
N á v r h  

ZÁKON 

ze dne                2020, 

 

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), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro 

případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského soudního řádu 

Čl. I 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 

Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 

Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 

Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 

216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona 

č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 

Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona 

č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona 

č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 

46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona 

č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., 

zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 

Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona 

č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., 

zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona 

č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 

Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 

436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona 

č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona 

č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., 

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

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 

Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 

216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona 

č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., 

zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 

Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 
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384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., 

zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 

188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 

č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 

334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 

Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 

Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 

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

375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona 

č. 258/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., 

zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 279/2019 

Sb. a zákona č. 191/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. § 304b zní:  

 

„§ 304b 

 

 (1) Je-li povinný fyzickou osobou, zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 ani postup podle 

§ 307 odst. 2 a odst. 3 věty první se nevztahují na peněžní prostředky do výše trojnásobku 

životního minima jednotlivce podle právního předpisu upravujícího výši životního minima. 

Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, které jsou postiženy výkonem rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, použije se věta první pouze u toho z účtů, 

na němž je k okamžiku podání žádosti podle odstavce 2 nejvyšší zůstatek, nedohodne-li se 

povinný s peněžním ústavem jinak.  

 

(2) Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost 

nejvýše jednou v průběhu jednoho řízení o výkonu rozhodnutí, nebo, byl-li výkon rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více pohledávek, do skončení všech 

řízení o výkonu rozhodnutí, u nichž se alespoň částečně překrývá doba od doručení usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu do skončení řízení o výkonu rozhodnutí. 

O tom musí být povinný při nařízení výkonu rozhodnutí poučen. Zřídí-li peněžní ústav účet 

podle § 304c odst. 1, převede následující pracovní den po jeho zřízení nevyplacené peněžní 

prostředky podle odstavce 1 povinnému na tento účet. 

 

 (3) Výplatu peněžních prostředků povinnému podle odstavce 1 oznámí peněžní ústav 

soudu, který nařídil výkon rozhodnutí. 

 

 (4) Je-li výkon rozhodnutí veden podle § 262a odst. 4, nevztahují se zákazy uvedené 

v § 304 odst. 1 a 3 ani postup podle § 307 odst. 1 a 2 na částku ve výši poloviny peněžních 

prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí. Je-li částka podle věty první nižší než částka podle odstavce 1 

věty první, nevztahují se zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 ani postup podle § 307 odst. 1 a 2  

na částku ve výši podle odstavce 1 věty první. Peněžní prostředky podle věty první nebo věty 

druhé vyplatí peněžní ústav manželovi povinného na jeho žádost; odstavec 2 věta první se 

použije obdobně. O tom musí být manžel povinného při nařízení výkonu rozhodnutí poučen.  
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(5) Výše životního minima jednotlivce se určí podle právního předpisu upravujícího 

výši životního minima účinného k okamžiku doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

peněžnímu ústavu. Byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu nařízen 

k vydobytí více pohledávek, v případě podle odstavce 2 věty první se výše životního minima 

jednotlivce určí podle právního předpisu upravujícího výši životního minima účinného 

k okamžiku doručení prvního usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí peněžnímu ústavu.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 80c se zrušuje.  

 

 

2. Za § 304b se vkládají nové § 304c–304e, které znějí:   

 

„304c 

 

 (1) Peněžní ústav, kterému soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, je povinen poté, co mu 

bylo doručeno oznámení podle § 304d odst. 3, s povinným na jeho žádost uzavřít smlouvu 

o platebním účtu vedeném za podmínek podle odstavců 2 až 6, § 304d odst. 4 a 304e odst. 1 a 

2 (dále jen „chráněný účet“) a chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit, do 5 pracovních dnů 

od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. 

Součástí žádosti je prohlášení povinného, že v jeho prospěch není v den podání žádosti veden 

žádný chráněný účet. Peněžní ústav nemá ze smlouvy o účtu od povinného právo na úplatu. 

Jinak peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je veden výkon 

rozhodnutí proti povinnému; podmínky vedení účtu, na který je veden výkon rozhodnutí proti 

povinnému se nesmí měnit v závislosti na tom, zda je či není na něho veden výkon rozhodnutí.  

Zřízení chráněného účtu oznámí peněžní ústav všem soudům, které nařídily výkon rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu vedeného v okamžiku zřízení chráněného účtu u téhož 

peněžního ústavu, ze kterého jsou na chráněný účet převáděny peněžní prostředky. Zjistí-li 

peněžní ústav, že je ve prospěch povinného veden i jiný chráněný účet, učiní o tom oznámení 

soudům do 7 dnů od okamžiku, kdy takovou skutečnost zjistil.  

 

 (2) Ohledně pohledávky povinného z chráněného účtu výkon rozhodnutí přikázáním 

pohledávky z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit. Na peněžní prostředky připsané od zřízení 

chráněného účtu do dne, kdy nastaly skutečnosti podle § 304e odst. 2 věty první nebo druhé, na 

účet, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému, z účtu uvedeného v oznámení podle 

§ 304d odst. 3, se nařízení výkonu rozhodnutí nevztahuje. 

 

(3) Peněžní ústav, který vede chráněný účet, převede na chráněný účet peněžní 

prostředky, které byly po zřízení chráněného účtu připsány na účet, na který je veden výkon 

rozhodnutí proti povinnému, z účtu dlužníka povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu 

uvedeného v oznámení podle § 304d odst. 3, do konce pracovního dne, v němž byly připsány 

na účet povinného, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému. 

 

 (4) Je-li u peněžního ústavu veden výkon rozhodnutí na více účtů povinného, určí 

povinný v žádosti podle § 304c odst. 1 také účet, ze kterého budou ve prospěch chráněného 

účtu převáděny peněžní prostředky. Byl-li účet, ze kterého jsou převáděny peněžní prostředky 

na chráněný účet, zrušen, nebo na něj přestal být veden výkon rozhodnutí, určí povinný na 

výzvu peněžního ústavu do 14 dnů od doručení této výzvy další účet vedený u téhož peněžního 

ústavu, na který je proti němu veden výkon rozhodnutí, z nějž budou převáděny peněžní 

prostředky na chráněný účet; číslo dalšího účtu sdělí povinný soudu, který ho bez zbytečného 
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odkladu sdělí dlužníku povinného, plátci mzdy nebo plátci jiného příjmu podle § 304d odst. 1. 

Dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle § 304d odst. 1 vyplácí peněžní 

prostředky podle § 304d odst. 2 na číslo účtu podle sdělení soudu podle věty druhé ode dne 

následujícího po dni, kdy mu bylo sdělení soudu doručeno. Číslo účtu určeného podle věty 

druhé oznámí peněžní ústav všem soudům, které nařídily výkon rozhodnutí přikázáním 

pohledávky z určeného účtu ke dni určení účtu. 

 

 (5) Peněžní ústav připíše na chráněný účet pouze peněžní prostředky převedené podle 

odstavce 3 a peněžní prostředky § 304b odst. 2 věty poslední a peněžní prostředky, na něž 

povinnému vznikne vůči peněžnímu ústavu nárok v souvislosti s chráněným účtem. Peněžní 

ústav nemůže svoji pohledávku s výjimkou pohledávek vzniklých v souvislosti s chráněným 

účtem započíst proti pohledávce povinného z chráněného účtu. 

 

(6) Peněžní ústav nemusí smlouvu o chráněném účtu uzavřít, může závazek z této 

smlouvy vypovědět nebo od této smlouvy odstoupit, jestliže by uzavřením smlouvy porušil 

ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu nebo jiného právního předpisu. 

 

§ 304d 
 

(1) Dlužník povinného z pohledávek podle § 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo 319, plátce 

mzdy nebo plátce jiného příjmu podle § 299 na písemnou žádost vystaví soudu nebo povinnému 

bez zbytečného odkladu potvrzení o čísle účtu, z nějž jsou tyto pohledávky, mzda nebo jiné 

příjmy vypláceny. V potvrzení se dále uvede označení dlužníka povinného, plátce mzdy nebo 

plátce jiného příjmu, označení povinného, číslo účtu povinného, na který jsou tyto pohledávky 

nebo příjmy vypláceny, a datum vystavení potvrzení. Dlužník povinného, plátce mzdy nebo 

plátce jiného příjmu vystaví potvrzení na formuláři, jehož vzor zveřejní ministerstvo způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Soud požádá dlužníka povinného, plátce mzdy nebo plátce 

jiného příjmu o vystavení potvrzení na žádost povinného. 

 

(2) Dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle odstavce 1 vyplácí 

ode dne vystavení potvrzení podle odstavce 1 povinnému do dne, kdy mu bylo doručeno 

potvrzení podle § 304e odst. 2 věty poslední, z účtu, jehož číslo bylo uvedeno v potvrzení, na 

účet povinného, jehož číslo je uvedeno v potvrzení, pouze pohledávky, mzdu nebo jiné příjmy 

podle odstavce 1. O tom musí být na formuláři podle odstavce 1 poučen. 

 

 (3) Soud oznámí na žádost povinného bez zbytečného odkladu peněžnímu ústavu číslo 

účtu, z něhož jsou pohledávky nebo příjmy podle odstavce 1 vypláceny, a číslo účtu povinného 

u tohoto peněžního ústavu, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému a na který mají 

být pohledávky nebo příjmy podle odstavce 1 připisovány. Kopii oznámení zašle soud 

dlužníkovi povinného, plátci mzdy nebo plátci jiného příjmu podle odstavce 1. Při vydání 

oznámení vychází soud z potvrzení podle odstavce 1.  

 

(4) Je-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu veden k vydobytí více 

pohledávek, vztahuje se § 304c odst. 2 až 5 na všechny výkony rozhodnutí vedené na tento účet 

k okamžiku doručení oznámení peněžnímu ústavu, a na další výkony rozhodnutí, bylo-li 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručeno peněžnímu ústavu dříve, než nastaly 

skutečnosti podle § 304e odst. 2.  
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§ 304e 

 

 (1) Povinný může mít pouze jeden chráněný účet. Vyjde-li v řízení najevo, že bylo pro 

povinného zřízeno více chráněných účtů, rozhodne soud, který z těchto účtů zůstane účtem 

chráněným. Soud může rozhodnout o tom, že účet není chráněný, vyjde-li najevo, že povinný 

uvedl úmyslně nepravdivé údaje peněžnímu ústavu v žádosti podle § 304 c odst. 1  věta druhá 

nebo uvedl úmyslně nepravdivé údaje dlužníku povinného, plátci mzdy nebo plátci jiného 

příjmu v žádosti podle § 304 d odst. 1.  Usnesení soud doručí oprávněnému, povinnému a všem 

peněžním ústavům, u nichž byly zřízeny chráněné účty. Peněžním ústavům usnesení doručí 

do vlastních rukou. Závazek ze smlouvy o chráněném účtu zaniká dnem následujícím po dni, 

v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení podle věty druhé, nejde-li o peněžní ústav, 

který má vést chráněný účet. 

 

 (2) Nestanoví-li se dále jinak, nevztahují se na účet, který byl zřízen jako chráněný, ode 

dne následujícího po dni, v němž byl účet, ze kterého jsou převáděny peněžní prostředky na 

chráněný účet, zrušen nebo na něj přestal být veden výkon rozhodnutí, § 304c, 304d a odstavce 

1 a 3; peněžní ústav a povinný se mohou dohodnout na zániku závazku ze smlouvy o chráněném 

účtu. Je-li u peněžního ústavu veden výkon rozhodnutí na více účtů povinného, věta první se 

použije obdobně ode dne následujícího po marném uplynutí 14denní lhůty podle § 304c odst. 

4, v níž měl povinný určit další účet vedený u téhož peněžního ústavu. Peněžní ústav vydá na 

žádost povinnému potvrzení o tom, že se na účet, který byl zřízen jako chráněný, nevztahují § 

304c, 304d a odstavce 1 a 3 nebo že zanikl závazek ze smlouvy o chráněném účtu; povinný toto 

potvrzení zašle bez zbytečného odkladu dlužníku povinného, plátci mzdy nebo plátci jiného 

příjmu podle § 304d odst. 1.  

 

 (3) Poruší-li dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle § 304d 

odst. 1 povinnost podle § 304d odst. 2, může se oprávněný domáhat, aby mu dlužník povinného, 

plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle § 304d odst. 1 zaplatil částku, na kterou by měl 

právo, kdyby dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle § 304d odst. 1 

tuto povinnost splnil. O tom musí být dlužník povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu 

podle § 304d odst. 1 na formuláři podle § 304d odst. 1 poučen. 

 

 (4) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud poučí povinného podle § 304c, 304d 

a odstavců 1 až 3.“.“ 

 

 

3. V § 306 odst. 1 se slovo „Nařízení“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, 

nařízení“. 

 

4. V § 306 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

„(2) Nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného 

u peněžního ústavu se vztahuje pouze na pohledávku manžela povinného z účtu ve výši, v jaké 

byly na účtu peněžní prostředky v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení 

o nařízení výkonu rozhodnutí; jinak se odstavec 1 použije obdobně. Ve výkonu rozhodnutí 

přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu se § 307 odst. 3 

nepoužije.“. 
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Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

 

5. V § 307 odst. 3 se za slovo „prostředků“ vkládají slova „nebo ohledně peněžních prostředků 

podle § 304b odst. 1 věty první“ a za větu druhou vkládá věta „Byl-li podle § 304b odst. 2 věty 

první výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více 

pohledávek, provede peněžní ústav výkon rozhodnutí ohledně peněžních prostředků podle 

§ 304b odst. 1 věty první ve dni, který následuje po uplynutí doby podle věty druhé v posledním 

z těchto řízení“.“. 

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v nichž bylo peněžnímu 

ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu 

u peněžního ústavu, se použije § 304b, 306 a § 307 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna exekučního řádu  

 

Čl. III 

 

V § 42 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o 

změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 

139/2015 Sb., se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Exekuci přikázáním pohledávky z účtu 

manžela povinného u peněžního ústavu lze v jednom exekučním řízení provést nejvýše 

jednou.“. 

 

 

Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

 

V exekučním řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 42 odst. 

4 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; k tomu, 

že přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla v tomto řízení provedena exekuce 

přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, se nepřihlíží. Byl-li 

exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného 

u peněžního ústavu vydán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, exekuce přikázáním 

pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústav se dokončí podle zákona 

č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona 

č. 120/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů 

rozhodnutí 

 

Čl. V 

 

 V § 8 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 

probíhajících výkonů rozhodnutí, se na konci odstavce 1 doplňuje věta „§ 304b odst. 2 věta 

první, § 304b odst. 5 věta druhá, § 304c odst. 1 věta pátá, § 304c odst. 1 věta poslední, § 304d 

odst. 4, § 307 odst. 3 věta třetí a § 309 odst. 3 občanského soudního řádu se použijí přiměřeně.“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VI 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.  
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