odst. 2: Nedoporučujeme, aby musel být k návrhu opětovně přikládán exekuční titul i 
pro případy, kdy je vydal exekuční soud. V době elektronizace jde o zbytečnou administrativní 
zátěž. 
 

nevyhověno 
- exekutor je povinen přiložit 
exekuční titul k vyrozumění o 
zahájení exekuce, informační 
systémy soudů a soudních 
exekutorů nejsou propojené 

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 K § 44 odst. 3 písm. h): V případě poučování povinného o podání návrhu na oddlužení jde o 
nerovné opatření v neprospěch oprávněného, které zasahuje do jeho hmotných práv. 
 

nevyhověno 
- jde o opatření k řešení 
problému vícečetných exekucí 

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 K § 43b: V případě povinných záloh oprávněným jde o opatření výrazně k tíži oprávněného. 
Navíc není ani stanoven žádný limit pro výši záloh. 
 

nevyhověno 
- cílem je přimět oprávněného ke 
zvážení, zda je pro něj podání 
exekučního návrhu ekonomicky 
výhodné; výše záloh bude 
upravena v prováděcím právním 
předpisu (vyhláška č. 330/2001 
Sb.) 

vedoucí 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 K § 55 odst. 6 a odst. 7: O úpravu proti zájmům oprávněného se jedná i v případě zastavení 
exekuce z důvodu nesložení záloh oprávněným. 

nevyhověno 
- jde o opatření ke snížení počtu 
vícečetných exekucí, které jsou 
často bezvýsledné 

Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
A. K části první (změna občanského soudního řádu), K čl. I 
 
1. K bodům 6 a 7, 11, 15 a 16 (§ 270 odst. 2, 279, 291, 301) 
Navrhuje se, aby plátcům mzdy (jen soukromým) náležela jednorázová náhrada nákladů. 
Nezpochybňuji mírně zvýšenou zátěž plátců mzdy způsobenou plněním povinností při výkonu 
rozhodnutí (exekuci) srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Výši navržené paušální náhrady 
nákladů (500 Kč) však považuji za nepřiměřenou. Jsem přesvědčena o tom, že by plátce mzdy 

připomínkové místo na 
připomínce netrvá 
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(jiného příjmu) tyto úkony (až na výjimky) měl provádět při své běžné činnosti. Stát obecně 
vyžaduje plnění množství povinností, aniž za to poskytuje náhradu. 
Předkladatel v důvodové zprávě tvrdí, že de lege lata zaměstnavatel nemá nárok na náhradu 
nákladů spojených s exekučními srážkami ze mzdy. Již dnes však ustanovení § 128 občanského 
soudního řádu plátcům mzdy s ohledem na ustanovení § 139 odst. 1 a 3 občanského soudního 
řádu umožňuje uplatnit nárok na náhradu hotových výdajů. Předkladatel neinformuje 
o využívání tohoto institutu a standardní výši přiznávané náhrady. 
Návrh nepamatuje na situace, kdy má povinný více příjmů (resp. plátců mzdy) a nezavádí ani 
proces kontroly postupů plátců mzdy. Není tak zřejmé, jak se povinný bude domáhat nápravy 
v případě chybného postupu plátce mzdy. 
S předloženým řešením nesouhlasím, navržené body související s paušálně stanovenou 
náhradou nákladů plátce mzdy proto navrhuji vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka 

2. K bodu 18 a 19 (§ 304b odst. 3 a 304c) 
Nový režim tzv. chráněného účtu povinného je zřejmě inspirován německou právní úpravou 
(tzv. P-konto, Pfändungsschutzkonto). S ohledem na dosavadní judikaturu jsem považovala 
za nezbytné vyřešit dosavadní situaci, kdy se fakticky postihovaly exekučně již nepostižitelné 
příjmy (příjmy nepodléhající výkonu rozhodnutí zcela či v rozsahu zůstatku po již provedených 
srážkách ze mzdy) pouze v důsledku zaslání na účet. Navrhovanou právní úpravu však považuji 
za nepřehlednou, nesrozumitelnou, nejasnou, složitou a v důsledku toho nepřínosnou. 
Situaci nyní ovlivnil nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 121/16 ze dne 20. října 2016. 
V zásadě tak již nemůže být pochyb o nepostižitelnosti prostředků chráněných jinými 
ustanoveními občanského soudního řádu pouze v důsledku formální změny jejich původní 
podoby připsáním na účet. V rozsahu aktuálních nepostižitelných částek poukazovaných na účet 
by měl být výkon rozhodnutí zastaven. 
S navrženou úpravou nesouhlasím pro její přílišnou složitost a nejasnost. Navrhuji zvážit jiné, 
jednoduší řešení – prakticky zajistit, aby aktuální splátky dávek a jiných příjmů, které 
nepodléhají výkonu rozhodnutí nebo již byly postiženy srážkami (a jsou tak již nepostižitelné) 
mohl povinný prostřednictvím účtu u banky (nebo podúčtu) využívat bez dalšího (nedojde-li 
k jejich uspoření). Při zachování dosavadního systému srážek ze mzdy (a jiných příjmů) 
nepovažuji za rozumné kombinovat výpočet srážek nejprve prostřednictvím plátce mzdy 
a následně prostřednictvím banky. 

připomínka změněna na 
doporučující 
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Tato připomínka je zásadní. 
Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka 

B. K části druhé (změny exekučního řádu), k čl. III 
3. K bodu 32 až 35 (§ 35 odst. 2, 4 a 11) 
Obávám se, že prostřednictvím navržené změny nelze dosáhnout cíle v podobě vymáhání dluhů 
povinného jedním exekutorem. Navrhovaná právní úprava administrativně zatíží exekutory 
(budou vést spisy, u nichž nebudou nikdy pověřeni provedením exekuce) a nereflektuje situace, 
kdy exekutor byl do úřadu nově jmenován a nevede mnoho starších exekucí. Takový exekutor 
bude navrhovaným postupem poškozen, neboť bude pouze přeposílat nově došlé návrhy 
na zahájení exekučního řízení jiným exekutorům. Exekutor dále nebude schopen předvídat 
nápad svých věcí, neboť není zřejmé, zda v případě obdržených exekučních návrhů bude 
pověřen provedením exekuce (oprávněný má možnost obrátit se na kteréhokoli exekutora). 
Navrhovaná právní úprava pak způsobí i nejistotu oprávněných, kteří se až po delší době dozví, 
který exekutor bude exekuci provádět (vést). Takové nejistotě oprávněných lze předejít např. 
změnou ustanovení § 35 exekučního řádu o přidělování věci tím, že namísto složitého 
mechanismu přerozdělování navrhne oprávněný přímo toho exekutora, který má sídlo v obvodu 
exekučního soudu. 
Navrhovaná právní úprava hovoří o koncentraci ve vztahu k exekutorovi, který vede řízení, 
které bylo zahájeno jako první, bez ohledu na vzdálenost jeho sídla od bydliště povinného. 
Nejsem si jista, že tento důsledek předkladatel zamýšlel. Vracím se tedy k myšlence, 
že požadovaného cíle lze efektivněji dosáhnout zavedením místní příslušnosti exekutorů. 
S navrženou úpravou nesouhlasím, navrhuji zvážit jiné řešení. 
Tato připomínka je zásadní. 

připomínka změněna na 
doporučující 
 

Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka 

4. K bodu 48 až 51 (§ 43a) 
Nově je exekučnímu soudu stanovena povinnost zkoumat z rejstříku zahájených exekucí, jestli 
exekutor, který návrh na pověření podal, je skutečně dle navrhovaných zásad koncentrace řízení 
oprávněn exekuci vést, tj. jestli ho provedením exekuce může prověřit a to do 15 dnů ode dne 
obdržení návrhu.  
Chce-li navrhovatel, aby soud postup exekutora přezkoumával, příp. zjišťoval, který z exekutorů 
je oprávněn exekuci vést, měl by k tomu mít delší lhůtu, neboť tato činnost bude spojena 
s dalšími úkony, které bude muset soud provádět. 
Obecně s navrženou úpravou koncentrace řízení nesouhlasím (vizte bod 3), pokud na ní 
navrhovatel bude trvat, je žádoucí prodloužit soudu lhůtu k pověření exekutora z 15 minimálně 

vysvětleno 
- podle sdělení soudů (OS 
v Chomutově) se i dnes 15ti 
denní lhůta vykládá tak, že v ní 
musí být učiněn alespoň první 
úkon směřující k možnosti vydat 
pověření či pokyn 
- prodloužení lhůty by vedlo 
k prodloužení celého exekučního 
řízení 
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na 30 dnů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka 

5. K čl. IV (přechodná ustanovení) 
Navrhovaná procedura „hledání“ exekutora, jemuž je třeba postoupit exekuční návrh, je 
nadměrně složitá a nepřehledná. Doporučuji postup zjednodušit. 
S navrženou právní úpravou nesouhlasím a navrhuji zvážit jiné řešení.  
Tato připomínka je zásadní. 

vysvětleno 
- doplněna důvodová zpráva 

Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka 

   C. Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví výše a způsob určení paušální 
náhrady výdajů plátců mzdy nebo jiného příjmu 
6. Vizte připomínku č. 1 – nesouhlasím s navrhovanou koncepcí měsíční paušálně stanovené 
náhrady nákladů plátce mzdy ve výši 500 Kč za jedno řízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

připomínkové místo ustupuje 
od zásadní připomínky 
- vyhláška není předmětem 
připomínkového řízení, bude 
projednána zvlášť  

Veřejná 
ochránkyně 
práv 

 D. Připomínky nad rámec navrhované právní úpravy 
Nezohlednění opakovaných legislativních doporučení veřejného ochránce práv 
V souhrnné zprávě za rok 2013 (strana 15 a 16) veřejný ochránce práv upozornil na nutnost 
změny občanského soudního řádu mimo jiné v těchto bodech2: 
o postižení několikaměsíčního odstupného srážkami za příslušný počet měsíců; 
o úprava exekučního postižení jiných příjmů osob ve výkonu trestu odnětí svobody; 
o účinná ochrana exekučně nepostižitelných příjmů. 
Navrhovatel se nyní zabývá účinnou ochranou exekučně nepostižitelných příjmů na účtu (vizte 
bod 2). Doposud však nejsou vyřešeny další dva body, na které ochránce upozorňuje:  

nevyhověno 

Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka 

7. § 286 OSŘ - postup plátce mzdy při postihování odstupného, odbytného nebo odchodného 
Podle ustanovení § 67 odst. 4 zákoníku práce musí odstupné zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit 
po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu (nedohodnou-li se písemně 
jinak). V praxi to znamená, že se odstupné vyplácí jednorázově. Zaměstnavatel pak čistou mzdu 
za příslušný měsíc a několikaměsíční odstupné vyplatí najednou v jednom měsíci a při výpočtu 
srážek přihlédne jen jednou k nezabavitelné částce. V důsledku toho pak zaměstnanci 
z odstupného nezůstane prakticky nic (srážka bez omezení v rozsahu toho, co z čisté mzdy 
po odečtení nezabavitelné částky přesáhne součet životního minima a normativních nákladů 
na bydlení). Nadto pak povinný nemá nárok ani na podporu v nezaměstnanosti či na dávky (s 

vyhověno 
 

                                                            
2  http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-zprava_2013_PDF_A.pdf.  
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výjimkou mimořádné okamžité pomoci k zabránění fatálních následků nedostatku finančních 
prostředků k zajištění základních potřeb). 
Není pochyb o to, že je odstupné „jiným příjmem“, na který se použijí ustanovení o výkonu 
rozhodnutí (exekuci) srážkami ze mzdy. Zaměstnavatel by měl srážky počítat, jako kdyby se 
jednalo o příjem za příslušný počet následujících měsíců podle počtu násobků průměrného 
výdělku, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného, a to s ohledem na § 44a zákona 
o zaměstnanosti3. Bohužel však nepanuje shoda na možnosti využití ustanovení § 286 OSŘ4, 
které zajišťuje výpočet srážek za každý měsíc zvlášť při výplatě dlužné mzdy za několik měsíců 
najednou. 
Nelze připustit, aby jeden právní předpis vycházel z předpokladu existence „chráněného“ příjmu 
zajišťujícího povinnému možnost uspokojení jeho běžných potřeb (při zohlednění jeho možného 
částečného postihu srážkami) a aplikace jiného předpisu (při tvrzené nemožnosti využití § 286 
OSŘ) vedla k redukci tohoto příjmu prakticky na nulu, a to na dobu několika měsíců.5 
Věřitelé nebudou tratit, pokud povinný získá práci v době, na kterou se „vztahovalo“ odstupné. 
Nový zaměstnavatel by totiž musel zohlednit dříve vyplacené odstupné i uplatněné 
nezabavitelné částky „připadající“ na jednotlivé měsíce a tomu přizpůsobit srážky z aktuální 
mzdy. 
obdobně je třeba zacházet s odbytným a odchodným. 
Na danou situaci, jak jsem výše uvedla, občanský soudní řád přímo nepamatuje. Navrhuji proto 
do ustanovení § 286 občanského soudního řádu vložit nový odstavec, který zní:  
„Dochází-li k výplatě odstupného, odbytného nebo odchodného, vypočítají se srážky, jako 
kdyby šlo o mzdu za tolik následujících měsíců, kolika odpovídá počet násobků průměrného 
výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše 
odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy.“ 

                                                            
3  Ustanovení § 44 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů zní: „Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů 
z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné73), odbytné nebo odchodné74), se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků 
průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními 
předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.“ 
4  ustanovení § 286 OSŘ zní: „Dochází-li k výplatě dlužné mzdy za několik měsíců najednou, je třeba vypočítat srážky za každý měsíc zvláště.“ 
5  Pro případ výpočtu srážek ze souhrnu poslední mzdy a několikaměsíčního odstupného dojde k neomezené srážce všech prostředků, které překročí součet 
nezabavitelné částky (6.178,67 Kč na povinného a 1.544,67 Kč na každou vyživovanou osobu) a částky odpovídající součtu částky životního minima jednotlivce a částky 
normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (9.268,- Kč). Povinnému tak z odstupného nezůstane zhola nic již za předpokladu, že samotná jeho čistá mzda za poslední 
měsíc překročí uvedenou částku. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Veřejná 
ochránkyně 
práv 

zásadní 
připomínka    

8. Neexistence vhodné právní úpravy postižení příjmů podléhajících srážkám ze mzdy 
pro případ, že je jejich příjemce ve výkonu trestu odnětí svobody (ve vazbě nebo ve výkonu 
zabezpečovací detence, nebo jde o chovance v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy) 
Standardní úprava srážek z jiných příjmů (nejčastěji důchodů) dopadá i na příjmy osob 
ve výkonu trestu odnětí svobody, ve vazbě nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo 
na příjmy chovanců v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, přestože u těchto osob 
není důvod zachovávat při srážkách standardní nezabavitelnou částku na povinného (6.178,67 
Kč). 
Pro případ, že si odsouzený nechá důchod poslat do věznice, přijde o něj naopak zcela, pokud 
soud (exekutor) postihne jeho jinou peněžitou pohledávku za věznicí (vězni u sebe nemohou mít 
hotovost – všechny jejich prostředky jsou uloženy na účtu věznice). 
Povinní pak ve výkonu trestu odnětí svobody zůstávají zcela bez prostředků - nemají na léky 
a neobdrží ani hygienický balíček (dříve sociální kapesné 100 Kč). 
Nadto by věznice, striktně vzato, neměla po nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) uspokojit 
svou pohledávku z titulu náhrady nákladů výkonu trestu odnětí svobody. Režim přikázání jiné 
peněžité pohledávky také neumožňuje zajistit řádné vymožení přednostních pohledávek (platí 
pouze pravidlo časové přednosti). 
Striktně vzato, by v důsledku nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 121/16 ze dne 20. října 
2016 i tento výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky měl být zastaven v rozsahu 
každé aktuální splátky důchodu po srážkách ze mzdy. O absurditě výsledku nepochybuji. Právě 
proto je však třeba upravit exekuční postižení tzv. jiných příjmů osob ve výkonu trestu odnětí 
svobody, ve vazbě nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo příjmů chovanců v zařízeních 
pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
Navrhuji zvážit změnu, který zajistí exekuční postižení těchto jiných příjmů srážkami 
ve stejném režimu jako odměny osob zaměstnaných ve výkonu trestu odnětí svobody6. 

nevyhověno 
- jde o připomínku nad rámec 
návrhu 

                                                            
6  Z aktuální odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, musí být celkově (včetně exekucí) zachováno minimálně 22 %. Z toho 20 % 
na kapesném, shromažďovaném pak na účtu kapesného, z něhož podle ustanovení § 12 odst. 2 nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 43/2010 teoreticky 
„nesmějí být prováděny žádné srážky ani převody na jiné účty odsouzeného bez jeho souhlasu“. 2 % odměny [a také části odměny nevyčerpané na srážky k úhradě výživného 
(30 %), nákladů výkonu trestu (32 %), exekucí (12 %) a jiné srážky (4 %)] jdou na úložné (účet úložného). Překročí-li úložné 2.000 Kč, lze přebývající částku použít 
na náhradu nákladů výkonu trestu. Samotný odsouzený také může částku úložného převyšující 2.000 Kč použít (na výživné, úhradu škody, podporu rodině …). 
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Tato připomínka je zásadní. 
Ministerstvo 
obrany 

 K předloženému materiálu uvádíme následující připomínku: 
 

1. Doporučujeme z návrhu vypustit institut povinné zálohy.  
 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru navrhovaná právní úprava znovu posiluje postavení dlužníků, zatímco opět 
ukládá další povinnost věřitelům. Zavedená záloha se stává institucionalizací dřívější možnosti 
požadovat zálohy na exekuci. Stává se fakticky povinností hradit náklady exekuce i 
v případech, kdy exekutor ve svém konání selže jinak, než pro nemajetnost povinného. Tím 
návrh dál komplikuje vymahatelnost práva věřitelům a zabezpečuje exekutorům jistotu další 
části příjmu bez ohledu na výsledek exekučního postupu a jejich úsilí. Jediným „účastníkem“ 
celého procesu, kterému nesvědčí prakticky žádné výhody, nýbrž naopak platební povinnost, se 
tak stává věřitel, který je takto „trestán“ za to, že si neohlídal řádnou platební morálku svého 
dlužníka. 
Věřitel přitom nemá žádnou možnost zjistit, anebo alespoň odhadnout, zda a do jaké míry bude 
jeho pohledávka dobytná a zda má tudíž smysl žádat o výkon příslušného rozhodnutí. Rejstřík 
zahájených exekucí je mu nepřístupný, informace o majetku povinného zpravidla nemá (vyjma 
informací z katastru nemovitostí). V takové situaci mu tudíž zbývá pouze zaplatit zálohu a pak 
jen s napětím očekávat, jak celý výkon rozhodnutí dopadne. Dodáváme, že už jsme několikrát 
bezvýsledně upozorňovali na skutečnost, že exekutor (jako soukromý subjekt) má přístup do 
všech rejstříků, které jsou ve správě státu, a státním institucím, např. ministerstvům, je tento 
přístup odepírán. 
Navrhujeme proto zvážit, zda namísto povinné zálohy zcela transparentně nenastavit 
poplatkovou povinnost formou soudního/exekučního poplatku, např. novelou zákona o 
soudních poplatcích. Buďto jde totiž o platbu státu na jeho náklady spojené s výkonem jeho 
moci (a potom je novela zákona o soudních poplatcích namístě), anebo jde o zálohovou platbu 
soukromým podnikatelům (exekutorům), kteří ze své činnosti (byť jde o činnost pro stát) mimo 
jiné generují svůj vlastní podnikatelský zisk. V druhém případě je otázkou, nakolik se má na 
garantování zisku podílet stát, který vlastně ukládá věřitelům minimalizovat rizika podnikatele 
tím, že jeho náklady částečně saturuje platební povinností věřitelů bez garance návratnosti. 
Důvodová zpráva v tomto ohledu nenabízí vyhodnocení postavení exekutora ve smyslu § 420 o. 

nevyhověno 
- jde o jeden ze základních prvků 
koncepce směřující k řešení 
problémů vícečetných exekucí, 
složení povinné zálohy by mělo 
oprávněného přimět k úvaze, zda 
se mu ekonomicky vyplatí 
zahajovat exekuční řízení 
- záloha na náklady exekuce by 
skutečně měla sloužit 
k částečnému uhrazení nákladů 
exekuce v případě, kdy by se 
tyto náklady nepodařilo vymoci 
na povinném, případně kdy by 
náhrada nákladů exekuce byla 
uložena oprávněnému; nelze 
souhlasit s tím, že soudní 
exekutor je primárně 
podnikatelem, nemůže např. 
odmítnout vést exekuci, i když 
by měl za to, že náklady exekuce 
v ní nebudou vymoženy 
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z. (podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 
dosažení zisku), a v tomto smyslu rizika nelegálního zvýhodnění této kategorie podnikatelů 
oproti jiným. Stručné zdůvodnění v úvodu důvodové zprávy je v tomto ohledu nedostatečné. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo 
dopravy 

 Úvod:  
V obecné rovině chápeme snahu poskytnout větší ochranu dlužníkům v exekučním řízení, na 
straně druhé je však třeba zachovat základní principy, na nichž stojí vymáhání plnění závazků 
(včetně zásady pacta sunt servanda). V tomto smyslu by měla být zachována možnost věřitelů 
reálně vymoci plnění závazků ze strany dlužníků. Domníváme se, že tato možnost je v případě 
předloženého návrhu zákona reálně ohrožena, přinejmenším pokud jde o možnost vymoci své 
pohledávky u těch věřitelů, u nichž je ztráta z provozování jejich činnosti kryta kompenzací 
z veřejných rozpočtů. Tyto subjekty mají totiž pouze omezenou možnost poskytovat zálohy na 
náklady exekuce (podle § 43b návrhu zákona) či náklady na náhradu paušálně určených 
hotových výdajů exekutora (podle § 35 odst. 10 návrhu zákona). Neúměrně ztížit vymáhání 
pohledávek pak může i nově navrhovaný způsob určování soudního exekutora. 

vizte níže 
- obecně uvádíme, že nedotčena 
zůstává možnost vymáhat 
pohledávky, které nelze vykonat 
ve správním nebo daňovém 
řízení, prostřednictvím soudu (§ 
251 odst. 1 o.s.ř.), pokud jde o 
tituly, které lze vykonat ve 
správním řízení, lze postupovat 
podle správního řádu a exekuci 
tedy může vést obecný správce 
daně, případně správní orgán, 
který rozhodnutí vydal 

Ministerstvo 
dopravy 

zásadní 
připomínka 

Zásadní připomínky:  
1. K ustanovení § 35 odst. 6 uvádíme, že zde navrhovaný mechanismus určení soudního 
exekutora považujeme za nepraktický, administrativně náročný a z hlediska věřitele nákladný. 
Vzhledem k průměrné četnosti exekucí vedených proti jednotlivým dlužníkům znamená 
navrhovaná právní úprava koncentraci exekucí u několika největších exekutorských úřadů, u 
nichž je velká pravděpodobnost, že vedou exekuční řízení zahájená jako první. Z pohledu 
oprávněného to znamená nutnost komunikovat s exekutorem, jehož si nevybral, který může mít 
sídlo ve značné vzdálenosti od oprávněného i dlužníka a který nebude s ohledem na stálý nápad 
případů a povinně hrazené zálohy motivován dostatečně k vymáhání pohledávky. Navíc to bude 
mít i další administrativní a finanční dopad na věřitele (např. dopravce), který, vymáhá-li větší 
množství pohledávek, bude nucen komunikovat s řadou exekučních úřadů, zatímco v současné 
době komunikuje obvykle pouze s několika z nich. Dále je pravděpodobné, že by přijetím 
tohoto mechanismu došlo k přetížení některých exekutorů a celkově ke snížení efektivity 

připomínkové místo mění na 
doporučující 
- nepředpokládá se koncentrace 
řízení u několika velkých úřadů, 
protože nové věci budou napadat 
jednotlivým úřadům podle toho, 
kolik vedou „prvních řízení“, 
- jde o zásadní prvek koncepce 
směřující k řešení problému 
vícečetných exekucí, který by 
měl vést ke snížení nákladů 
exekuce, 
- ze Závěrečné zprávy 
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vymáhání pohledávek dotýkajících se veřejných rozpočtů. z hodnocení dopadů regulace 
plyne, že by mělo dojít ke 
snížení nápadu, zejména ohledně 
pohledávek, které jsou 
nevymahatelné, což by mělo 
přispět spíše ke zvýšení 
vymahatelnosti pohledávek 

Ministerstvo 
dopravy 

zásadní 
připomínka 

2. Ustanovení § 35 odst. 10 nově stanoví povinnost oprávněného uhradit exekutorovi náhradu 
paušálně určených hotových výdajů, která je splatná podáním exekučního návrhu. K tomu 
uvádíme, že pro některé subjekty se mohou stát jejich pohledávky z důvodu této nově 
navrhované povinnosti reálně nevymahatelnými. Ne všechny pohledávky pocházejí 
z nesplácených půjček, úvěrů nebo z poskytování telekomunikačních služeb a nelze tedy 
zobecňovat, že je rizikem věřitele, komu peníze půjčí nebo službu poskytne, a přenést na něj 
z tohoto důvodu zodpovědnost. Existuje totiž velké množství pohledávek subjektů, na nichž je 
účasten některý z veřejných rozpočtů a které ze strany věřitele nelze významným způsobem 
ovlivnit. Mezi takové pohledávky patří pohledávky za nezaplacené jízdné, za porušení 
přepravních podmínek dopravců či nezaplacené pohledávky obcí uložené v přestupkovém 
řízení. V případě exekucí týkajících se těchto pohledávek se jedná o dlužníky, kteří způsobili 
svůj dluh velmi často úmyslným jednáním. Takové chování ovlivňuje všechny uživatele veřejné 
dopravy a u neplatičů by nový návrh způsobil zesílení pocitu beztrestnosti. Drtivá většina 
dopravních služeb je zajišťována v režimu závazku veřejné služby, u nichž je ztráta 
z provozování kryta kompenzací z rozpočtů jednotlivých objednatelů (státu, krajů nebo obcí). 
Případné exekuce vůči cestující jsou tak vedeny ve prospěch veřejných rozpočtů. Dopravci ve 
veřejné dopravě jsou tak na jedné straně postaveni před nutnost vymáhat na základě povinnosti 
řádného hospodáře pohledávky dlužníků, na druhé straně budou zároveň nuceni vynakládat 
další finanční prostředky na exekuce. Navrhujeme proto, aby exekuce k vymožení pohledávek 
vůči cestujícím ve veřejné dopravě byly v § 35 odst. 10 zařazeny do výčtu případů, které jsou 
osvobozeny od hrazení náhrady hotových výdajů. 

návrh přepracován 
připomínka vypořádána 

Ministerstvo 
dopravy 

zásadní 
připomínka 

3. Ustanovení § 43b zavádí povinnost oprávněného složit zálohu na náklady exekuce k výzvě 
exekutora, která je zasílána spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. I tato povinnost ze shora 
uvedených důvodů může reálně vést k nevymahatelnosti pohledávek u subjektů, u nichž je 
ztráta z provozování jejich činnosti kryta kompenzací z veřejných rozpočtů. Z tohoto důvodu i 

návrh přepracován 
připomínka vypořádána 
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v tomto případě navrhujeme, aby tyto subjekty byly od povinnosti hradit zálohu na náklady 
exekuce osvobozeny. 

Ministerstvo 
dopravy 

zásadní 
připomínka 

4. Podle ustanovení § 55 odst. 7 exekutor i bez návrhu a souhlasu oprávněného rozhodne o 
zastavení exekuce, nedošlo-li po dobu posledních 2 let k částečnému uspokojení vymáhané 
povinnost a nebyl-li po tuto dobu zjištění či zajištěn žádný majetek povinného. K tomu 
uvádíme, že v praxi přitom často až po dvou letech od zahájení exekuce začíná náběh 
exekučních plateb, některé exekuce se přitom daří vymoci i po více než 5 letech. To je dáno 
řadou objektivních faktorů, které vycházejí např. ze stanoveného pořadí přednostních 
pohledávek. S ohledem na shora uvedenou argumentaci k povinnosti oprávněného hradit zálohu 
na náklady exekuce a náhradu paušálně určených hotových výdajů exekutora přitom nelze 
přistoupit na odůvodnění Ministerstva spravedlnosti, že věřitel sám bude moci rozhodnout 
o dalším pokračování exekuce, složí-li exekutorovi další zálohu. Navrhovaná právní úprava 
bude mít v případě dotované veřejné dopravy negativní dopady na veřejné rozpočty, protože při 
nutnosti opakovaného placení zálohy se výrazně zvýší finanční náročnost exekuce.  Z těchto 
důvodů s právní úpravou obsaženou v § 55 odst. 7 nesouhlasíme. 

vysvětleno, doplněna důvodová 
zpráva 
- jak je uvedeno v připomínce, 
exekuce by měla být zastavena, 
pokud nebyla pohledávka ve 
stanovené lhůtě částečně 
uspokojena nebo pokud nebyl 
zjištěn nebo zajištěn žádný 
majetek povinného; 
v připomínce zmíněný zpožděný 
náběh exekučních plateb se 
pravděpodobně týká exekuce 
srážkami ze mzdy, kde, pokud se 
čeká na platby, již majetek musí 
být zjištěn a zajištěn - 
k zastavení tedy nedojde 

Ministerstvo 
dopravy 

 Připomínka:  
Doporučujeme provést revizi návrhu zákona s ohledem na článek 39 odst. 2 

legislativních pravidel vlády, podle kterého by v paragrafu zpravidla nemělo být obsaženo více 
jak 6 odstavců. Tomuto pravidlu návrh zákona neodpovídá a je třeba jej v tomto smyslu upravit. 

nevyhověno 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

zásadní 
připomínka 

Nad rámec návrhu  
 
K § 337c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
Požadujeme do ustanovení § 337c odst. 1 vložit nové písmeno b), které zní:  
 
„b) pohledávky příspěvků na správu domu a pozemku, nájemného za užívání družstevního bytu 
a pohledávky z poskytování plnění spojených s užíváním bytů v případech, kdy je výkonem 
rozhodnutí postižena jednotka, družstevní podíl nebo pohledávka na vypořádací podíl 
v bytovém družstvu,“ 

připomínkové místo na 
zásadní připomínce netrvá 
- věc bude projednána v rámci 
komplexnějšího řešení bytové 
problematiky při přípravě 
návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti 
s bytovým spoluvlastnictvím, 
jehož předkladatelem je podle 
Plánu legislativních prací vlády 
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Dosavadní písmena b) až g) se označí jako písmena c) až h). 
 
Odůvodnění: 
 
Roste počet dlužníků v bytových domech a pohledávky bytových společenství vznikající 
při užívání bytů jsou dnes prakticky nevymahatelné. Tím dochází k neúnosnému zvyšování 
nákladů na bydlení pro ostatní ukázněné bydlící, kteří jsou nuceni podílet se na úhradě dluhu 
třetí osoby, se kterou kromě „adresy“ nemají nic společného. U sociálně slabších bydlících 
v domě s neplatičem může mít toto zatížení závažné sociální dopady (roztočení „dluhové 
spirály“, odpojení domu od dodávek energií, ztráta bydlení).  
Situace se dlouhodobě, avšak rychle zhoršuje. Původně zasahovala především sociálně slabší 
oblasti, nyní ji však pociťují i bytová společenství v Praze.  
Tento problém se týká 30 tisíc bytových domů ve správě bytových družstev a 76 tisíc bytových 
domů ve správě společenství vlastníků. V bytech spravovaných BD a SVJ bydlí v ČR více než 3 
miliony osob. (zdroj: MMR ČR „Vybrané údaje o bydlení 2013“). 
 
Bytová společenství (společenství vlastníků - SVJ a bytová družstva – BD) jsou subjekty, které 
hospodaří na principu vyrovnaného rozpočtu. Pravidelně vznikající náklady hradí z prostředků 
vybraných od svých členů. Na případné placení dluhů svých členů nemají bytová společenství 
prostředky. 
Pohledávky bytových společenství, resp. dluhy jejich neplatičů, jsou v zásadě charakteru 
provozního, resp. údržbového a spořícího. Jsou to tedy dluhy za provoz a údržbu domu včetně 
služeb (např. dodávky energií, úklid společných částí, odvoz odpadu nebo provoz výtahu 
v nich). Dluhy charakteru „spořícího“ jsou dlužné platby na dlouhodobé zálohy na opravu či 
modernizaci domu.  
 
Byt vlastníka neplatiče je obvykle zatížen zástavními právy zajišťujícími půjčky. Jestliže je 
zpeněžen byt dlužníka v exekučním řízení, mají při rozdělování podstaty přednost banky a 
pohledávky ostatních věřitelů zajištěné zástavním právem. Tyto zajištěné pohledávky bývají 
v drtivé většině natolik vysoké, že na správce bytových domů nezbývá k rozdělení nic, dokonce 
ani náhrada nákladů řízení.  

na rok 2017 Ministerstvo pro 
místní rozvoj a 
spolupředkladatelem 
Ministerstvo spravedlnosti 
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BD a SVJ oproti bankám a ostatním zajištěným věřitelům nemají vliv na to, kdo se stane jejich 
členem a své pohledávky vůči členům si nemohou zástavním právem zajistit (členové BD a SVJ 
nemají důvod takové zajištění dobrovolně poskytnout; zákonné zástavní právo k jednotce bylo 
zrušeno).  
Nastává tak situace, že pokud nejsou uspokojeny pohledávky související s bydlením dlužníků 
v exekučním řízení, nesou jejich úhradu ostatní členové bytového společenství (vlastníci 
ostatních bytů v domě a/nebo členové bytového družstva). Neplatič má přitom z prostředků 
uhrazených dalšími členy bytového společenství majetkový prospěch a čerpá z nich.  
 
Novelizací občanského soudního řádu by mělo být docíleno, aby byly při zpeněžování bytů ve 
vlastnických domech nebo družstevních podílů v bytových družstvech (novinka od 1. 1. 2013) 
při výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení z výtěžku přednostně uspokojovány pohledávky 
vyplývající z členství v bytovém společenství. Jedná se o pohledávky příspěvků na správu domu 
a pozemku, včetně pohledávek z poskytování služeb spojených s užíváním bytů a pohledávky 
z nájemného v družstevních bytech.  
 
Problémy s dlužníky se rychle zhoršují a prohlubují, např. i v důsledku následujících 
legislativních změn: 
a. Nejsou jednotné právní názory na otázku, zda s převodem družstevních podílů a bytů 
v nucených dražbách přecházejí také dluhy vzniklé v souvislosti s bydlením. Exekutoři a 
insolvenční správci v současné době postupují v praxi, jako by žádné dluhy nepřecházely, a 
z toho důvodu odmítají o těchto závadách informovat případné zájemce o koupi.  
b. Přechod dluhů při převodu bytů je upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
natolik nejednoznačně, že se setkáváme s různými výklady na jeho uplatnění, včetně úplného 
zpochybnění tohoto institutu. Správci domů tak prakticky nevědí, zda mají své pohledávky 
vymáhat po převodci, nebo nabyvateli.  
c. Bytová družstva již nemohou vypovědět nájem bytu neplatícímu členovi. Zbývá pouze 
vyloučení z družstva, což je proces složitější a způsobuje, že dluh na družstevním bytě vzrůstá o 
dalších 6 až 12 měsíčních plateb. 
 
Zejména velká bytová družstva spravující větší množství bytových domů prozatím rozkládají 
problémy s neplatiči do celkového hospodaření a dopady na jednotlivé bydlící nejsou (alespoň 
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prozatím) tak drastické. I tato družstva se však ocitají na hraně možné existence. Často evidují 
dluhy v řádech milionů korun. Pokud se však v obdobné situaci ocitnou společenství spravující 
jen jeden bytový dům (tj. nutnost uhradit dluh bude rozložena mezi velmi malou skupinu 
ostatních bydlících v domě), nebudou výjimečné případy, kdy dojde k odpojení bytových domů 
od dodávek služeb. Tato situace bude mít závažný dopad na ostatní bydlící, kteří budou dále 
stahováni na sociální dno, a může se stát, že o bydlení úplně přijdou. Tento důsledek není 
nereálný, dokud v dohledné době nedojde k nápravě. 
 
Navržené řešení by tuto hrozbu odvrátilo. Přispělo by rovněž ke snížení nákladů na bydlení 
řádně platících osob.  
 
Dluhy související s bydlením obvykle nedosahují takové výše, aby po jejich uhrazení při dalším 
rozdělování podstaty nebyly z podstatné části uspokojeny i pohledávky zajištěných věřitelů. (Ti 
se na rozdíl od BD a SVJ mohou sami rozhodnout, zda s dlužníkem uzavřou nebo neuzavřou 
smluvní vztah a mají možnost své případné nároky smluvně zajistit.) Úhrada dluhů vůči 
bytovým společenstvím je ostatně i v zájmu zajištěných věřitelů, neboť „dobrá kondice“ 
bytového domu nakonec zvýší výtěžek z prodeje tohoto majetku.  
 
Situace s dlužníky v bytových domech v ČR je mimořádná ve srovnání s právní úpravou 
v okolních státech (Německo a Rakousko). Tam platí, že pohledávky související s bydlením 
mají přednost před ostatními pohledávkami (i pohledávkami zajištěnými). Pohledávky 
neuspokojené ve vymáhacím řízení přecházejí na nabyvatele bytu. Dluhy „z bydlení“ jsou tak 
uhrazeny vždy – buď přímo při zpeněžení bytů, nebo později vydražitelem bytu.  
 
Navrhovaná změna úpravy není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, ani 
s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, ani s právem Evropské unie. 
 
Obdobně má na neuspokojivou situaci vliv i úprava insolvenčního řízení, specifickým 
problémem pro pohledávky BD a SVJ je institut oddlužení. V insolvenčním řízení je třeba tyto 
pohledávky hradit jako pohledávky za podstatou. Z výše popsaných důvodů není možné 
pohledávky bytových společenství v oddlužení uspokojovat jen částečně. Souběžně s navrženou 
úpravou občanského soudního řádu je proto žádoucí novelizovat i insolvenční zákon. 
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Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K jednotlivým bodům 
 
K části první [ změna občanského soudního řádu ] 
 
K bodu 19 [ § 304c ] 
 
K § 304c odst. 1 
 
Doporučujeme zavést legislativní zkratku „chráněný účet“ již do odstavce 1 předmětného 
ustanovení. Kupříkladu v odstavci 2 je použito spojení „chráněný účet“, přitom legislativní 
zkratka je zavedena až v odstavci 4. 
V odstavci 3 je výslovně uvedeno, že žádost povinného má být písemná, proto doporučujeme, 
aby i pro žádost podle odstavce 1 byla stanovena písemná forma. Navrhujeme proto předmětné 
ustanovení upravit a to tak, že se za slova „peněžního ústavu se na“ vloží slovo „písemnou“.  

 
 
 
 
 
 
vyhověno 
 
 
 
 
nevyhověno 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K § 304c odst. 2 
 
Z důvodu lepší srozumitelnosti doporučujeme zpřesnit druhou větu předmětného odstavce tak, 
aby bylo zřejmé, že se týká, jak uvádí důvodová zpráva, prostředků, které byly připsány 
v daném kalendářním měsíci.  
Dále doporučujeme doplnit, že peněžní ústav je povinen prostředky z předchozího měsíce 
strhávat přednostně. Máme za to, že pokud by takový zákonný pokyn chyběl, peněžní ústav by 
mohl prostředky strhávat dle volného uvážení. 
Doporučujeme proto, aby věta druhá zněla „S peněžními prostředky podle věty první, které byly 
připsány na chráněný účet povinného v příslušném kalendářním měsíci, může povinný nakládat 
i v následujícím kalendářním měsíci; peněžní prostředky připsané na chráněný účet povinného v 
příslušném kalendářním měsíci bude peněžní ústav v následujícím kalendářním měsíci 
z chráněného účtu povinného strhávat přednostně.“ 

 
 
ustanovení přepracováno 
 
 
ustanovení přepracováno 
 
 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K § 304c odst. 4 
 
První věta předmětného ustanovení stanoví určité pravidlo, které není spojeno s návrhem 

 
 
nevyhověno 
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oprávněného. Teprve věta druhá a třetí jsou formulovány tak, že z nich vyplývá, že pravidlo 
stanovené ve větě první se uplatní jen v případě, že oprávněný učiní ve věci návrh. 
Doporučujeme z důvodu odstranění výkladových pochybností, aby ustanovení bylo 
formulováno tak, aby již z věty první vyplývalo, že uplatnění pravidla je spojeno s návrhem 
oprávněného.  
Doporučujeme kupříkladu znění „Částka podle odstavce 1 se nezvýší způsobem uvedeným 
v odstavci 3, pokud soud na návrh oprávněného, v jehož prospěch je nařízen pro pohledávku 
výživného výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu, 
vyrozumí peněžní ústav, který vede chráněný účet povinného, o skutečnosti, že je nařízen ve 
prospěch oprávněného pro pohledávku výživného takový výkon rozhodnutí.“ 
Pokud jde o určení, od kdy se částka nezvyšuje, domníváme se, že to již vyplývá z ustanovení 
odstavce 2. Proto doporučujeme poslední větu vypustit, aby nedošlo k dvojí úpravě a tedy 
výkladovým obtížím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyhověno 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K § 304c odst. 6 
 
Odstavec 6 se zřejmě vztahuje k usnesení vydanému podle odstavce 5 předmětného paragrafu. 
Pokud tato návaznost byla záměrem předkladatele, pak doporučujeme z důvodu lepší 
srozumitelnosti návaznost k odstavci 5 uvést v odstavci 6 výslovně, a to tak, že slova „o zvýšení 
nezabavitelné částky podle odstavce 1“ budou nahrazena slovy „vydané podle odstavce 5“ 
Doporučujeme ve větě třetí za slova „v němž povinný může“ vložit slovo „podle“.  
Pokud jde o tu část ustanovení stanovící, že „; toto potvrzení má být přiloženo k žádosti podle 
odstavce 3 namísto potvrzení soudního exekutora.“, přikláníme se k názoru, že potvrzení 
vydané soudem je potvrzením státního orgánu a že tedy není nutné uvádět, že je vydáno namísto 
potvrzení soudního exekutora, neboť potvrzení může vydat podle odstavce 3 státní orgán nebo 
soudní exekutor. Skutečnost, že má být potvrzení přiloženo, podle našeho názoru vyplývá již 
z odstavce 3. Doporučujeme proto slova „; toto potvrzení má být přiloženo k žádosti podle 
odstavce 3 namísto potvrzení soudního exekutora.“ vypustit. 
Pokud jde o žádost povinného podanou podle odstavce 6 věty čtvrté, doporučujeme pro ni 
stanovit písemnou formu. 

 
 
vyhověno 
 
 
 
ustanovení přepracováno 
vyhověno 
 
 
 
 
 
 
vyhověno 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K § 304c odst. 7 
 
S ohledem na obsah ustanovení doporučujeme zvážit, zda by vydání usnesení nemělo být 

vyhověno 
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spojeno s návrhem povinného.   
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K § 304c odst. 11 
 
Doporučujeme z důvodu lepší srozumitelnosti za slova „připsaných na“ vložit slovo „chráněný“, 
za slovo „účet“ vložit slovo „povinného“ a za slovo „v“ vložit slovo „příslušném“.  Za slova 
„byly připsány peněžní prostředky“ doporučujeme vložit čárku nebo slova „, a to“. 

ustanovení přepracováno 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K bodu 26  [ § 326 odst. 10]  
 
Doporučujeme výslovně stanovit písemnou formu žádosti povinného.  
Text ustanovení vyvolává výkladovou otázku, zda povinný může kdykoliv po podání žádosti ve 
třicetidenní lhůtě realizovat přenos (resp. výmaz) dat nebo zda o konkrétním momentu bude 
rozhodovat soud. Zejména pak je otázkou, zda je možné podat žádost o přenos (resp. výmaz) dat 
bezprostředně po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a přenos (resp. výmaz) dat 
provést okamžitě. Doporučujeme ustanovení zpřesnit tak, aby na tuto otázku dávalo jasnou 
odpověď.  
Při přenosu či výmazu dat vždy vznikne resp. může vzniknout otázka, zda došlo či nedošlo 
k snížení hodnoty technického zařízení nebo nosiče dat a tedy otázka, zda se ustanovení vůbec 
může uplatnit, nebude-li rozsah snížení hodnoty technického zařízení nebo nosiče dat blíže 
vymezen. Proto doporučujeme za slova „mělo za následek“ vložit slovo „významné“.     

vyhověno 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K části druhé [změna exekučního řádu] 
 
K bodu 10  [ § 15 odst.1 ] 
Doporučujeme doplnit lhůtu, v níž exekutor zašle žádost Komoře na vědomí, a to i vzhledem 
k navazujícím povinnostem Exekutorské komory uvedeným v důvodové zprávě. 

vyhověno 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 K bodu 79  [ § 55 odst. 7 ] 
Dle toho, jak je ustanovení navrženo, exekutor v  případě jakéhokoliv částečného uspokojení 
nebude moci rozhodnout o zastavení exekuce. Přitom úhrada jakékoliv částky (např. 1,-Kč) je 
částečným uspokojením pohledávky. Doporučujeme proto předkladateli, aby zvážil, zda by 
nebylo vhodné přesněji vymezit „částečné uspokojení vymáhané povinnosti“ tak, aby 
navrhovaná úprava mohla naplnit účel, ke kterému dle důvodové zprávy směřuje. 

nevyhověno 

Ministerstvo 
kultury 

 K části druhé – změna exekučního řádu (Čl. III) 
K bodu 79 (§ 55 odst. 7) 

nevyhověno 
- exekuce by měla být podle 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace uvádí, že problém vícečetných exekucí se 
týká třech skupin řízení. Druhou skupinu (odhadem do 23,44 % z celkového počtu exekucí) 
představují řízení, v nichž účastník, resp. povinný nemá dostatečné finanční prostředky, které by 
mu umožnily v přiměřené době (tj. do dvou let) splnit svou povinnost, nicméně v době do 5 let 
od zahájení řízení dojde k vymožení.  

Doporučujeme zvážit prodloužení navržené lhůty, neboť lhůtu 2 roky považujeme  
za příliš krátkou. Dvouletá lhůta sice pomůže odbřemenit exekutorské úřady v případě řízení, 
v nichž účastník, resp. povinný nemá žádný majetek postižitelný exekucí, popř. tento majetek 
nepostačuje k uhrazení vymáhané povinnosti, ale zároveň zvýhodňuje pozici povinného z druhé 
skupiny, u nichž – jak uvádí důvodová zpráva – majetek existuje, ale způsob provedení exekuce 
je z různých důvodů příliš zdlouhavý. Krátká lhůta tím posiluje pasivní pozici povinného v tom 
smyslu, že povinný může využívat zahlcenosti exekutorských úřadů a doufat, že jeho exekuce 
nebude do dvou let provedena. Navržená lhůta naopak znevýhodňuje oprávněného, který se 
exekučního titulu – na rozdíl od povinného – domůže aktivní cestou, tedy jen v případě, pokud 
předem složí zálohu na náklady exekuce. 

návrhu zastavena, pokud nebyla 
pohledávka ve stanovené lhůtě 
částečně uspokojena nebo pokud 
nebyl zjištěn nebo zajištěn žádný 
majetek povinného; pokud se 
v exekuci bude „čekat“ na její 
provedení, tedy např. na to, až 
na oprávněného přijde řada při 
srážkách ze mzdy, znamená to, 
že v této exekuci byl nějaký 
majetek zjištěn a zajištěn a nelze 
ji tedy zastavit 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

 bez připomínek  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

 bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnict-
ví 

 K části druhé – změna exekučního řádu 
Připomínky obecně 
 
Navrhované změny exekučního řádu, zejména pokud jde o povinnou zálohu na náklady 
exekuce, paušální náhradu hotových výdajů exekutora a nákladů spojených s koncentrací 
exekučních řízení vedených proti témuž povinnému u jednoho exekutora, vyvolají na straně 
zdravotních pojišťoven nárůst nákladů spojených s vymáháním dluhů na pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění a na penále z dlužné částky pojistného v exekučním řízení.   
Například jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, která podává cca 60 až 70 tisíc exekučních 
návrhů ročně, by náklady na exekuční řízení činily stovky milionů korun. Přitom lze důvodně 
očekávat, že exekuční náklady budou zdravotní pojišťovně uhrazeny povinným pouze u 1/3 

vyhověno 
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podaných exekučních návrhů. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění, které jsou 
považovány za veřejné prostředky, tak budou na exekuční řízení vynaloženy stovky miliónů 
korun ročně navíc.   
Hrazení povinných záloh na náklady exekuce bude mít rovněž negativní dopady do zdravotně 
pojistných plánů zdravotních pojišťoven a sníží výtěžnost vymáhání dluhů na pojistném a 
na penále.  
Příklady předpokládaného ročního nárůstu uvedených nákladů Všeobecné zdravotní pojišťovny 
ČR jsou uvedeny dále. 
 
Příklady předpokládaného ročního nárůstu nákladů na exekuční řízení v případě Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR: 
1) Povinné zálohy na náklady exekuce 
- u pohledávek do 20.000 Kč by záloha činila 3.900 Kč (včetně DPH) – odměna 1500 Kč 
+ 1750 Kč paušální hotové výdaje + 650 Kč DPH);  u 5 tisíc případů by náklady představovaly 
částku cca 19,5 mil. Kč, 
- u pohledávky ve výši 50.000 Kč by záloha činila 6.600 Kč (včetně DPH); u 45 tisíc 
případů by náklady představovaly částku cca 297 mil. Kč, 
- u pohledávky ve výši 100.000 Kč by záloha činila 11.100 Kč (včetně DPH); u 10 tisíc 
případů by náklady představovaly částku cca 111 mil. Kč, 
- u pohledávky ve výši 500.000 Kč by záloha činila 47.100  Kč  (včetně DPH); u 3 tisíc 
případů by náklady představovaly částku cca 141, 3 mil. Kč. 
Souhrn minimálních nákladů: 568,8 mil Kč/rok. 
 
2) Náhrada paušálně určených hotových výdajů dle § 35 odst. 10 exekučního řádu 
- 200 Kč (dle § 13 odst. 10 návrhu novely vyhlášky č. 330/2001 Sb.); u 60 tisíc případů by 
náklady představovaly částku 12 mil. Kč/rok.  
 
3) Náhrada za poskytování údajů z rejstříku zahájených exekucí  
- 50 Kč (dle § 16a návrhu novely vyhlášky č. 330/2001 Sb.) za poskytnutí údajů týkajících 
se jednoho exekučního titulu; u 60 tisíc případů by náklady představovaly částku 3 mil Kč/rok. 

Ministerstvo 
zdravotnict-

zásadní 
připomínka 

K Čl. III bodu 35 (§ 35 odst. 6, 7 a 10) 
 

připomínka vypořádána 
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ví 1. Požadujeme, aby úprava postoupení exekučního návrhu exekutorovi, který vede proti 
povinnému exekuční řízení, které bylo zahájeno jako první, se nevztahovala na případy, kdy 
oprávněným je zdravotní pojišťovna.  
Odůvodnění: 
Navrhovaná koncentrace exekučních řízení vyvolá další náklady na straně oprávněného - nová 
paušální náhrada hotových výdajů, nová náhrada za poskytnutí údajů z rejstříku zahájených 
exekucí. 
Návrh rovněž zásadním způsobem mění právo oprávněného spolupracovat s jím vybraným 
exekutorem, pokud v době podání exekučního návrhu již bude proti povinnému vedeno 
exekuční řízení jiným exekutorem. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR již delší dobu 
spolupracuje s exekutory, se kterými má uzavřeny rámcové smlouvy; stávající osvědčená 
součinnost pojišťovny a exekutorů bude v důsledku koncentrace exekučních řízení omezena.  
 
Zásadní připomínka 

Ministerstvo 
zdravotnict-
ví 

zásadní 
připomínka 

2. Nebude-li vyhověno předchozí připomínce ad 1, požadujeme, aby zdravotní pojišťovna jako 
oprávněný byla od hrazení náhrady paušálně určených hotových výdajů podle odstavce 10 věty 
první osvobozena.  
 
Odůvodnění: 
Uvedená náhrada bude činit 200 Kč (§ 13 odst. 10 návrhu novely vyhlášky č. 330/2001 Sb.). 
V případě Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR při počtu 60 tisíc exekučních návrhů ročně by 
jen tyto náklady činily 12 mil. Kč. Viz též předchozí obecné připomínky. 
 
Zásadní připomínka  

vyhověno 

Ministerstvo 
zdravotnict-
ví 

zásadní 
připomínka 

K Čl. III bodu 52 (§ 43b) 
Požadujeme, aby zdravotní pojišťovna jako oprávněný byla od složení zálohy na náklady 
exekuce osvobozena.  
 
Odůvodnění: 
Viz předchozí obecné připomínky.  
 
Zásadní připomínka  

vyhověno 
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Ministerstvo 
zdravotnict-
ví 

 K Čl. III bodu 79 (§ 55 odst. 7) 
 
Lhůtu dvou let, po jejímž uplynutí bude exekutor povinen rozhodnout i bez návrhu a souhlasu 
oprávněného o zastavení exekuce, doporučujeme prodloužit na 4 roky.    
 
Odůvodnění: 
Lhůta dvou let je příliš krátká, aby bylo možno definitivně konstatovat, že povinný nemá 
majetek alespoň k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti. Oprávněný tak bude nucen 
složit další zálohu na náklady exekuce, bude-li chtít v exekuci pokračovati i po uplynutí této 
lhůty.  
 
Doporučující připomínka 

nevyhověno 
- zastavování exekučních řízení 
po uplynutí stanovené lhůty je 
jedním z koncepčních prvků 
navrhované právní úpravy, který 
by měl přispět k řešení problému 
vícečetných exekucí; 
prodloužením lhůty by se řešení 
daného problému oddálilo 

místopředse
da vlády pro 
vědu, 
výzkum a 
inovace 

zásadní 
připomínka 

1. K Čl. I, novelizačním bodům 6, 7 a 29 – Požadujeme předmětná ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění: 
Upřednostňujeme zjednodušit provádění srážek ze mzdy než zavádět náhradu nákladů pro 
zaměstnavatele na úkor práv povinných a oprávněných (náhrada nákladů má přednost i před 
pohledávkami výživného). Úpravu v navrhovaném znění považujeme za asociální, neboť by 
vedla ke stavu, kdy nejvíce peněžních prostředků při provádění exekuce by neobdržel 
oprávněný (např. vyživovaná osoba), ale zaměstnavatel. Návrh navíc neobsahuje žádný princip 
kontroly zaměstnavatelů, zda si ponechávají náhradu nákladů ve správné výši, a rovněž není 
zaveden žádný funkční opravný prostředek, kterým by se mohl povinný domáhat ochrany 
v případě nesprávně stanovené náhrady nákladů (zřídit nápravu nemůže ani soud či exekutor), 
neboť k tomu není vybaven žádnými procesními prostředky. Dále upozorňujeme, že se v 
exekuci často nachází méně majetné osoby se špatnou pracovní pozicí, s čímž je spojen i jev 
časté fluktuace (případně opakované uzavírání krátkých smluv na dobu určitou). Každému 
novému zaměstnavateli (nebo při každém novém smluvním vztahu) vnikne právo na 
jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč, což při vícečetných exekucích stejně způsobí, že srážky 
ze mzdy nepůjdou provádět. Domníváme se dále, že náhrada nákladů plátce mzdy má být 
stanovena přímo v zákoně, a to ve výši 100 Kč. 
Tato připomínka je zásadní. 

vysvětleno 
- navržená právní úprava je 
založena na vyvážení zájmů 
plátce mzdy, oprávněného, 
povinného a případně soudního 
exekutora; aby náhrada nákladů 
povinného nadměrně 
nezatěžovala, bude poskytována 
jednorázově tak, aby přispěla 
k náhradě nákladů plátce mzdy, 
které jsou nejvyšší právě 
v prvních fázích výkonu 
rozhodnutí 
- navržené technické řešení 
provádění srážek ve prospěch 
plátce mzdy bylo zvoleno proto, 
že je administrativně 
nejjednodušší 
- povinný se bude vůči plátci 
mzdy moci domáhat případné 
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nesprávně sražené náhrady 
pomocí žaloby z bezdůvodného 
obohacení 
- nepředpokládá se, že by 
náhradu nákladů měl obdržet i 
další plátce mzdy  
- výše náhrady nákladů vychází 
z údajů uvedených v Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů 
regulace 

místopředse
da vlády pro 
vědu, 
výzkum a 
inovace 

zásadní 
připomínka 

2. K Čl. I, novelizačnímu bodu 19 – Požadujeme předmětné ustanovení upravit. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 304c považujeme za celkově nepřesné a rozporné. Dle jeho odst. 2 by žádost o 
určení nezabavitelné částky musela být zřejmě podávána každý měsíc, což by představovalo 
nepřiměřenou zátěž pro peněžní ústavy. Následný odst. 3 stanoví, že žádost se dává peněžnímu 
ústavu, a v odst. 6 se pak uvádí, že usnesení doručuje soud oprávněnému, povinnému a 
peněžnímu ústavu. Není však jasné, jak má soud rozhodnout o žádosti, která se dle odst. 3 
podává peněžnímu ústavu (případně zda se jedná rovněž o rozhodnutí o této žádosti, či o žádosti 
jiné, která není v § 304c uvedena). Dále není jasné, jaké povinnosti má v daném řízení soudní 
exekutor a jaké soud, respektive kdo má o návrhu dle odst. 3 rozhodovat. Technický problém 
spočívá rovněž i v právní konstrukci nezabavitelné částky, která je na účtu stále tatáž – povinný 
by proto při opakovaném výběru hotovosti pouze ve výši nižší než je nezabavitelná částka mohl 
vybrat celý zajištěný účet. Právní konstrukci je proto nutné upravit tak, aby se opírala o 
zajišťování částky, s níž povinný naopak disponovat nemůže. 
Tato připomínka je zásadní. 

vypořádáno 
 

místopředse
da vlády pro 
vědu, 
výzkum a 
inovace 

zásadní 
připomínka 

3. K Čl. III, novelizačnímu bodu 35 – Požadujeme tento bod vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Princip, že se exekuce postupuje tomu exekutorovi, který zahájil proti témuž povinnému první 
exekuci, není výhodná ani pro oprávněného, ani pro povinného. Na straně povinného navíc 
nedojde ani ke snížení nákladů, protože se jednotlivé exekuce nespojí ve větší míře, než jak je 

nevyhověno 
- jde o jeden ze základních 
koncepčních prvků předkládané 
novelizace, který by měl přispět 
ke snížení nákladů exekuce; 
návrh obsahuje ustanovení, 
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tomu dosud dle platné právní úpravy, a soudní exekutor bude mít zároveň nárok na totožnou 
odměnu. Dle našeho názoru se jedná o porušení zásady konkurence soudních exekutorů, což 
nevyhnutelně povede ke snížení kvality poskytovaných služeb jak pro věřitele, tak dlužníky. 
Prostou matematickou úvahou je zřejmé, že v průběhu času model způsobí monopolizaci 
soustavy soudních exekutorů, zánik většiny exekutorských úřadů a pokračování jen těch 
největších z nich. 
Tato připomínka je zásadní. 

podle nějž bude možno některé 
procesní úkony učiněné 
v jednom řízení (především 
úkony týkající se zjišťování 
majetku) využít i v řízení dalším, 
součinnostmi tedy budou méně 
zatíženi i osoby, u nichž se 
majetek povinného zjišťuje 
- důsledkem koncentrace řízení 
vedených proti jednomu 
dlužníkovi u jednoho soudního 
exekutora bude i usnadnění 
komunikace povinného 
s exekutorem 
- nepředpokládá se, že by došlo 
k monopolizaci soustavy 
soudních exekutorů, protože 
každému exekutorovi budou 
vždy napadat další exekuce, vůči 
tomu povinnému, u kterého byl 
pověřen jako první 

Česká 
národní 
banka 

zásadní 
připomínka 
pod bodem 
2. 

1. K § 260 
 
Dlužníkovi se ukládá sdělit, u které banky nebo pobočky zahraniční banky má účet. Totéž se mu 
ukládá ve vztahu k platební instituci a zahraniční platební instituci, instituci elektronických 
peněz a zahraniční instituci elektronických peněz atd. Tímto ustanovením se zároveň zavádí 
legislativní zkratka peněžní ústav. 
 
1. Doporučujeme požadovat, aby dlužník sdělil všechny své účty v zahraničí (tj. nejen ty vedené 
v zahraničí platebními institucemi a institucemi elektronických peněz, ale i ty vedené 
v zahraničí bankami) – tj. vypustit slovo „pobočky“ před slovy „zahraniční banky“. 
 

 
nevyhověno 
- na účty u zahraničních bank 
nelze vést výkon rozhodnutí 
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2. Legislativní zkratku „peněžní ústav“ je naopak třeba konstruovat v § 304 odst. 1 tak, aby 
zahrnovala pouze subjekty, které vedou účty na území ČR (banky, pobočky zahraničních bank, 
spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce a pobočky platebních institucí, poskytovatelé 
platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, pobočky zahraničních 
institucí elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu) – osoby, 
které nejsou usazeny v ČR, a zahraniční účty výkonu rozhodnutí podle českého o.s.ř. 
nepodléhají a exekuci vůči nim je třeba vést podle příslušného zahraničního (či evropského) 
práva. 
Připomínka č. 2 je zásadní. 

vyhověno 
 
 
 
 
 
 
     

Česká 
národní 
banka 

zásadní 
připomínka 
pod bodem 
3. 

2. K § 304c  
 
A. 
1. Znění § 304c je na hranici srozumitelnosti zejména díky obrovskému množství odkazů a 
variant postupu, což významně ohrožuje jeho jednotnou aplikaci v praxi, včetně správné úpravy 
informačních systémů a dalších implementačních postupů v peněžních ústavech (i konstruktivní 
připomínkování). Velmi doporučujeme jeho přepsání do podoby srozumitelnější pro adresáty 
normy. 
 
2. Legislativní zkratka „chráněný účet“ je zavedena až v odstavci 4, ač se s ní pracuje již 
v odstavci 2. 
 
3. Navrhujeme, aby peněžní ústav na výpisu z účtu uváděl (vedle údajů uváděných podle zákona 
o platebním styku) i výši zmrazených peněžních prostředků. Jinak by výpis z účtu neplnil svou 
úlohu a majitel účtu by si musel po dobu až 6 měsíců vést paralelní evidenci, což by běžnému 
uživateli činilo značné problémy. 
Do § 304c odst. 1 proto navrhujeme na konec doplnit větu 
„Peněžní ústav způsobem sjednaným ve smlouvě o účtu informuje majitele účtu o výši 
peněžních prostředků podle věty první.“ 
Připomínka č. 3 je zásadní 

 
 
 
ustanovení přepracováno 
 
 
 
 
 
vyhověno 
 
 
vysvětleno 
- ustanovení přepracováno,  

Česká 
národní 
banka 

zásadní 
připomínka 

K § 304c  
 
B. 
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Z odstavce 2 plyne, že by peněžní ústav měl vždy mezi 26. a posledním dnem kalendářního 
měsíce ověřit, zda do 25. dne neobdržel dokumenty ovlivňující výši chráněné částky, a na 
základě jejich posouzení v kladném případě vypočítat a nastavit k 1.dni následujícího měsíce na 
účtu novou výši chráněné částky. K této výši bude třeba přičíst nevyčerpanou část chráněné 
částky z předchozího měsíce, kterou zjistí k závěru posledního dne tohoto předchozího měsíce. 
Pokud však tuto částku povinný nevyčerpá v následujícím měsíci, pak k 1. dni dalšího měsíce 
by ji již neměl mít k dispozici. Navržený postup bude pro peněžní ústavy představovat zvýšení 
ruční práce v závěru kalendářního měsíce, což znamená zvýšení nákladů a může též vést ke 
zvýšení chybovosti. 
Peněžní ústav bude muset zajistit kontrolu čerpání chráněné částky proti součtu prostředků 
docházejících během měsíce na účet, k tomu by měl blokovat po doručení usnesení o nařízení 
výkonu rozhodnutí částku do výše vymáhané pohledávky, přičemž by měl zajistit, aby 
prostředky docházející na chráněný účet v daném měsíci ve výši vypočtené dle odstavce 2 do 
blokace nespadaly a byly k dispozici majiteli účtu. To si vyžádá náročnou úpravu bankovních 
systémů. 
Samotná ZZ RIA konstatuje bez dalšího upřesnění, že „Nevýhodou této varianty je nutnost 
měnit informační systémy peněžních ústavů spojená s vysokými vstupními náklady.“ 
Žádáme doplnit, že půjde i o průběžné náklady na straně peněžních ústavů, a upozorňujeme, že 
správně by měly být náklady vyčísleny a porovnány s vyčíslením zamýšlených výhod. 
Návrh ani nepočítá s úpravou nároku peněžních ústavů na paušálně stanovenou náhradu 
nákladů, které jim v souvislosti s prováděním exekucí vzniknou, ač například plátci mzdy, 
jejichž náklady na výkon rozhodnutí budou podstatně nižší, nárok na paušální náhradu mají. 
Nárok na náhradu v exekučním řízení mají podle novely i správci nemovité věci. 
V kombinaci s výše uvedenou obtížnou srozumitelností normativního textu § 304c (A.1.) 
žádáme o konkrétnější popsání a vyčíslení dopadů na peněžní ústavy a jejich vyhodnocení se 
zamýšlenými pozitivními efekty novely tak, aby mohla být v rámci legislativního procesu 
objektivně posouzena proporcionalita navrhované úpravy. 
Připomínka je zásadní. 

vyhověno 
- návrh přepracován,  
 
 
 
 
 
 
- doplněno 
 
 
 
 
 
 
 
- potřebné údaje nebyly Českou 
bankovní asociací dodány  

Česká 
národní 
banka 

 K § 304c  
 
C. 
§ 304c odst. 9 – doporučujeme stanovit, že o této své povinnosti musí být dlužník soudem nebo 

vyhověno 
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exekutorem poučen, jinak nelze realisticky očekávat její hladké plnění. 
Česká 
národní 
banka 

zásadní 
připomínka 

D. 
V § 304c odst. 11 se stanoví pro peněžní ústav zvláštní lhůta pro provedení výkonu rozhodnutí 
z chráněného účtu. Je-li tato lhůta speciální ve vztahu k § 307 odst. 2 a 3, mělo by tak být 
uvedeno. Navíc není jasné, pokud na chráněný účet budou v kalendářním měsíci připsány 
prostředky převyšující výši chráněných plateb stanovenou dle odstavce 2, proč se konstruuje 
odklad provedení výkonu rozhodnutí z těchto prostředků. Žádáme o vyjasnění. 
Připomínka je zásadní. 

vyhověno 
- ustanovení přepracováno 

Česká 
národní 
banka 

 E. 
Upozorňujeme na nekonzistentnost § 304b odst. 1 a 304c odst. 1. Doporučujeme větu uvedenou 
v § 304c odst. 1 „peněžní ústav výkon rozhodnutí ohledně těchto peněžních prostředků 
neprovádí“ doplnit i do § 304b odst. 1. 
 
Větu „S peněžními prostředky podle věty první může povinný a za podmínek ujednaných ve 
smlouvě o účtu i jeho zmocněnec nakládat“ doporučujeme naopak z § 304c odst. 1 vypustit pro 
nadbytečnost (jestliže uvedené peněžní prostředky nejsou exekucí dotčeny, pak z toho plyne, že 
s nimi povinný může nakládat za podmínek uvedených ve smlouvě o účtu). 

vyhověno částečně 
- ustanovení přepracováno 

Česko- 
moravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

 bez připomínek  

Český 
statistický 
úřad 

 bez připomínek  

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

 bez připomínek  

Úřad vlády 
České 
republiky - 

 Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování souladu 

 
vyhověno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNB7KD8FMF)



77 
 

odbor 
kompatibi-
lity 

se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Návrhem jsou rušena dvě ustanovení exekučního řádu, § 60 a § 69, která jsou vykazována jako 
transpoziční vůči čl. 28 odst. 5, resp. 26 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené 
k bydlení. Jakkoli věcně k úpravě nemáme připomínek, je nutno příslušná ustanovení směrnice 
v souladu s požadavky Legislativních pravidel vlády vykázat ve srovnávací tabulce nově jako 
transponovaná do § 52 odst. 1 exekučního řádu, aby nedošlo k snížení dosažené míry 
implementace (čl. 15 Metodických pokynů).  
 
Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrhu se dotýká: 
• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách 
o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 
2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010. 
 
Připomínky a případné návrhy změn: 
 
K Čl. I., § 270 odst. 2, § 279, § 291 a § 301 
Čl. 28 odst. 5, který se dotýká případů, kdy po realizaci zástavy v rámci spotřebitelského úvěru 
na nemovitosti určené k bydlení zbývá nesplacený dluh, stanoví, že členské státy zajistí, aby 
byla v zájmu ochrany spotřebitelů zavedena opatření usnadňující splácení. 
Navrhovanou úpravu náhrady nákladů zaměstnavateli při provádění výkonu rozhodnutí 
srážkami ze mzdy lze považovat za opatření, které naopak představuje ztížení splácení, neboť 
zhoršuje jak postavení povinného, tak věřitele, a tím jde proti smyslu směrnice. Požadujeme 
návrh upravit nebo vysvětlit ve vztahu k požadavkům práva EU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vysvětleno 
- navržená právní úprava 
náhrady nákladů plátce mzdy by 
mohla motivovat plátce mzdy 
k tomu, aby s povinným, vůči 
kterému je vedena exekuce, 
neukončil pracovní poměr, 
protože mu náklady spojené 
s touto exekucí budou částečně 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
Závěr: 
Po vypořádání připomínek bude návrh hodnocen jako bezrozporný s právem EU. 

uhrazeny; v tomto smyslu je 
doplněna důvodová zpráva 
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	X.
	Odůvodnění: Ve větě třetí doporučujeme doplnit za spojení „v němž povinný může“ slovo „podle“.
	Odůvodnění: Doporučuje následující znění § 10 odst. 2 věty třetí: „Jestliže komora nepodá ministrovi návrh na jmenování exekutora do 1 měsíce od ukončení opakovaného výběrového řízení nebo mu nezašle oznámení o neúspěšném výběrovém řízení nebo neuskuteční opakované výběrové řízení ve stanovené lhůtě nebo na výzvu ministerstva, ministr vyhlásí výběrové řízení a na jeho základě jmenuje exekutora i bez tohoto návrhu.“.
	Odůvodnění: Doporučení vychází ze znění prvního odstavce, kdy neúspěšné výběrové řízení je ukončeno odesláním oznámení; nelze proto počítat lhůtu pro odeslání oznámení od ukončení výběrového řízení.
	Odůvodnění: Doporučujeme osvobození veřejnoprávních institucí od placení náhrad paušálně stanovených hotových výdajů za úkony bezprostředně následující po zahájení exekučního řízení soudnímu exekutorovi.
	Odůvodnění: Důvodem návrhu je problematická realizace úhrad těchto výdajů exekutora ze strany veřejnoprávních institucí.
	Další připomínky
	1. V § 17 odst. 2 části druhé věty za středníkem se text „§ 19 odst. 2  písm. a) a b)“   nahrazuje textem „§ 19 odst. 2 písm. a) až c)“.
	2. V § 19 odst. 2 písmeno c) zní:
	„c) v případě vymáhání pohledávky na pojistném a penále den připsání vymožené částky na účet soudního exekutora nebo soudu.“.“
	2. Se zřetelem na navrhovanou novelizaci § 265a občanského soudního řádu a § 46 odst. 5 exekučního řádu a z toho odvozenou novelizaci § 19 odst. 2 zákona o pojistném navrhujeme uložit v exekučním řádu soudním exekutorům povinnost sdělovat oprávněným den, kdy pohledávka nebo její část zanikla. 
	Obdobnou oznamovací povinnost navrhujeme uložit v případech uvedených v navrhovaném § 265a občanského soudního řádu též soudům.
	Bez této úpravy by příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebyly schopny včas upustit od penalizace pohledávek.
	K důvodové zprávě
	V bodě 2 obecné části důvodové zprávy nazvaném „Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy“ navrhujeme neuvádět plátce mzdy mezi účastníky řízení.
	Odůvodnění:  K pracovnímu znění návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 6 bod III.
	Doporučujeme z poučení „potvrzení zaměstnavatele“, jak má zjistit průměrný čistý měsíční výdělek, vypustit spojení „dávky nemocenského pojištění vyplácené zaměstnavatelem“.
	Důvodem návrhu je skutečnost, že náhrada mzdy podle zákoníku práce, kterou zaměstnavatel vyplácí v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, není dávkou nemocenského pojištění, neboť ji neupravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ale zákoník práce. 
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