
 

 

Úplné znění některých ustanovení občanského soudního řádu s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 304b 

 

 (1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše 

dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu80c). Má-li u 

jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto 

účtů. 

  

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

nejvýše jednou. O tom musí být povinný při nařízení výkonu rozhodnutí poučen. 

  

 (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 na částku ve výši poloviny peněžních prostředků, které byly na účtu v 

okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, 

převyšuje-li částku podle odstavce 1. Peněžní prostředky podle předchozí věty vyplatí peněžní 

ústav manželovi povinného na jeho žádost. O tom musí být manžel povinného při nařízení 

výkonu rozhodnutí poučen. 

 ____________________  

  

80c) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 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. 
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 (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.  

 

(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. 

 

§ 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, 
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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 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 4 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. 
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 (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.  

 

§ 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. 
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§ 306 

 

 (1) Nařízení Nestanoví-li tento zákon jinak, nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje 

až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství na pohledávku 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, jakož i na pohledávku z účtu, která vznikla 

tím, že na účet došly peněžní prostředky dodatečně, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, 

kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno vyrozumění podle § 305; povinnost peněžního ústavu 

provést opravné zúčtování podle zvláštního zákona81) a ustanovení § 304a tím nejsou dotčeny. 

 

(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. 

  

 (23) Provedením (§ 307, 308, § 309a odst. 1 a 3) výkon rozhodnutí zaniká. 

 ____________________  

  

81) § 20b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb. 

 

§ 307 

 

 (1) Výkon rozhodnutí se provede odepsáním vymáhané pohledávky a jejího 

příslušenství z účtu a jejím vyplacením oprávněnému. Byl-li výkon rozhodnutí nařízen na více 

účtů povinného, provede peněžní ústav výkon rozhodnutí z jednotlivých účtů podle pořadí 

uvedeného v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 

  

 (2) Peněžní ústav provede výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po doručení 

vyrozumění podle § 305; není-li však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede 

peněžní ústav výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po její splatnosti. Výkon rozhodnutí se 

provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného z účtu jen k částečnému uspokojení 

oprávněného. 

  

 (3) Nebyla-li podle odstavce 2 vymáhaná pohledávka a její příslušenství zcela uhrazena, 

provede peněžní ústav výkon rozhodnutí také ve dni následujícím po dni, v němž na účet dojdou 

peněžní prostředky v takové výši, která je potřebná k plnému uspokojení oprávněného. 

Nedojde-li k tomu do šesti měsíců ode dne doručení vyrozumění podle § 305, provede peněžní 

ústav výkon rozhodnutí ohledně dodatečně došlých peněžních prostředků nebo ohledně 

peněžních prostředků podle § 304b odst. 1 věty první rovněž ve dni, který následuje po 

uplynutí uvedené doby, popřípadě oprávněnému sdělí, že na účtu povinného nebyly peněžní 

prostředky. 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. Pohledávku z 

účtu peněžní ústav odepíše a oprávněnému ji vyplatí i tehdy, nepostačuje-li k jeho plnému 

uspokojení.  
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 (4) Odepsanou pohledávku z účtu povinného je peněžní ústav povinen oprávněnému 

vyplatit, i když má vůči němu peněžitou pohledávku, kterou by jinak mohl započíst. 

  

 (5) Provedením výkonu rozhodnutí se peněžní ústav zprostí v rozsahu plnění 

vyplaceného oprávněnému své povinnosti vůči povinnému. 

 

 

Úplné znění ustanovení exekučního řádu s vyznačením navrhované změny 

 

§ 42 

 

 (1) Před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů zjistí 

exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského 

řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení 

společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda 

nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím 

soudu. 

  

 (2) Při vydání exekučního příkazu je exekutor povinen vycházet z obsahu listiny podle 

odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin 

o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před 

jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas 

oprávněný. Nelze-li zjistit z exekučního titulu nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl 

po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek 

vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. 

  

 (3) V ostatních případech lze vydat exekuční příkaz postihující majetek, který netvoří 

součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů 

změněn. 

  

 (4) Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu 

povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze 

vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. Exekuci 

přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu lze v jednom 

exekučním řízení provést nejvýše jednou. 

 

 

Úplné znění ustanovení zákona č. 119/2001 Sb. s vyznačením navrhované změny 

 

Přikázání pohledávky 

 

§ 8 

 

 (1) Při exekucích souběžně postihujících pohledávku povinného z účtu u banky, 

pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva (dále jen "peněžní ústav") se 

uspokojují pohledávky oprávněných podle svého pořadí. § 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.  
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 (2) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení 

soudu o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, 

exekuční příkaz soudního exekutora, exekuční příkaz správce daně nebo příkaz příslušného 

orgánu veřejné správy. Byla-li téhož dne peněžnímu ústavu doručena rozhodnutí pro několik 

pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich 

plnému uspokojení, uhradí se poměrně. 
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