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30
Â K ON
ZA
ze dne 12. ledna 2000,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., zaÂkona cÏ. 158/1969 Sb.,
zaÂkona cÏ. 49/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 20/1975 Sb., zaÂkona
cÏ. 133/1982 Sb., zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 328/
/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 263/1992
Sb., zaÂkona cÏ. 24/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 216/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu
Â stavcÏ. 31/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 142/1996 Sb., naÂlezu U
nõÂho soudu cÏ. 269/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 202/1997 Sb.,
zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 91/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 165/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 326/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 329/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu cÏ. 2/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 18/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 se slovo ¹spoluobcÏanuÊª nahrazuje slovy
¹jinyÂch osobª.

b)
c)

d)

e)

f)
g)

2. V § 2 se za slovy ¹praÂvnõÂ veÏciª cÏaÂrka nahrazuje
spojkou ¹aª, za slovem ¹dobrovolneÏª se cÏaÂrka nahrazuje strÏednõÂkem a slova ¹a zameÏrÏujõÂ svou cÏinnost
k tomuª se nahrazujõÂ slovy ¹dbajõÂ prÏitomª.
3. V § 7 odst. 1 se za slova ¹rozhodujõÂ soudyª
vklaÂdajõÂ slova ¹spory a jineÂ praÂvnõÂª, za slovem ¹rodinnyÂchª se zrusÏuje cÏaÂrka, slova ¹druzÏstevnõÂch, jakozÏ iª se
nahrazujõÂ spojkou ¹aª a slova v zaÂvorce ¹(vcÏetneÏ
vztahuÊ podnikatelskyÂch a hospodaÂrÏskyÂch)ª se zrusÏujõÂ.
4. § 9 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 39)
azÏ 53) znõÂ:
¹PrÏõÂslusÏnost
§9
(1) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, jsou k rÏõÂzenõÂ
v prvnõÂm stupni prÏõÂslusÏneÂ okresnõÂ soudy.
(2) KrajskeÂ soudy rozhodujõÂ jako soudy prvnõÂho
stupneÏ
a) ve veÏcech ochrany osobnosti podle obcÏanskeÂho
zaÂkonõÂku a ochrany proti uverÏejnÏovaÂnõÂ informacõÂ,

h)

i)

ktereÂ jsou zneuzÏitõÂm svobody projevu, slova a tisku, poprÏõÂpadeÏ ochrany praÂv trÏetõÂch osob podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o hromadnyÂch informacÏnõÂch
prostrÏedcõÂch,
ve sporech vyplyÂvajõÂcõÂch z uplatnÏovaÂnõÂ praÂv a povinnostõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ v informacÏnõÂch systeÂmech,39)
ve sporech o naÂrocõÂch vychaÂzejõÂcõÂch z autorskeÂho
zaÂkona,40) o naÂrocõÂch z ohrozÏenõÂ a porusÏenõÂ praÂv
podle autorskeÂho zaÂkona a o naÂrocõÂch na vydaÂnõÂ
bezduÊvodneÂho obohacenõÂ zõÂskaneÂho na uÂkor toho,
komu sveÏdcÏõÂ praÂva podle autorskeÂho zaÂkona,
ve sporech o vzaÂjemneÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ daÂvky duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ a duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ poskytnuteÂ nepraÂvem nebo ve vysÏsÏõÂ vyÂmeÏrÏe, nezÏ naÂlezÏela, mezi zameÏstnavatelem a prÏõÂjemcem teÂto
daÂvky,
ve sporech mezi prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ a zameÏstnavatelem o naÂhradu
sÏkody vznikleÂ nespraÂvnyÂm postupem prÏi provaÂdeÏnõÂ nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ,
ve sporech o urcÏenõÂ nezaÂkonnosti staÂvky nebo vyÂluky,
ve sporech o neplatnost skoncÏenõÂ pracovnõÂho nebo
sluzÏebnõÂho pomeÏru podle § 18 odst. 2 zaÂkona
cÏ. 451/1991 Sb., kteryÂm se stanovõÂ neÏktereÂ dalsÏõÂ
prÏedpoklady pro vyÂkon neÏkteryÂch funkcõÂ ve staÂtnõÂch orgaÂnech a organizacõÂch CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky, CÏeskeÂ republiky a SlovenskeÂ republiky,
ve sporech tyÂkajõÂcõÂch se cizõÂho staÂtu nebo osob
pozÏõÂvajõÂcõÂch diplomatickyÂch imunit a vyÂsad, jestlizÏe tyto spory patrÏõÂ do pravomoci souduÊ CÏeskeÂ
republiky,
v rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ, zda naÂvrh na registraci politickeÂ
strany nebo politickeÂho hnutõÂ nemaÂ nedostatky,
ktereÂ by braÂnily jejich registraci.1)

(3) KrajskeÂ soudy daÂle rozhodujõÂ v obchodnõÂch
veÏcech jako soudy prvnõÂho stupneÏ
a) ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku, rejstrÏõÂku obecneÏ
prospeÏsÏnyÂch spolecÏnostõÂ a nadacÏnõÂho rejstrÏõÂku,
b) ve statusovyÂch veÏcech obchodnõÂch spolecÏnostõÂ,
druzÏstev a jinyÂch praÂvnickyÂch osob podle cÏaÂsti
prvnõÂ, druheÂ a cÏtvrteÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku,41)
c) ve veÏcech vyplyÂvajõÂcõÂch z praÂvnõÂch vztahuÊ, ktereÂ
souvisejõÂ se zaklaÂdaÂnõÂm obchodnõÂch spolecÏnostõÂ,
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d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)
n)
o)

p)
q)
r)
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druzÏstev, obecneÏ prospeÏsÏnyÂch spolecÏnostõÂ, nadacõÂ
a nadacÏnõÂch fonduÊ,
v rÏõÂzenõÂ o zrusÏenõÂ obecneÏ prospeÏsÏneÂ spolecÏnosti
a jejõÂ likvidaci a o jmenovaÂnõÂ jejõÂho likvidaÂtora,42)
v rÏõÂzenõÂ o zrusÏenõÂ nadace nebo nadacÏnõÂho fondu
a jejich likvidaci, o jmenovaÂnõÂ likvidaÂtora nadace
nebo nadacÏnõÂho fondu a o jmenovaÂnõÂ novyÂch
cÏlenuÊ spraÂvnõÂ rady nadace nebo nadacÏnõÂho
fondu,43)
v rÏõÂzenõÂ o zrusÏenõÂ staÂtnõÂho podniku a o jmenovaÂnõÂ
a odvolaÂnõÂ jeho likvidaÂtora,44)
ve sporech z praÂvnõÂch vztahuÊ mezi obchodnõÂmi
spolecÏnostmi (druzÏstvy) a jejich zakladateli (spolecÏnõÂky nebo cÏleny), jakozÏ i mezi spolecÏnõÂky
(cÏleny nebo zakladateli) navzaÂjem, jde-li o vztahy
tyÂkajõÂcõÂ se uÂcÏasti na spolecÏnosti (cÏlenskeÂho vztahu
v druzÏstvu), o vztahy ze smluv, jimizÏ se prÏevaÂdõÂ
podõÂl spolecÏnõÂka (cÏlenskaÂ praÂva a povinnosti),
a o vztahy souvisejõÂcõÂ se zvyÂsÏenõÂm zaÂkladnõÂho
jmeÏnõÂ (prÏistoupenõÂm spolecÏnõÂka nebo cÏlena),
nenõÂ-li daÂna prÏõÂslusÏnost podle põÂsmena b),
ve sporech mezi obchodnõÂmi spolecÏnostmi (druzÏstvy) a jejich statutaÂrnõÂmi orgaÂny, likvidaÂtory nebo
jinyÂmi orgaÂny a ve sporech mezi spolecÏnõÂky
(cÏleny) a statutaÂrnõÂmi orgaÂny, likvidaÂtory cÏi jinyÂmi
orgaÂny, jde-li o vztahy tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkonu funkce
teÏchto orgaÂnuÊ,
ve sporech z praÂvnõÂch vztahuÊ mezi podnikatelem,
obecneÏ prospeÏsÏnou spolecÏnostõÂ, nadacõÂ nebo nadacÏnõÂm fondem a spraÂvcem majetku patrÏõÂcõÂho do
jejich konkursnõÂ podstaty, poprÏõÂpadeÏ nucenyÂm
spraÂvcem, kteryÂ jim byl ustanoven,
ve sporech z praÂvnõÂch vztahuÊ mezi prokuristou
a podnikatelem, kteryÂ prokuru udeÏlil, a byla-li
prokura udeÏlena võÂce osobaÂm, z praÂvnõÂch vztahuÊ
mezi teÏmito osobami navzaÂjem,
ve veÏcech ochrany hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe,45)
ve sporech o ochranu praÂv porusÏenyÂch nebo ohrozÏenyÂch nekalyÂm souteÏzÏnõÂm jednaÂnõÂm46) a z porusÏenõÂ nebo ohrozÏenõÂ praÂva na obchodnõÂ tajemstvõÂ,47)
ve veÏcech ochrany naÂzvu a dobreÂ poveÏsti praÂvnickeÂ osoby,48)
ve sporech z praÂv k obchodnõÂmu jmeÂnu,49)
ve sporech o naÂrocõÂch vychaÂzejõÂcõÂch z pruÊmysloveÂho vlastnictvõÂ, o naÂrocõÂch z ohrozÏenõÂ a porusÏenõÂ
praÂv z pruÊmysloveÂho vlastnictvõÂ a o naÂrocõÂch na
vydaÂnõÂ bezduÊvodneÂho obohacenõÂ zõÂskaneÂho na
uÂkor toho, komu sveÏdcÏõÂ praÂva z pruÊmysloveÂho
vlastnictvõÂ,
ve sporech tyÂkajõÂcõÂch se smeÏnek, sÏekuÊ a jinyÂch
cennyÂch papõÂruÊ, derivaÂtuÊ a jinyÂch hodnot, ktereÂ
jsou obchodovatelneÂ na kapitaÂloveÂm trhu,
ve sporech z obchoduÊ na komoditnõÂ burze,
ve sporech z dalsÏõÂch obchodnõÂch zaÂvazkovyÂch
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vztahuÊ, vcÏetneÏ sporuÊ o naÂhradu sÏkody a vydaÂnõÂ
bezduÊvodneÂho obohacenõÂ mezi podnikateli prÏi jejich podnikatelskeÂ cÏinnosti, s vyÂjimkou sporuÊ
1. ze smluv o uÂveÏru,50) o beÏzÏneÂm uÂcÏtu51) a o vkladoveÂm uÂcÏtu52) a z jejich zajisÏteÏnõÂ; ustanovenõÂ
põÂsmena p) tõÂm nenõÂ dotcÏeno,
2. o naÂhradu sÏkody a o vydaÂnõÂ bezduÊvodneÂho
obohacenõÂ vznikleÂho v souvislosti se smlouvami uvedenyÂmi pod bodem 1 a jejich zajisÏteÏnõÂ,
3. o urcÏenõÂ vlastnictvõÂ k nemovitostem a o neplatnost smlouvy o prÏevodu vlastnictvõÂ k nemovitostem,
4. o praÂva k cizõÂm veÏcem,53)
5. tyÂkajõÂcõÂch se naÂjmu nemovitostõÂ, bytuÊ a nebytovyÂch prostor,
6. o peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ, jestlizÏe cÏaÂstka pozÏadovanaÂ
zÏalobcem neprÏevysÏuje 100 000 KcÏ; k prÏõÂslusÏenstvõÂ pohledaÂvky se prÏitom neprÏihlõÂzÏõÂ,
s) ve veÏcech konkursu a vyrovnaÂnõÂ,
t) ve sporech vyvolanyÂch konkursem nebo vyrovnaÂnõÂm, ledazÏe jde o vyporÏaÂdaÂnõÂ spolecÏneÂho jmeÏnõÂ
nebo jineÂho majetku manzÏeluÊ,
u) ve veÏcech kapitaÂloveÂho trhu.
(4) NejvysÏsÏõÂ soud CÏeskeÂ republiky (daÂle jen
¹NejvysÏsÏõÂ soudª) rozhoduje jako soud prvnõÂho stupneÏ,
stanovõÂ-li tak zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
39

) ZaÂkon cÏ. 256/1992 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ v informacÏnõÂch systeÂmech.

40

) ZaÂkon cÏ. 35/1965 Sb., o dõÂlech literaÂrnõÂch, veÏdeckyÂch a umeÏleckyÂch (autorskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

41

) ZaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

42

) § 8 odst. 4 a 5, § 9 odst. 2 zaÂkona cÏ. 248/1995 Sb., o obecneÏ
prospeÏsÏnyÂch spolecÏnostech a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ.

43

) § 7 odst. 3 azÏ 5, § 9 odst. 2 a § 16 zaÂkona cÏ. 227/1997 Sb.,
o nadacõÂch a nadacÏnõÂch fondech a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o nadacõÂch a nadacÏnõÂch
fondech).

44

) § 6 odst. 4 a § 9 odst. 3 zaÂkona cÏ. 77/1997 Sb., o staÂtnõÂm
podniku.

45

) ZaÂkon cÏ. 63/1991 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

46

) § 44 a naÂsledujõÂcõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

47

) § 17 a naÂsledujõÂcõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

48

) § 19b zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb., obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 509/1991 Sb.

49

) § 8 a naÂsledujõÂcõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

50

) § 497 a naÂsledujõÂcõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

51

) § 708 a naÂsledujõÂcõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

52

) § 716 a naÂsledujõÂcõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

53

) § 151a a naÂsledujõÂcõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.
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DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1a), 2) azÏ 22), 24) azÏ
32) a 32a) se zrusÏujõÂ.
5. Za § 9 se vklaÂdaÂ novyÂ § 9a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 9a
K projednaÂnõÂ zÏaloby podle § 91a jsou prÏõÂslusÏneÂ
v prvnõÂm stupni okresnõÂ nebo krajskeÂ soudy podle
toho, u ktereÂho z teÏchto souduÊ probõÂhaÂ v prvnõÂm
stupni rÏõÂzenõÂ o veÏci nebo praÂvu, na neÏzÏ si zÏalobce cÏinõÂ
naÂrok.ª.
6. V § 12 odst. 1 se do zaÂvorky za text ¹§ 14ª
vklaÂdaÂ cÏaÂrka a text ¹§ 15 odst. 2 a § 16aª.
7. V § 12 se na konci odstavce 3 doplnÏuje tato
veÏta: ¹UÂcÏastnõÂci majõÂ praÂvo se vyjaÂdrÏit k tomu, ktereÂmu
soudu maÂ byÂt veÏc prÏikaÂzaÂna, a v prÏõÂpadeÏ odstavce 2
teÂzÏ k duÊvodu, pro kteryÂ by veÏc meÏla byÂt prÏikaÂzaÂna.ª.
8. V § 14 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Soudci a prÏõÂsedõÂcõÂ jsou vyloucÏeni z projednaÂvaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci, jestlizÏe se zrÏetelem na jejich
pomeÏr k veÏci, k uÂcÏastnõÂkuÊm nebo k jejich zaÂstupcuÊm
je tu duÊvod pochybovat o jejich nepodjatosti.ª.
9. V § 14 odst. 2 se za slovo ¹kterÏõÂª vklaÂdajõÂ slova
¹projednaÂvali neboª.
10. V § 14 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Z projednaÂvaÂnõÂ a rozhodnutõÂ zÏaloby pro zmatecÏnost jsou vyloucÏeni takeÂ soudci, kterÏõÂ zÏalobou napadeneÂ rozhodnutõÂ vydali nebo veÏc projednaÂvali.
(4) DuÊvodem k vyloucÏenõÂ soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho)
nejsou okolnosti, ktereÂ spocÏõÂvajõÂ v postupu soudce
(prÏõÂsedõÂcõÂho) v rÏõÂzenõÂ o projednaÂvaneÂ veÏci nebo v jeho
rozhodovaÂnõÂ v jinyÂch veÏcech.ª.
11. § 15 znõÂ:

12. Za § 15 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 15a a 15b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 15a
Â
(1) UcÏastnõÂci majõÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se k osobaÂm
soudcuÊ a prÏõÂsedõÂcõÂch, kterÏõÂ majõÂ podle rozvrhu praÂce
veÏc projednat a rozhodnout. O tom musõÂ byÂt soudem
poucÏeni.
(2) UÂcÏastnõÂk je povinen naÂmitku podjatosti soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho) uplatnit nejpozdeÏji prÏi prvnõÂm jednaÂnõÂ,
ktereÂho se zuÂcÏastnil soudce (prÏõÂsedõÂcõÂ), o jehozÏ vyloucÏenõÂ jde; neveÏdeÏl-li v teÂto dobeÏ o duÊvodu vyloucÏenõÂ
nebo vznikl-li tento duÊvod pozdeÏji, muÊzÏe naÂmitku
uplatnit do 15 dnuÊ po teÂ, co se o neÏm dozveÏdeÏl. PozdeÏji
muÊzÏe naÂmitku podjatosti uÂcÏastnõÂk uplatnit jen tehdy,
jestlizÏe nebyl soudem poucÏen o sveÂm praÂvu vyjaÂdrÏit se
k osobaÂm soudcuÊ (prÏõÂsedõÂcõÂch).
(3) V naÂmitce podjatosti musõÂ byÂt vedle obecnyÂch
naÂlezÏitostõÂ (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti ktereÂmu soudci
(prÏõÂsedõÂcõÂmu) smeÏrÏuje, v cÏem je spatrÏovaÂn duÊvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, poprÏõÂpadeÏ kdy se o neÏm
uÂcÏastnõÂk podaÂvajõÂcõÂ naÂmitku dozveÏdeÏl, a jakyÂmi duÊkazy muÊzÏe byÂt prokaÂzaÂn.
§ 15b
(1) K rozhodnutõÂ o naÂmitce podjatosti soud veÏc
prÏedlozÏõÂ s vyjaÂdrÏenõÂm dotcÏenyÂch soudcuÊ (prÏõÂsedõÂcõÂch)
sveÂmu nadrÏõÂzeneÂmu soudu. V rÏõÂzenõÂ lze zatõÂm ucÏinit
jen takoveÂ uÂkony, ktereÂ nesnesou odkladu.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 neplatõÂ, byla-li naÂmitka
uplatneÏna prÏed nebo v pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ, prÏi neÏmzÏ byla
veÏc rozhodnuta, a maÂ-li soud za to, zÏe naÂmitka nenõÂ
duÊvodnaÂ.
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 neplatõÂ takeÂ tehdy,
uplatnil-li uÂcÏastnõÂk v naÂmitce stejneÂ okolnosti, o nichzÏ
bylo nadrÏõÂzenyÂm soudem (jinyÂm senaÂtem NejvysÏsÏõÂho
soudu) jizÏ rozhodnuto, nebo je-li naÂmitka zjevneÏ
opozÏdeÏnaÂ.ª.
13. § 16 znõÂ:

¹§ 15
(1) Jakmile se soudce nebo prÏõÂsedõÂcõÂ dozvõÂ o skutecÏnosti, pro kterou je vyloucÏen, oznaÂmõÂ ji neprodleneÏ
prÏedsedovi soudu. V rÏõÂzenõÂ lze zatõÂm ucÏinit jen takoveÂ
uÂkony, ktereÂ nesnesou odkladu.
(2) PrÏedseda soudu urcÏõÂ podle rozvrhu praÂce
mõÂsto soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho) uvedeneÂho v odstavci 1 jineÂho soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho) nebo, tyÂkaÂ-li se oznaÂmenõÂ
vsÏech cÏlenuÊ senaÂtu, prÏikaÂzÏe veÏc jineÂmu senaÂtu; nenõÂ-li
to mozÏneÂ, prÏedlozÏõÂ veÏc k rozhodnutõÂ podle § 12
odst. 1. Jde-li o vyloucÏenõÂ podle § 14 odst. 1 a prÏedseda
soudu maÂ za to, zÏe tu nenõÂ duÊvod pochybovat o nepodjatosti soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho), prÏedlozÏõÂ veÏc k rozhodnutõÂ
soudu uvedeneÂmu v § 16 odst. 1.ª.

¹§ 16
(1) O tom, zda je soudce nebo prÏõÂsedõÂcõÂ vyloucÏen,
rozhodne nadrÏõÂzenyÂ soud v senaÂteÏ. O vyloucÏenõÂ soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho soudu rozhodne jinyÂ senaÂt teÂhozÏ soudu.
(2) OpozÏdeÏneÏ podanou naÂmitku (§ 15a odst. 2)
soud uvedenyÂ v odstavci 1 odmõÂtne.
(3) DokazovaÂnõÂ k prokaÂzaÂnõÂ duÊvodu vyloucÏenõÂ
soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho) provede soud uvedenyÂ v odstavci 1
bud' saÂm nebo prostrÏednictvõÂm dozÏaÂdaneÂho soudu.
NeprovaÂdõÂ-li se dokazovaÂnõÂ, nenõÂ trÏeba k rozhodnutõÂ
podle odstavcuÊ 1 a 2 narÏizovat jednaÂnõÂ.ª.
14. Za § 16 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 16a a 16b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
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¹§ 16a
(1) JestlizÏe bylo rozhodnuto, zÏe soudce (prÏõÂsedõÂcõÂ)
je vyloucÏen, prÏedseda soudu podle rozvrhu praÂce urcÏõÂ
mõÂsto neÏho jineÂho soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho) nebo, jestlizÏe
byli vyloucÏeni vsÏichni cÏlenoveÂ senaÂtu, prÏikaÂzÏe veÏc jineÂmu senaÂtu; nenõÂ-li to mozÏneÂ, prÏedlozÏõÂ veÏc k rozhodnutõÂ podle § 12 odst. 1.
(2) Bylo-li rozhodnutõÂ odvolacõÂm nebo dovolacõÂm
soudem anebo na zaÂkladeÏ zÏaloby pro zmatecÏnost zrusÏeno proto, zÏe ve veÏci rozhodoval vyloucÏenyÂ soudce
(prÏõÂsedõÂcõÂ), nebo narÏõÂdil-li odvolacõÂ nebo dovolacõÂ soud,
aby veÏc v dalsÏõÂm rÏõÂzenõÂ projednal a rozhodl jinyÂ senaÂt
(samosoudce), postupuje se obdobneÏ podle odstavce 1.
§ 16b
UsnesenõÂ nadrÏõÂzeneÂho soudu podle § 16 odst. 1 a 2
je zaÂvazneÂ pro soud a pro uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ; ustanovenõÂ
§ 205 odst. 2 põÂsm. a), § 221 odst. 1 põÂsm. b), § 229
odst. 1 põÂsm. e) a § 242 odst. 3 veÏta druhaÂ tõÂm nejsou
dotcÏena.ª.
15. § 17 znõÂ:
¹§ 17
O tom, zda je vyloucÏen zapisovatel nebo jinyÂ zameÏstnanec soudu, jakozÏ i znalec nebo tlumocÏnõÂk, rozhoduje prÏedseda senaÂtu; ustanovenõÂ § 14 odst. 1, § 15,
§ 15a odst. 1 a 3 a § 16 odst. 3 platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ. Proti
jeho usnesenõÂ nenõÂ prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ prostrÏedek.ª.
16. Za § 17 se vklaÂdaÂ novyÂ § 17a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 17a
(1) O vyloucÏenõÂ notaÂrÏe z uÂkonuÊ soudnõÂho komisarÏe rozhoduje soud, kteryÂ notaÂrÏe provedenõÂm uÂkonuÊ
soudnõÂho komisarÏe poveÏrÏil; ustanovenõÂ § 14 azÏ 16a platõÂ
prÏimeÏrÏeneÏ. Proti jeho usnesenõÂ nenõÂ prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ
prostrÏedek.
(2) O vyloucÏenõÂ notaÂrÏskyÂch koncipientuÊ, notaÂrÏskyÂch kandidaÂtuÊ nebo jinyÂch zameÏstnancuÊ notaÂrÏe rozhoduje soud, kteryÂ poveÏrÏil notaÂrÏe provedenõÂm uÂkonuÊ
soudnõÂho komisarÏe; postupuje prÏitom obdobneÏ podle
§ 17.ª.
17. V § 18 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 54) znõÂ:
Â cÏastnõÂku, jehozÏ materÏsÏtinou je jinyÂ nezÏ cÏes¹(2) U
kyÂ jazyk, soud ustanovõÂ tlumocÏnõÂka, jakmile takovaÂ
potrÏeba vyjde v rÏõÂzenõÂ najevo. ToteÂzÏ platõÂ, jde-li o ustanovenõÂ tlumocÏnõÂka uÂcÏastnõÂku, s nõÂmzÏ se nelze dorozumeÏt jinak nezÏ znakovou rÏecÏõÂ.54)
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54

) ZaÂkon cÏ. 155/1998 Sb., o znakoveÂ rÏecÏi a o zmeÏneÏ dalsÏõÂch
zaÂkonuÊ.ª.

18. § 21 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 55) znõÂ:
¹§ 21
(1) Za praÂvnickou osobu jednaÂ
a) jejõÂ statutaÂrnõÂ orgaÂn; tvorÏõÂ-li statutaÂrnõÂ orgaÂn võÂce
fyzickyÂch osob, jednaÂ za praÂvnickou osobu jeho
prÏedseda, poprÏõÂpadeÏ jeho cÏlen, kteryÂ tõÂm byl poveÏrÏen, nebo
b) jejõÂ zameÏstnanec (cÏlen), kteryÂ tõÂm byl statutaÂrnõÂm
orgaÂnem poveÏrÏen, nebo
c) vedoucõÂ jejõÂho odsÏteÏpneÂho zaÂvodu nebo vedoucõÂ
jineÂ jejõÂ organizacÏnõÂ slozÏky, o nõÂzÏ zaÂkon stanovõÂ,
zÏe se zapisuje do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, jde-li
o veÏci tyÂkajõÂcõÂ se tohoto zaÂvodu (slozÏky), nebo
d) jejõÂ prokurista, muÊzÏe-li podle udeÏleneÂ prokury
jednat samostatneÏ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, stanovõÂ-li
tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon, zÏe za praÂvnickou osobu
jednajõÂ jineÂ osoby.55)
(3) Byla-li u praÂvnickeÂ osoby zavedena nucenaÂ
spraÂva, jednaÂ za ni nucenyÂ spraÂvce, kteryÂ maÂ podle
zaÂkona postavenõÂ jejõÂho statutaÂrnõÂho orgaÂnu, poprÏõÂpadeÏ
zameÏstnanci praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ tõÂm nucenyÂ
spraÂvce poveÏrÏil; jinak se postupuje podle odstavcuÊ 1 a 2.
(4) Za praÂvnickou osobu nemuÊzÏe jednat ten, jehozÏ zaÂjmy jsou v rozporu se zaÂjmy praÂvnickeÂ osoby.
(5) KazÏdyÂ, kdo jednaÂ za praÂvnickou osobu, musõÂ
sveÂ opraÂvneÏnõÂ prokaÂzat. V teÂzÏe veÏci muÊzÏe za praÂvnickou osobu soucÏasneÏ jednat jen jedinaÂ osoba.
55

) NaprÏõÂklad § 72, § 131 odst. 2, § 131a, § 182 odst. 2, § 183
odst. 1 a § 199 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

19. Za § 21 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 21a a 21b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 21a
(1) Za staÂt prÏed soudem vystupuje prÏõÂslusÏnyÂ staÂtnõÂ
orgaÂn.
(2) PrÏõÂslusÏnyÂ staÂtnõÂ orgaÂn poveÏrÏõÂ sveÂho zameÏstnance nebo zameÏstnance jineÂho staÂtnõÂho orgaÂnu, aby
jmeÂnem staÂtu jednal.
(3) UstanovenõÂ § 21 odst. 4 a 5 platõÂ obdobneÏ.
§ 21b
(1) Za obec a za vysÏsÏõÂ uÂzemneÏ samospraÂvnyÂ celek
jednaÂ ten, kdo je podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona opraÂvneÏn je
zastupovat navenek, nebo jejich zameÏstnanec, kteryÂ
tõÂm byl touto osobou poveÏrÏen.
(2) UstanovenõÂ § 21 odst. 4 a 5 platõÂ obdobneÏ.ª.
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20. V § 22 se slova ¹ObcÏan, kteryÂª nahrazujõÂ
slovy ¹FyzickaÂ osoba, kteraÂª a slovo ¹zastoupenª se
nahrazuje slovem ¹zastoupenaª.
21. V § 23 se slova ¹soud rozhodnout, zÏe ten,
kdoª nahrazujõÂ slovy ¹prÏedseda senaÂtu rozhodnout,
zÏe fyzickaÂ osoba, kteraÂª, slovo ¹zastoupenª se nahrazuje slovem ¹zastoupenaª a slovo ¹mohlª se nahrazuje
slovem ¹mohlaª.
22. V § 24 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 56) znõÂ:
¹(2) V rÏõÂzenõÂ, ve ktereÂm jsou projednaÂvaÂny utajovaneÂ skutecÏnosti chraÂneÏneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,56) mohou uÂcÏastnõÂky zastupovat jen fyzickeÂ osoby, ktereÂ se
prokaÂzÏõÂ osveÏdcÏenõÂm pro prÏõÂslusÏnyÂ stupenÏ utajenõÂ
teÏchto skutecÏnostõÂ vydanyÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona
nebo ktereÂ byly podle tohoto zaÂkona poucÏeny (§ 40a
odst. 1).
56

) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

23. V § 25 odst. 1 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹AdvokaÂtu lze
udeÏlit pouze plnou moc pro celeÂ rÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹procesnõÂ plnaÂ mocª).ª.
24. V § 25 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) AdvokaÂt je opraÂvneÏn daÂt se zastupovat jinyÂm
advokaÂtem nebo, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, v nichzÏ je zastoupenõÂ advokaÂtem podle tohoto zaÂkona povinneÂ, advokaÂtnõÂm koncipientem nebo svyÂm zameÏstnancem
jako dalsÏõÂm zaÂstupcem.ª.
25. V § 25 se odstavce 3 a 4 vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 33) zrusÏujõÂ.
26. Za § 25 se vklaÂdaÂ novyÂ § 25a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 57) znõÂ:
¹§ 25a
(1) UÂcÏastnõÂk si muÊzÏe zvolit zaÂstupcem teÂzÏ notaÂrÏe;
notaÂrÏ muÊzÏe uÂcÏastnõÂka zastupovat jen v rozsahu sveÂho
opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.57) NotaÂrÏi
lze udeÏlit pouze procesnõÂ plnou moc.
(2) NotaÂrÏ je opraÂvneÏn daÂt se zastupovat jinyÂm
notaÂrÏem a, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, v nichzÏ je zastoupenõÂ
notaÂrÏem podle tohoto zaÂkona povinneÂ, teÂzÏ notaÂrÏskyÂm
kandidaÂtem nebo notaÂrÏskyÂm koncipientem.
57

) § 3 zaÂkona cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti
(notaÂrÏskyÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb.ª.

27. V § 26 odstavec 3 znõÂ:
Â rÏad
¹(3) PrÏevezme-li odborovaÂ organizace nebo U
zastoupenõÂ, jednaÂ jejich jmeÂnem za zastoupeneÂho
osoba uvedenaÂ v § 21.ª.

28. V § 27 odst. 1 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹UÂcÏastnõÂk se
muÊzÏe daÂt zastoupit takeÂ kteroukoliv fyzickou osobou,
kteraÂ maÂ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm v plneÂm rozsahu.ª.
29. § 28 znõÂ:
¹§ 28
(1) ZaÂstupci, jejzÏ si uÂcÏastnõÂk zvolil, udeÏlõÂ põÂsemneÏ
nebo uÂstneÏ do protokolu procesnõÂ plnou moc nebo
plnou moc jen pro urcÏiteÂ uÂkony.
(2) OdvolaÂnõÂ plneÂ moci uÂcÏastnõÂkem nebo jejõÂ vyÂpoveÏd' zaÂstupcem jsou vuÊcÏi soudu uÂcÏinneÂ, jakmile mu
byly uÂcÏastnõÂkem nebo zaÂstupcem oznaÂmeny; vuÊcÏi jinyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ jsou uÂcÏinneÂ, jakmile jim byly
oznaÂmeny soudem.
(3) ZvolõÂ-li si uÂcÏastnõÂk jineÂho zaÂstupce, platõÂ, zÏe
tõÂm takeÂ vypoveÏdeÏl plnou moc dosavadnõÂmu zaÂstupci.
(4) Podpisy na põÂsemneÂ plneÂ moci, na odvolaÂnõÂ
plneÂ moci nebo na jejõÂ vyÂpoveÏdi musõÂ byÂt uÂrÏedneÏ oveÏrÏeny, jen stanovõÂ-li to zaÂkon nebo rozhodl-li tak prÏedseda senaÂtu.
(5) ZtratõÂ-li zastoupenyÂ zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ zemrÏe-li nebo zanikne-li zaÂstupce, plnaÂ moc zanikaÂ.
(6) NevyplyÂvaÂ-li z plneÂ moci neÏco jineÂho, plnaÂ
moc zanikaÂ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm
bylo skoncÏeno rÏõÂzenõÂ, pro neÏzÏ byla udeÏlena.ª.
30. Za § 28 se vklaÂdaÂ novyÂ § 28a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 28a
(1) ProcesnõÂ plnou moc nelze omezit. ZaÂstupce,
jemuzÏ byla tato plnaÂ moc udeÏlena, je opraÂvneÏn ke vsÏem
uÂkonuÊm, ktereÂ muÊzÏe v rÏõÂzenõÂ ucÏinit uÂcÏastnõÂk.
(2) PlnaÂ moc pro urcÏiteÂ uÂkony opravnÏuje k zastupovaÂnõÂ jen prÏi teÏch uÂkonech, ktereÂ byly v plneÂ moci
vyÂslovneÏ uvedeny.ª.
31. V § 29 odst. 1 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹NenõÂ-li zastoupena fyzickaÂ osoba, kteraÂ jako uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ nemuÊzÏe
prÏed soudem samostatneÏ jednat, ustanovõÂ jõÂ prÏedseda
senaÂtu opatrovnõÂka, je-li tu nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ.ª.
32. V § 29 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) OpatrovnõÂka ustanovõÂ prÏedseda senaÂtu teÂzÏ
praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ jako uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ nemuÊzÏe
prÏed soudem vystupovat proto, zÏe tu nenõÂ osoba
opraÂvneÏnaÂ za ni jednat nebo zÏe je sporneÂ, kdo je osobou opraÂvneÏnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpecÏõÂ
z prodlenõÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
33. V § 29 odst. 3 se za slovo ¹poruchouª vklaÂdajõÂ

CÏaÂstka 11

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 30 / 2000

slova ¹nebo z jinyÂch zdravotnõÂch duÊvoduÊ se nemuÊzÏe
nikoliv jen po prÏechodnou dobu uÂcÏastnit rÏõÂzenõÂª.
34. V § 29 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) Nerozhodl-li soud jinak, opatrovnõÂk ustanovenyÂ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 vystupuje v rÏõÂzenõÂ prÏed
soudem prvnõÂho stupneÏ, v odvolacõÂm a v dovolacõÂm
rÏõÂzenõÂ.ª.
35. V § 30 odst. 1 se slova ¹poplatkuÊ, muÊzÏe byÂt na
jeho zÏaÂdost ustanovenª nahrazujõÂ slovy ¹poplatkuÊ
(§ 138), prÏedseda senaÂtu ustanovõÂ na jeho zÏaÂdostª.
36. V § 30 se na konci odstavce 1 doplnÏuje tato
veÏta: ¹O tom, zÏe muÊzÏe tuto zÏaÂdost podat, je prÏedseda
senaÂtu povinen uÂcÏastnõÂka poucÏit.ª.
37. V § 30 odst. 2 se za slovo ¹uÂcÏastnõÂkaª vklaÂdajõÂ
slova ¹nebo jde-li o ustanovenõÂ zaÂstupce pro rÏõÂzenõÂ,
v neÏmzÏ je povinneÂ zastoupenõÂ advokaÂtem (notaÂrÏem)ª.
38. V § 31 odst. 1 se slova ¹plneÂ moci pro celeÂ
rÏõÂzenõÂ, pokud nebyl ustanoven jen pro urcÏiteÂ uÂkonyª
nahrazujõÂ slovy ¹procesnõÂ plneÂ mociª.
39. § 32 znõÂ:
¹§ 32
SpolecÏneÂ ustanovenõÂ
(1) KazÏdyÂ, kdo v rÏõÂzenõÂ vystupuje jako zaÂstupce
uÂcÏastnõÂka, poprÏõÂpadeÏ jako jeho dalsÏõÂ zaÂstupce, musõÂ sveÂ
opraÂvneÏnõÂ dolozÏit jizÏ prÏi prvnõÂm uÂkonu, kteryÂ ve veÏci
ucÏinil.
(2) ZaÂstupcem uÂcÏastnõÂka nemuÊzÏe byÂt ten, jehozÏ
zaÂjmy jsou v rozporu se zaÂjmy zastoupeneÂho.
(3) Povinnost soudu poskytnout uÂcÏastnõÂku potrÏebnaÂ poucÏenõÂ, vyÂzvy nebo upozorneÏnõÂ lze splnit
i tõÂm, zÏe budou poskytnuty jeho zaÂstupci; to neplatõÂ,
udeÏlil-li uÂcÏastnõÂk sveÂmu zaÂstupci plnou moc jen pro
urcÏiteÂ uÂkony.ª.
40. V § 35 odstavec 1 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 58) znõÂ:
¹(1) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ muÊzÏe vstoupit do zahaÂjeneÂho rÏõÂzenõÂ ve veÏcech
a) urcÏenõÂ, zda je trÏeba souhlasu rodicÏuÊ dõÂteÏte k jeho
osvojenõÂ,
b) ulozÏenõÂ vyÂchovneÂho opatrÏenõÂ podle § 43 odst. 1 a 2
zaÂkona o rodineÏ,
c) narÏõÂzenõÂ uÂstavnõÂ vyÂchovy a prodlouzÏenõÂ uÂstavnõÂ
vyÂchovy,
d) pozastavenõÂ, omezenõÂ nebo zbavenõÂ rodicÏovskeÂ
zodpoveÏdnosti,
e) zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
f) prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho,
g) vyslovenõÂ prÏõÂpustnosti prÏevzetõÂ nebo drzÏenõÂ
v uÂstavu zdravotnickeÂ peÂcÏe,
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h) umorÏenõÂ listin,
i) obchodnõÂho rejstrÏõÂku, rejstrÏõÂku obecneÏ prospeÏsÏnyÂch spolecÏnostõÂ a nadacÏnõÂho rejstrÏõÂku,
j) neÏkteryÂch otaÂzek obchodnõÂch spolecÏnostõÂ, druzÏstev a jinyÂch praÂvnickyÂch osob (§ 200e).
OpraÂvneÏnõÂ staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, poprÏõÂpadeÏ nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce podat naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ58) tõÂm nenõÂ dotcÏeno.
58

) NaprÏõÂklad § 21 a 29 zaÂkona cÏ. 2/1991 Sb., o kolektivnõÂm
vyjednaÂvaÂnõÂ, § 62 a 62a zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., o rodineÏ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb.ª.

41. V § 35 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Ve veÏcech uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. b)
azÏ d) muÊzÏe staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ podat ve verÏejneÂm zaÂjmu naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, nebylo-li zahaÂjeno podle
§ 81 odst. 1 a 2 nebo na naÂvrh jineÂho navrhovatele.ª.
42. § 36 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹UÂkony soudu
§ 36
(1) V rÏõÂzenõÂ prÏed soudem jednaÂ a rozhoduje senaÂt
nebo jedinyÂ soudce (samosoudce). VsÏichni cÏlenoveÂ senaÂtu jsou si prÏi rozhodovaÂnõÂ rovni.
(2) Rozvrh praÂce urcÏõÂ, kteryÂ senaÂt nebo kteryÂ jedinyÂ soudce (samosoudce) veÏc projednaÂ a rozhodne.ª.
43. V § 36a odst. 3 se slova ¹s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ
uvedenyÂch v § 36b odst. 1ª zrusÏujõÂ.
44. § 36b azÏ 36d zneÏjõÂ:
¹§ 36b
VrchnõÂ soudy jednajõÂ a rozhodujõÂ v senaÂtech.
§ 36c
NejvysÏsÏõÂ soud jednaÂ a rozhoduje v senaÂtech.
§ 36d
(1) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, prÏedseda senaÂtu
muÊzÏe ve veÏcech prÏõÂslusÏejõÂcõÂch senaÂtu provaÂdeÏt jen takoveÂ uÂkony, jimizÏ se nerozhoduje ve veÏci.
(2) V prÏõÂpadech, kdy podle zaÂkona jednaÂ a rozhoduje samosoudce, prÏõÂslusÏejõÂ mu jak praÂva a povinnosti
prÏedsedy senaÂtu, tak i praÂva, kteraÂ jsou jinak vyhrazena
pouze senaÂtu.ª.
45. V § 37 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) SenaÂt rozhoduje po poradeÏ; kromeÏ cÏlenuÊ senaÂtu a zapisovatele nesmõÂ byÂt nikdo jinyÂ poradeÏ prÏõÂtomen.ª.
46. V § 37 odst. 2 veÏta trÏetõÂ znõÂ: ¹PrÏõÂsedõÂcõÂ hlasujõÂ
prÏed soudci a mladsÏõÂ soudci (prÏõÂsedõÂcõÂ) prÏed starsÏõÂmi,
prÏedseda senaÂtu hlasuje poslednõÂ.ª.
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47. V § 38 odst. 2 se za slovem ¹rozhodnutõÂª
tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a na konci textu odstavce se
doplnÏujõÂ tato slova: ¹ledazÏe jde o usnesenõÂ, kteryÂmi
se upravuje vedenõÂ rÏõÂzenõÂ.ª.
48. V § 38 odst. 3 se slova ¹notaÂrÏe podle odstavce 1ª nahrazujõÂ slovy ¹notaÂrÏe, ktereÂ provedl jako soudnõÂ komisarÏ,ª.
49. V § 39 se na konci odstavce 1 doplnÏuje veÏta:
¹DozÏaÂdanyÂm soudem je okresnõÂ soud.ª.
50. V § 39 odst. 3 se strÏednõÂk nahrazuje tecÏkou
a zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst veÏty za strÏednõÂkem se zrusÏuje.
51. V § 40 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se spojka ¹aª za
slovem ¹prÏednesuÊª nahrazuje cÏaÂrkou, za kterou se
vklaÂdajõÂ slova ¹poucÏenõÂ poskytnutaÂ uÂcÏastnõÂkuÊm,ª a za
slovo ¹rozhodnutõÂª se vklaÂdajõÂ slova ¹a vyjaÂdrÏenõÂ
uÂcÏastnõÂkuÊ o tom, zda se vzdaÂvajõÂ odvolaÂnõÂ proti vyhlaÂsÏeneÂmu rozhodnutõÂª.
52. V § 40 odst. 2 veÏty prvnõÂ a druhaÂ zneÏjõÂ: ¹Protokol podepisuje prÏedseda senaÂtu a zapisovatel; nemuÊzÏe-li prÏedseda senaÂtu protokol podepsat, podepõÂsÏe
jej za neÏho jinyÂ cÏlen senaÂtu nebo jinyÂ soudce, ktereÂho
urcÏil prÏedseda soudu. Byl-li uzavrÏen smõÂr, dohoda o vyÂchoveÏ a vyÂzÏiveÏ nezletileÂho dõÂteÏte, dohoda o styku s nezletilyÂm dõÂteÏtem, dohoda o vyporÏaÂdaÂnõÂ deÏdictvõÂ, dohoda o prÏenechaÂnõÂ prÏedluzÏeneÂho deÏdictvõÂ k uÂhradeÏ
dluhuÊ nebo dosÏlo-li k uznaÂnõÂ naÂroku (§ 153a odst. 1),
podepisujõÂ protokol takeÂ uÂcÏastnõÂci smõÂru, rodicÏe, uÂcÏastnõÂci dohody o styku s nezletilyÂm dõÂteÏtem, uÂcÏastnõÂci
dohod v deÏdickeÂm rÏõÂzenõÂ nebo zÏalovanyÂ; nemohou-li
cÏõÂst a psaÂt nebo z jinyÂch duÊvoduÊ protokol podepsat,
uvede prÏedseda senaÂtu do protokolu kromeÏ duÊvodu
teÂzÏ, zÏe uÂkon odpovõÂdaÂ jejich vuÊli, a prÏõÂslusÏnyÂ zaÂznam
podepõÂsÏe.ª.
53. Za § 40 se vklaÂdaÂ novyÂ § 40a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 40a
(1) V rÏõÂzenõÂ, ve ktereÂm jsou projednaÂvaÂny utajovaneÂ skutecÏnosti chraÂneÏneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,56) je
prÏedseda senaÂtu povinen prÏõÂsedõÂcõÂ, uÂcÏastnõÂky, osoby
opraÂvneÏneÂ za neÏ jednat (§ 21 azÏ 21b), zaÂstupce uÂcÏastnõÂkuÊ, znalce, tlumocÏnõÂky, osoby uvedeneÂ v § 116
odst. 3 a dalsÏõÂ osoby, ktereÂ se podle zaÂkona musõÂ zuÂcÏastnit rÏõÂzenõÂ, prÏedem poucÏit podle tohoto zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona a o trestnõÂch naÂsledcõÂch porusÏenõÂ tajnosti utajovanyÂch skutecÏnostõÂ. ProvedeneÂ poucÏenõÂ se uvede
v protokole. Podpisem protokolu se poucÏeneÂ osoby
staÂvajõÂ osobami urcÏenyÂmi v rozsahu potrÏeby k seznaÂmenõÂ s utajovanou skutecÏnostõÂ.
(2) PoucÏenõÂ podle odstavce 1 nenõÂ trÏeba proveÂst
u teÏch, kterÏõÂ se prokaÂzÏõÂ osveÏdcÏenõÂm pro prÏõÂslusÏnyÂ stupenÏ utajenõÂ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ vydanyÂm podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.56)
(3) O poucÏenõÂ podle odstavce 1 je prÏedseda senaÂtu

povinen do 30 dnuÊ põÂsemneÏ vyrozumeÏt NaÂrodnõÂ bezpecÏnostnõÂ uÂrÏad.ª.
54. Za § 41 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 41a a 41b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 41a
(1) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, muÊzÏe uÂcÏastnõÂk ucÏinit uÂkon jen vyÂslovneÏ.
(2) K uÂkonu uÂcÏastnõÂka, kteryÂ je vaÂzaÂn na splneÏnõÂ
podmõÂnky, se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(3) UÂkon muÊzÏe byÂt odvolaÂn, jen jestlizÏe jeho odvolaÂnõÂ dojde soudu nejpozdeÏji soucÏasneÏ s tõÂmto uÂkonem.
§ 41b
Dokud nebyl uzavrÏenyÂ smõÂr, dohoda o vyÂchoveÏ
a vyÂzÏiveÏ nezletileÂho dõÂteÏte, dohoda o styku s nezletilyÂm
dõÂteÏtem, dohoda o vyporÏaÂdaÂnõÂ deÏdictvõÂ, dohoda o prÏenechaÂnõÂ prÏedluzÏeneÂho deÏdictvõÂ k uÂhradeÏ dluhuÊ nebo
uznaÂnõÂ naÂroku (§ 153a odst. 1), k nimzÏ dosÏlo do protokolu, podepsaÂn takeÂ uÂcÏastnõÂky smõÂru, rodicÏi, uÂcÏastnõÂky dohody o styku s nezletilyÂm dõÂteÏtem, uÂcÏastnõÂky
dohod v deÏdickeÂm rÏõÂzenõÂ nebo zÏalovanyÂm, soud
k teÏmto uÂkonuÊm neprÏihlõÂzÏõÂ.ª.
55. V § 42 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹protokolu
nebo telegrafickyª nahrazujõÂ slovy ¹protokolu, telegraficky nebo telefaxemª.
56. V § 42 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se slovo ¹otcovstvõÂ,ª
nahrazuje slovy ¹rodicÏovstvõÂ, o urcÏenõÂ, zda je trÏeba
souhlasu rodicÏuÊ dõÂteÏte k jeho osvojenõÂ,ª.
57. V § 42 odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se za slovem ¹originaÂluª tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a na konci textu veÏty se
doplnÏujõÂ tato slova: ¹prÏõÂpadneÏ põÂsemnyÂm podaÂnõÂm
shodneÂho zneÏnõÂ.ª.
58. V § 42 odst. 3 veÏta trÏetõÂ znõÂ: ¹StanovõÂ-li to
prÏedseda senaÂtu, je uÂcÏastnõÂk povinen soudu prÏedlozÏit
originaÂl (põÂsemneÂ podaÂnõÂ shodneÂho zneÏnõÂ) i jinyÂch podaÂnõÂ ucÏineÏnyÂch telefaxem.ª.
59. V § 42 odst. 4 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ novaÂ
veÏta, kteraÂ znõÂ: ¹Je-li uÂcÏastnõÂk zastoupen advokaÂtem,
muÊzÏe byÂt podpis advokaÂta nahrazen otiskem podpisoveÂho razõÂtka, jehozÏ vzor byl ulozÏen u soudu, ktereÂmu
je podaÂnõÂ urcÏeno.ª.
60. § 43 znõÂ:
¹§ 43
(1) PrÏedseda senaÂtu usnesenõÂm vyzve uÂcÏastnõÂka,
aby bylo opraveno nebo doplneÏno podaÂnõÂ, ktereÂ neobsahuje vsÏechny stanoveneÂ naÂlezÏitosti nebo ktereÂ je nesrozumitelneÂ nebo neurcÏiteÂ. K opraveÏ nebo doplneÏnõÂ
podaÂnõÂ urcÏõÂ lhuÊtu a uÂcÏastnõÂka poucÏõÂ, jak je trÏeba opravu
nebo doplneÏnõÂ proveÂst.
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(2) NenõÂ-li prÏes vyÂzvu prÏedsedy senaÂtu podaÂnõÂ
rÏaÂdneÏ opraveno nebo doplneÏno a v rÏõÂzenõÂ nelze pro
tento nedostatek pokracÏovat, soud usnesenõÂm podaÂnõÂ,
kteryÂm se zahajuje rÏõÂzenõÂ, odmõÂtne. K ostatnõÂm podaÂnõÂm soud neprÏihlõÂzÏõÂ, dokud nebudou rÏaÂdneÏ opravena
nebo doplneÏna. O teÏchto naÂsledcõÂch musõÂ byÂt uÂcÏastnõÂk
poucÏen.ª.
61. V § 44 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) KazÏdeÂmu, kdo na tom maÂ praÂvnõÂ zaÂjem nebo
kdo pro to maÂ vaÂzÏneÂ duÊvody, prÏedseda senaÂtu na zÏaÂdost povolõÂ, aby nahleÂdl do spisu a aby si z neÏho ucÏinil
vyÂpisy nebo opisy, ledazÏe jde o spis, o neÏmzÏ praÂvnõÂ
prÏedpisy stanovõÂ, zÏe jeho obsah musõÂ zuÊstat utajen.ª.
62. V § 44 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) PrÏi povolovaÂnõÂ nahlõÂzÏet do spisuÊ je nutno
ucÏinit takoveÂ opatrÏenõÂ, aby byla zachovaÂna tajnost utajovanyÂch skutecÏnostõÂ chraÂneÏnyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.56)ª.
63. § 45 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹DorucÏovaÂnõÂ
§ 45
PõÂsemnost dorucÏuje soud soudnõÂm dorucÏovatelem
nebo orgaÂny justicÏnõÂ straÂzÏe, prostrÏednictvõÂm drzÏitele
posÏtovnõÂ licence (daÂle jen ¹posÏtaª) nebo prÏõÂslusÏneÂho
policejnõÂho orgaÂnu a v prÏõÂpadech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy i prostrÏednictvõÂm Ministerstva spravedlnosti.ª.
64. Za § 45 se vklaÂdaÂ novyÂ § 45a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 45a
Do vlastnõÂch rukou se dorucÏujõÂ põÂsemnosti, u nichzÏ
tak stanovõÂ zaÂkon, a jineÂ põÂsemnosti, narÏõÂdõÂ-li to prÏedseda senaÂtu.ª.
65. § 46 a 47 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 59)
zneÏjõÂ:
¹§ 46
DorucÏovaÂnõÂ fyzickyÂm osobaÂm
(1) FyzickeÂ osobeÏ lze dorucÏit põÂsemnost v byteÏ,
v mõÂsteÏ podnikaÂnõÂ, na pracovisÏti nebo kdekoli bude
zastizÏena.
(2) Nebyl-li adresaÂt zastizÏen, acÏkoliv se v mõÂsteÏ
dorucÏenõÂ zdrzÏuje, dorucÏõÂ se jineÂ dospeÏleÂ osobeÏ bydlõÂcõÂ
v teÂmzÏe byteÏ nebo v teÂmzÏe domeÏ, puÊsobõÂcõÂ v teÂmzÏe
mõÂsteÏ podnikaÂnõÂ anebo zameÏstnaneÂ na teÂmzÏe pracovisÏti, je-li ochotna obstarat odevzdaÂnõÂ põÂsemnosti.
NenõÂ-li mozÏno ani takto dorucÏit, põÂsemnost se ulozÏõÂ
a adresaÂt se vhodnyÂm zpuÊsobem vyzve, aby si põÂsemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresaÂt zaÂsilku do trÏõÂ
dnuÊ od ulozÏenõÂ, povazÏuje se poslednõÂ den teÂto lhuÊty za
den dorucÏenõÂ, i kdyzÏ se adresaÂt o ulozÏenõÂ nedozveÏdeÏl.
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(3) Je-li podle odstavce 2 põÂsemnost odevzdaÂna
uÂcÏastnõÂku, kteryÂ maÂ na veÏci protichuÊdnyÂ zaÂjem, je dorucÏenõÂ neuÂcÏinneÂ.
(4) Nebyl-li adresaÂt põÂsemnosti, kteraÂ maÂ byÂt dorucÏena do vlastnõÂch rukou, zastizÏen, acÏkoli se v mõÂsteÏ
dorucÏenõÂ zdrzÏuje, põÂsemnost se ulozÏõÂ a adresaÂt se vhodnyÂm zpuÊsobem vyzve, aby si põÂsemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresaÂt zaÂsilku do deseti dnuÊ od ulozÏenõÂ,
povazÏuje se poslednõÂ den teÂto lhuÊty za den dorucÏenõÂ,
i kdyzÏ se adresaÂt o ulozÏenõÂ nedozveÏdeÏl.
(5) NenõÂ-li zjisÏteÏn opak, maÂ se za to, zÏe se adresaÂt
v mõÂsteÏ dorucÏenõÂ zdrzÏoval.
(6) PõÂsemnost se uklaÂdaÂ
a) u okresnõÂho soudu, v jehozÏ obvodu je mõÂsto dorucÏenõÂ, nebo u soudu, kteryÂ maÂ sõÂdlo v mõÂsteÏ dorucÏenõÂ, jestlizÏe ji dorucÏuje soudnõÂ dorucÏovatel
nebo orgaÂn justicÏnõÂ straÂzÏe,
b) u posÏty, jestlizÏe se dorucÏuje prostrÏednictvõÂm posÏty.
§ 47
DorucÏovaÂnõÂ praÂvnickyÂm osobaÂm
(1) PraÂvnickyÂm osobaÂm se põÂsemnost dorucÏuje na
adresu jejich sõÂdla.59) JestlizÏe praÂvnickaÂ osoba o to pozÏaÂdaÂ, dorucÏuje se jõÂ põÂsemnost na adresu, kterou sdeÏlila
soudu.
(2) Za praÂvnickou osobu jsou opraÂvneÏny põÂsemnost, vcÏetneÏ põÂsemnosti dorucÏovaneÂ do vlastnõÂch rukou, prÏevzõÂt orgaÂny a osoby uvedeneÂ v § 21 nebo jejõÂ
zameÏstnanci (cÏlenoveÂ), kterÏõÂ byli poveÏrÏeni prÏijõÂmat põÂsemnosti.
(3) Nebyl-li na adrese uvedeneÂ v odstavci 1 zastizÏen nikdo, kdo by byl opraÂvneÏn põÂsemnost prÏevzõÂt,
acÏkoliv se praÂvnickaÂ osoba v mõÂsteÏ dorucÏovaÂnõÂ zdrzÏuje,
põÂsemnost se ulozÏõÂ a praÂvnickaÂ osoba se vhodnyÂm zpuÊsobem vyzve, aby si põÂsemnost vyzvedla. Nevyzvedne-li si zaÂsilku ten, kdo je opraÂvneÏn põÂsemnost prÏevzõÂt, do
trÏõÂ dnuÊ nebo, jde-li o põÂsemnost, kteraÂ maÂ byÂt dorucÏena
do vlastnõÂch rukou, do deseti dnuÊ od ulozÏenõÂ, povazÏuje
se poslednõÂ den lhuÊty za den dorucÏenõÂ, i kdyzÏ se adresaÂt
o ulozÏenõÂ nedozveÏdeÏl.
(4) NepodarÏõÂ-li se põÂsemnost dorucÏit na adresu
uvedenou v odstavci 1 proto, zÏe se praÂvnickaÂ osoba
v mõÂsteÏ dorucÏovaÂnõÂ nezdrzÏuje a jinaÂ jejõÂ adresa nenõÂ
soudu znaÂma, põÂsemnost urcÏenaÂ teÂto praÂvnickeÂ osobeÏ
se dorucÏõÂ fyzickeÂ osobeÏ, o nõÂzÏ je soudu podle obsahu
spisu znaÂmo, zÏe je opraÂvneÏna za ni prÏed soudem jednat
(§ 21); prÏi tomto dorucÏovaÂnõÂ se postupuje obdobneÏ
podle § 46. JestlizÏe põÂsemnost nebyla dorucÏena ani
tõÂmto zpuÊsobem a jestlizÏe se nepodarÏõÂ põÂsemnost odevzdat praÂvnickeÂ osobeÏ ani prÏi dalsÏõÂm pokusu o dorucÏenõÂ
na adresu jejõÂho sõÂdla uvedenou v obchodnõÂm cÏi jineÂm
rejstrÏõÂku a jinaÂ jejõÂ adresa nenõÂ soudu znaÂma, povazÏuje
se den vraÂcenõÂ nedorucÏeneÂ zaÂsilky soudu za den dorucÏenõÂ, i kdyzÏ se o neÏm adresaÂt nedozveÏdeÏl.
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(5) UstanovenõÂ § 46 odst. 5 a 6 platõÂ obdobneÏ.
59

) § 2 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

rucÏena do vlastnõÂch rukou, do deseti dnuÊ od ulozÏenõÂ,
povazÏuje se poslednõÂ den lhuÊty za den dorucÏenõÂ, i kdyzÏ
se adresaÂt o ulozÏenõÂ nedozveÏdeÏl.
(4) UstanovenõÂ § 46 odst. 6 platõÂ obdobneÏ.

66. § 47a se zrusÏuje.
67. § 48 znõÂ:
¹§ 48
DorucÏovaÂnõÂ staÂtnõÂm orgaÂnuÊm
(1) PõÂsemnost urcÏenaÂ staÂtnõÂm orgaÂnuÊm se dorucÏuje na adresu jejich sõÂdla. JestlizÏe staÂtnõÂ orgaÂn o to
pozÏaÂdaÂ, dorucÏuje se mu põÂsemnost na adresu, kterou
sdeÏlil soudu.
(2) Za staÂtnõÂ orgaÂn jsou opraÂvneÏny põÂsemnost,
vcÏetneÏ põÂsemnosti dorucÏovaneÂ do vlastnõÂch rukou, prÏevzõÂt osoby uvedeneÂ v § 21a odst. 2 nebo jeho zameÏstnanci, kterÏõÂ byli poveÏrÏeni prÏijõÂmat põÂsemnosti. NenõÂ-li
jich, põÂsemnost se odevzdaÂ tomu, kdo je opraÂvneÏn za
staÂtnõÂ orgaÂn jednat.ª.
68. Za § 48 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 48a azÏ 48d, ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 60) a 61) zneÏjõÂ:
¹§ 48a
DorucÏovaÂnõÂ staÂtu
(1) PõÂsemnost urcÏenaÂ staÂtu se dorucÏuje prÏõÂslusÏneÂmu staÂtnõÂmu orgaÂnu na adresu jeho sõÂdla. JestlizÏe
staÂtnõÂ orgaÂn o to pozÏaÂdaÂ, dorucÏuje se mu põÂsemnost
na adresu, kterou sdeÏlil soudu.
(2) UstanovenõÂ § 48 odst. 2 platõÂ obdobneÏ.
§ 48b
DorucÏovaÂnõÂ advokaÂtuÊm
(1) AdvokaÂtuÊm se põÂsemnost dorucÏuje na adresu
jejich sõÂdla.60) JestlizÏe advokaÂt o to pozÏaÂdaÂ, dorucÏuje se
mu põÂsemnost na adresu, kterou sdeÏlil soudu.
(2) PõÂsemnost urcÏenou advokaÂtu, vcÏetneÏ põÂsemnosti dorucÏovaneÂ do vlastnõÂch rukou, mohou prÏijmout
takeÂ advokaÂtnõÂ koncipienti nebo jinõÂ jeho zameÏstnanci.
VykonaÂvaÂ-li advokacii spolecÏneÏ s jinyÂmi advokaÂty,
muÊzÏe byÂt põÂsemnost, vcÏetneÏ põÂsemnosti dorucÏovaneÂ
do vlastnõÂch rukou, odevzdaÂna teÂzÏ teÏmto advokaÂtuÊm,
jejich advokaÂtnõÂm koncipientuÊm nebo jinyÂm jejich zameÏstnancuÊm. JestlizÏe advokaÂt vykonaÂvaÂ advokacii jako
spolecÏnõÂk verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti, mohou põÂsemnost urcÏenou advokaÂtu, vcÏetneÏ põÂsemnosti dorucÏovaneÂ
do vlastnõÂch rukou, prÏijmout rovneÏzÏ ostatnõÂ spolecÏnõÂci
teÂto spolecÏnosti, advokaÂtnõÂ koncipienti nebo jinõÂ jejõÂ
zameÏstnanci.
(3) Nebyl-li na adrese uvedeneÂ v odstavci 1 zastizÏen advokaÂt ani jinaÂ osoba, kteraÂ by mohla põÂsemnost prÏevzõÂt, põÂsemnost se ulozÏõÂ a advokaÂt se vhodnyÂm
zpuÊsobem vyzve, aby si põÂsemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si advokaÂt nebo jinaÂ opraÂvneÏnaÂ osoba zaÂsilku
do trÏõÂ dnuÊ nebo, jde-li o põÂsemnost, kteraÂ maÂ byÂt do-

§ 48c
DorucÏovaÂnõÂ notaÂrÏuÊm
(1) NotaÂrÏuÊm se põÂsemnost dorucÏuje na adresu jejich kancelaÂrÏe.61) JestlizÏe notaÂrÏ o to pozÏaÂdaÂ, dorucÏuje
se mu põÂsemnost na adresu, kterou sdeÏlil soudu.
(2) PõÂsemnost urcÏenou notaÂrÏi, vcÏetneÏ põÂsemnosti
dorucÏovaneÂ do vlastnõÂch rukou, mohou prÏijmout takeÂ
notaÂrÏsÏtõÂ koncipienti, notaÂrÏsÏtõÂ kandidaÂti nebo jinõÂ jeho
zameÏstnanci. VykonaÂvaÂ-li notaÂrÏ cÏinnost notaÂrÏe spolecÏneÏ s jinyÂmi notaÂrÏi, muÊzÏe byÂt põÂsemnost, vcÏetneÏ põÂsemnosti dorucÏovaneÂ do vlastnõÂch rukou, odevzdaÂna
teÂzÏ teÏmto notaÂrÏuÊm, jejich notaÂrÏskyÂm koncipientuÊm,
jejich notaÂrÏskyÂm kandidaÂtuÊm nebo jinyÂm jejich zameÏstnancuÊm.
(3) UstanovenõÂ § 46 odst. 6 a § 48b odst. 3 platõÂ
obdobneÏ.
(4) PrÏi dorucÏovaÂnõÂ põÂsemnosti zaÂstupci notaÂrÏe
nebo naÂhradnõÂkovi notaÂrÏe se postupuje prÏimeÏrÏeneÏ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3.
§ 48d
DorucÏovaÂnõÂ obcõÂm a vysÏsÏõÂm uÂzemneÏ
samospraÂvnyÂm celkuÊm
(1) PõÂsemnost urcÏenaÂ obcõÂm a vysÏsÏõÂm uÂzemneÏ
samospraÂvnyÂm celkuÊm se dorucÏuje na adresu sõÂdla jejich orgaÂnuÊ. JestlizÏe o to pozÏaÂdajõÂ, dorucÏuje se jim põÂsemnost na adresu, kterou sdeÏlily soudu.
(2) Za obec a vysÏsÏõÂ uÂzemneÏ samospraÂvnyÂ celek
jsou opraÂvneÏny põÂsemnost, vcÏetneÏ põÂsemnosti dorucÏovaneÂ do vlastnõÂch rukou, prÏevzõÂt osoby uvedeneÂ v § 21b
nebo jejich zameÏstnanci, kterÏõÂ byli poveÏrÏeni prÏijõÂmat
põÂsemnosti.
60

) § 13 zaÂkona cÏ. 85/1996 Sb., o advokacii.

61

) § 13 odst. 1 zaÂkona cÏ. 358/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/
/2000 Sb.ª.

69. V § 49 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹plnou mocõÂ
pro celeÂ rÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹procesnõÂ plnou
mocõÂª.
70. V § 49 odst. 2 se tecÏka na konci prvnõÂ veÏty
nahrazuje strÏednõÂkem a na konci textu veÏty se doplnÏujõÂ
tato slova: ¹to neplatõÂ, maÂ-li byÂt dorucÏovaÂno do ciziny.ª.
71. V § 49 odst. 3 se slova ¹jedineÏ ustanoveneÂmu
opatrovnõÂkuª nahrazujõÂ slovy ¹ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm
rÏõÂzenõÂ a ustanoveneÂmu opatrovnõÂku a vyveÏsõÂ se na
uÂrÏednõÂ desce souduª.
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72. V § 50 se za slovy ¹OdeprÏe-li adresaÂtª vklaÂdajõÂ slova ¹ , poprÏõÂpadeÏ osoba opraÂvneÏnaÂ za neÏj põÂsemnost prÏevzõÂt,ª a za slova ¹musõÂ byÂt adresaÂtª se vklaÂdajõÂ
slova ¹(opraÂvneÏnaÂ osoba)ª.
73. V § 50a se za slovo ¹veÏstnõÂkuª vklaÂdaÂ odkaz
na poznaÂmku pod cÏarou cÏ. 62) a slova ¹(§ 769 obchodnõÂho zaÂkonõÂku)ª se zrusÏujõÂ.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 62) znõÂ:
¹62) § 769 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

74. Za § 50a se vklaÂdaÂ novyÂ § 50b, kteryÂ znõÂ:
¹§ 50b
Pokud zaÂkon stanovõÂ, zÏe rozhodnutõÂ maÂ byÂt vyveÏsÏeno na uÂrÏednõÂ desce soudu, platõÂ, zÏe patnaÂctyÂm
dnem po vyveÏsÏenõÂ bylo rozhodnutõÂ dorucÏeno uÂcÏastnõÂkuÊm, kterÏõÂ nejsou soudu znaÂmi nebo jejichzÏ pobyt nenõÂ
znaÂm.ª.
75. V § 51 se za slovo ¹jednaÂnõÂª vklaÂdajõÂ slova
¹nebo prÏi jineÂm uÂkonu souduª.
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pozdeÏji do 7 dnuÊ poteÂ, co byl podaÂn, nestanovõÂ-li zaÂkon jinou lhuÊtu.ª.
86. V § 75 se doplnÏuje odstavec 5, kteryÂ znõÂ:
¹(5) Pro prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ je rozhodujõÂcõÂ stav
v dobeÏ vyhlaÂsÏenõÂ (vydaÂnõÂ) usnesenõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ.ª.
87. Za § 75 se vklaÂdaÂ novyÂ § 75a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 75a
(1) NaÂvrh na prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ, kteryÂ neobsahuje vsÏechny naÂlezÏitosti nebo kteryÂ je nesrozumitelnyÂ
anebo neurcÏityÂ, prÏedseda senaÂtu odmõÂtne, jestlizÏe pro
tyto nedostatky nelze pokracÏovat v rÏõÂzenõÂ; ustanovenõÂ
§ 43 se nepouzÏije.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 neplatõÂ, jde-li o naÂvrh
na prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ podle § 76a.ª.
88. V § 76 odst. 1 se slova ¹soud ulozÏit uÂcÏastnõÂkuª
nahrazujõÂ slovy ¹byÂt uÂcÏastnõÂku ulozÏenoª.

76. V § 52 se na konci odstavce 1 doplnÏuje tato
veÏta: ¹O prÏedvedenõÂ rozhodne usnesenõÂm, ktereÂ se
prÏedvolaneÂmu dorucÏõÂ prÏi prÏedvedenõÂ.ª.

89. V § 76 odst. 3 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹PrÏedseda senaÂtu
prÏi narÏõÂzenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ ulozÏõÂ navrhovateli,
aby ve lhuÊteÏ, kterou mu urcÏõÂ, podal u soudu naÂvrh na
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; to neplatõÂ, muÊzÏe-li byÂt rÏõÂzenõÂ ve veÏci
zahaÂjeno i bez naÂvrhu.ª.

77. V § 52 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slovo ¹naÂcÏelnõÂkaª
nahrazuje slovy ¹velitele, poprÏõÂpadeÏ prÏõÂslusÏnyÂ sluzÏebnõÂ
orgaÂnª.

90. V § 78 se na konci odstavce 3 doplnÏuje tato
veÏta: ¹NenõÂ-li tu nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ, majõÂ uÂcÏastnõÂci
ve veÏci sameÂ praÂvo byÂt prÏõÂtomni u zajisÏteÏnõÂ duÊkazu.ª.

78. V § 52 se na konci odstavce 3 doplnÏuje tato
veÏta: ¹UsnesenõÂm o tom rozhodne prÏedseda senaÂtu na
naÂvrh toho, kdo prÏedvedenõÂ provedl.ª.

91. Za § 78 se vklaÂdaÂ novyÂ § 78a, kteryÂ znõÂ:

79. V § 56 odst. 1 se za slovo ¹soudemª vklaÂdajõÂ
slova ¹nebo u neÏhozÏ bylo rozhodnuto, zÏe musõÂ byÂt
zastoupen svyÂm zaÂkonnyÂm zaÂstupcem (§ 23)ª.

DuÊkaz muÊzÏe byÂt zajisÏteÏn takeÂ notaÂrÏskyÂm zaÂpisem
o skutkoveÂm deÏji nebo o stavu veÏci, jestlizÏe se skutkovyÂ deÏj udaÂl v prÏõÂtomnosti notaÂrÏe nebo jestlizÏe notaÂrÏ
osveÏdcÏil stav veÏci.ª.

80. V § 67 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹JestlizÏe by veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ byl krajskyÂ soud, muÊzÏe proveÂst smõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ
a schvaÂlenõÂ smõÂru i kteryÂkoli okresnõÂ soud.ª.
81. V § 68 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) SmõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ ve veÏcech, v nichzÏ jednaÂ a rozhoduje senaÂt, provaÂdõÂ prÏedseda senaÂtu.ª.

¹§ 78a

92. V § 79 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se slovo ¹povolaÂnõÂª
nahrazuje slovem ¹prÏõÂjmenõÂª a do zaÂvorky za slovo
¹osobyª se vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slova ¹oznacÏenõÂ staÂtu a prÏõÂslusÏneÂho staÂtnõÂho orgaÂnu, kteryÂ za staÂt prÏed soudem
vystupujeª.

83. V § 75 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹soudª nahrazuje slovy ¹prÏedseda senaÂtuª.

93. V § 79 odst. 1 veÏteÏ trÏetõÂ se slova ¹poprÏõÂpadeÏ
dalsÏõÂ uÂdaje potrÏebneÂ k jejõÂ identifikaci a uÂdaj o tom, zda
neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ je zapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂkuª
nahrazujõÂ slovy ¹identifikacÏnõÂ cÏõÂslo fyzickeÂ osoby,
kteraÂ je podnikatelem, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ uÂdaje potrÏebneÂ
k identifikaci uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂª.

84. V § 75 odst. 2 se slovo ¹soudª nahrazuje slovy
¹prÏedseda senaÂtuª a veÏta druhaÂ se zrusÏuje.

94. V § 79 odst. 2 se slovo ¹Navrhovatelª nahrazuje slovy ¹ZÏalobce (navrhovatel)ª.

85. V § 75 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) O naÂvrhu na prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ podle § 76a
musõÂ byÂt rozhodnuto bezodkladneÏ, nejpozdeÏji do
24 hodin poteÂ, co byl podaÂn. O naÂvrhu na jineÂ prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ musõÂ byÂt rozhodnuto bezodkladneÏ, nej-

95. V § 79 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) ZÏalobu (naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ) soud dorucÏõÂ
ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm do vlastnõÂch rukou. ZÏalobce (navrhovatel) muÊzÏe obeznaÂmit zÏalovaneÂho (ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ) s obsahem naÂvrhu tõÂm, zÏe vedle stejnopisu

82. V § 68 se odstavec 2 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 2.
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zÏaloby (naÂvrhu) dorucÏovaneÂho soudem mu saÂm zasÏle
dalsÏõÂ stejnopis.ª.
96. V § 80 se slova ¹NaÂvrhem na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂª
nahrazujõÂ slovy ¹ZÏalobou (naÂvrhem na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ)ª.
97. V § 81 odst. 1 se za slovo ¹deÏdictvõÂª vklaÂdaÂ
cÏaÂrka a slova ¹rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ, zda tu manzÏelstvõÂ je cÏi
nenõÂ,ª.
98. V § 82 odst. 2 se slova ¹rozhodcÏõÂ komiseª nahrazujõÂ slovy ¹jineÂho orgaÂnuª a slovo ¹takeÂª se zrusÏuje.
99. V § 84 se slovo ¹(odpuÊrce)ª nahrazuje slovem
¹(zÏalovaneÂho)ª.
100. § 85 a 85a zneÏjõÂ:
¹§ 85
(1) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, je obecnyÂm soudem
fyzickeÂ osoby okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu maÂ bydlisÏteÏ, a nemaÂ-li bydlisÏteÏ, okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu se
zdrzÏuje. MaÂ-li fyzickaÂ osoba bydlisÏteÏ na võÂce mõÂstech,
jsou jejõÂm obecnyÂm soudem vsÏechny okresnõÂ soudy,
v jejichzÏ obvodu bydlõÂ s uÂmyslem zdrzÏovat se tam
trvale.
(2) ObecnyÂm soudem fyzickeÂ osoby, kteraÂ je
podnikatelem, je ve veÏcech vyplyÂvajõÂcõÂch z obchodnõÂch
vztahuÊ okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu maÂ mõÂsto podnikaÂnõÂ;59) nemaÂ-li mõÂsto podnikaÂnõÂ, urcÏuje se jejõÂ obecnyÂ soud podle odstavce 1.
(3) ObecnyÂm soudem praÂvnickeÂ osoby je okresnõÂ
soud, v jehozÏ obvodu maÂ sõÂdlo.59)
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¹(3) Proti zahranicÏnõÂ osobeÏ lze podat zÏalobu (naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ) i u soudu, v jehozÏ obvodu je
v CÏeskeÂ republice umõÂsteÏn jejõÂ podnik nebo organizacÏnõÂ slozÏka jejõÂho podniku.ª.
103. V § 87 se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje slovy
¹zÏalovaneÂho, poprÏõÂpadeÏ vedle soudu uvedeneÂho
v § 85a,ª.
104. V § 87 põÂsm. a) se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹zÏalovanyÂª.
105. V § 87 põÂsm. c) se za slovo ¹slozÏkaª vklaÂdajõÂ
slova ¹podniku fyzickeÂ neboª a slovo ¹odpuÊrcemª se
nahrazuje slovem ¹zÏalovanouª.
106. V § 87 põÂsm. e) se slova ¹smeÏnky nebo sÏekuª
nahrazujõÂ slovy ¹smeÏnky, sÏeku nebo jineÂho cenneÂho
papõÂruª.
107. V § 88 se slova ¹soudu odpuÊrceª nahrazujõÂ
slovy ¹soudu, poprÏõÂpadeÏ namõÂsto soudu uvedeneÂho
v § 85a,ª.
108. V § 88 põÂsm. a) se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹zÏalovaneÂhoª a slovo ¹navrhovateleª se nahrazuje slovem ¹zÏalobceª.
109. V § 88 põÂsm. b) se slova ¹bezpodõÂloveÂho
spoluvlastnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹spolecÏneÂho jmeÏnõÂª.
110. V § 88 põÂsm. c) se za slovo ¹nezletileÂ,ª vklaÂdajõÂ slova ¹o urcÏenõÂ, zda je trÏeba souhlasu rodicÏuÊ dõÂteÏte
k jeho osvojenõÂ,ª.
111. V § 88 põÂsm. d) se slovo ¹obcÏanaª nahrazuje
slovy ¹fyzickeÂ osobyª, slovo ¹jehoª se nahrazuje slovem ¹jejõÂª a slova ¹tento obcÏanª se nahrazujõÂ slovy
¹tato fyzickaÂ osobaª.

(4) ObecnyÂm soudem staÂtu je okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu nastala skutecÏnost, kteraÂ zaklaÂdaÂ uplatneÏneÂ praÂvo.

112. V § 88 se põÂsmeno g) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena h) azÏ n) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena g) azÏ m).

(5) ObecnyÂm soudem obce je okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu maÂ sveÂ uÂzemõÂ.

113. V § 88 põÂsm. ch) se za slovo ¹vyÂsÏiª vklaÂdaÂ
cÏaÂrka a slovo ¹skupineÏª.

(6) ObecnyÂm soudem vysÏsÏõÂho uÂzemneÏ samospraÂvneÂho celku je okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu majõÂ
sõÂdlo jeho orgaÂny.

114. V § 88 põÂsm. i) se za slovo ¹vyvolaneÂ,ª vklaÂdajõÂ slova ¹ledazÏe jde o vyporÏaÂdaÂnõÂ spolecÏneÂho jmeÏnõÂ
nebo jineÂho majetku manzÏeluÊ,ª.

§ 85a

115. V § 88 põÂsm. j) se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹zÏalovaneÂhoª.

Je-li pro rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
krajskyÂ soud a mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost se rÏõÂdõÂ obecnyÂm soudem uÂcÏastnõÂka, je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm krajskyÂ soud, v jehozÏ obvodu je obecnyÂ soud uÂcÏastnõÂka.ª.

116. V § 88 põÂsm. m) se slova ¹tuzemskyÂm peneÏzÏnõÂm uÂstavemª nahrazujõÂ slovy ¹tuzemskou bankouª
a slova ¹tento peneÏzÏnõÂ uÂstavª se nahrazujõÂ slovy ¹tato
bankaª.

101. V § 86 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) JestlizÏe zÏalovanyÂ, kteryÂ je obcÏanem CÏeskeÂ republiky, nemaÂ obecnyÂ soud anebo nemaÂ obecnyÂ soud
v CÏeskeÂ republice, je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu
meÏl v CÏeskeÂ republice poslednõÂ znaÂmeÂ bydlisÏteÏ.ª.

117. V § 88 se tecÏka na konci põÂsmena m) nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏuje se põÂsmeno n), ktereÂ znõÂ:
¹n) u neÏhozÏ probõÂhaÂ rÏõÂzenõÂ, jde-li o zÏalobu podle
§ 91a.ª.

102. V § 86 odstavec 3 znõÂ:

118. V § 89 se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje slovem
¹zÏalovaneÂhoª.
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119. V § 89a se veÏta druhaÂ zrusÏuje a ve veÏteÏ trÏetõÂ se
slova ¹naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹zÏalobeÏ (naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ)ª.
120. § 90 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹UÂcÏastnõÂci
§ 90
UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou zÏalobce a zÏalovanyÂ.ª.
121. V § 91 odst. 1 se slova ¹navrhovateluÊ nebo
odpuÊrcuÊª nahrazujõÂ slovy ¹zÏalobcuÊ nebo zÏalovanyÂchª.
122. V § 91 odst. 2 se za slovo ¹zpeÏtª vklaÂdaÂ
cÏaÂrka a slova ¹k uznaÂnõÂ naÂrokuª.
123. Za § 91 se vklaÂdaÂ novyÂ § 91a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 91a
Kdo si cÏinõÂ naÂrok zcela nebo cÏaÂstecÏneÏ na veÏc nebo
praÂvo, o nichzÏ probõÂhaÂ rÏõÂzenõÂ mezi jinyÂmi osobami,
muÊzÏe azÏ do pravomocneÂho skoncÏenõÂ tohoto rÏõÂzenõÂ
podat zÏalobu proti teÏmto uÂcÏastnõÂkuÊm.ª.
124. V § 92 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹uÂcÏastnõÂkaª
nahrazuje slovem ¹zÏalobceª a ve veÏteÏ druheÂ se slovo
¹navrhovateleª nahrazuje slovem ¹zÏalobceª.
125. V § 92 odst. 2 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹Na naÂvrh zÏalobce muÊzÏe soud se souhlasem zÏalovaneÂho prÏipustit,
aby zÏalobce nebo zÏalovanyÂ z rÏõÂzenõÂ vystoupil a aby
na jeho mõÂsto vstoupil neÏkdo jinyÂ.ª. Ve veÏteÏ druheÂ se
slovo ¹navrhovatelª nahrazuje slovem ¹zÏalobceª.
126. V § 92 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏije v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 107a.ª.
127. V § 93 odst. 1 se slova ¹navrhovatele nebo
odpuÊrceª nahrazujõÂ slovy ¹zÏalobce nebo zÏalovaneÂhoª.
128. V § 94 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹i tiª nahrazujõÂ slovy ¹navrhovatel a tiª a ve veÏteÏ druheÂ se za
slovo ¹manzÏelstvõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo o urcÏenõÂ, zda
tu manzÏelstvõÂ je cÏi nenõÂª.
129. V § 94 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou takeÂ navrhovatel a ti,
ktereÂ zaÂkon za uÂcÏastnõÂky oznacÏuje.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
130. V § 94 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) JestlizÏe se rÏõÂzenõÂ uÂcÏastnõÂ ten, o jehozÏ praÂvech
nebo povinnostech se v rÏõÂzenõÂ nejednaÂ, soud usnesenõÂm
jeho uÂcÏast v rÏõÂzenõÂ ukoncÏõÂ.ª.
131. V § 95 odst. 1 se slovo ¹Navrhovatelª nahrazuje slovy ¹ZÏalobce (navrhovatel)ª.
132. § 96 znõÂ:
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¹§ 96
Ï
(1) Zalobce (navrhovatel) muÊzÏe vzõÂt za rÏõÂzenõÂ zpeÏt
naÂvrh na jeho zahaÂjenõÂ, a to zcÏaÂsti nebo zcela.
(2) Je-li naÂvrh vzat zpeÏt, soud rÏõÂzenõÂ zcela, poprÏõÂpadeÏ v rozsahu zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu, zastavõÂ. Je-li naÂvrh na
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ vzat zpeÏt azÏ po teÂ, co jizÏ soud o veÏci
rozhodl, avsÏak rozhodnutõÂ nenõÂ dosud v praÂvnõÂ moci,
soud rozhodne v rozsahu zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu teÂzÏ o zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ.
(3) JestlizÏe ostatnõÂ uÂcÏastnõÂci se zpeÏtvzetõÂm naÂvrhu
z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nesouhlasõÂ, soud rozhodne, zÏe zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu nenõÂ uÂcÏinneÂ. Nebylo-li dosud o veÏci rozhodnuto, pokracÏuje soud po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ v rÏõÂzenõÂ.
(4) UstanovenõÂ odstavce 3 neplatõÂ, dojde-li ke
zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu drÏõÂve, nezÏ zacÏalo jednaÂnõÂ, nebo jde-li o zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu na rozvod, neplatnost manzÏelstvõÂ
nebo urcÏenõÂ, zda tu manzÏelstvõÂ je cÏi nenõÂ.
(5) Byl-li naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ vzat zpeÏt azÏ po
teÂ, co rozhodnutõÂ o veÏci jizÏ nabylo praÂvnõÂ moci, soud
rozhodne, zÏe zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu nenõÂ uÂcÏinneÂ.ª.
133. V § 97 odst. 1 se slovo ¹OdpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹ZÏalovanyÂª a slovo ¹navrhovateliª se nahrazuje
slovem ¹zÏalobciª.
134. V § 98 se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje slovem
¹zÏalovaneÂhoª, slovo ¹navrhovateliª se nahrazuje slovem ¹zÏalobciª a slovo ¹navrhovatelª se nahrazuje slovem ¹zÏalobceª.
135. V § 100 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se slova ¹a aby
rÏõÂzenõÂ puÊsobilo vyÂchovneÏª zrusÏujõÂ.
136. V § 100 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) V rÏõÂzenõÂ, jehozÏ uÂcÏastnõÂkem je nezletileÂ dõÂteÏ,
ktereÂ je schopno formulovat sveÂ naÂzory, soud postupuje tak, aby byl zjisÏteÏn jeho naÂzor ve veÏci. NaÂzor
nezletileÂho dõÂteÏte soud zjistõÂ bud' prostrÏednictvõÂm jeho
zaÂstupce nebo prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu sociaÂlneÏ-praÂvnõÂ
ochrany deÏtõÂ, anebo vyÂslechem dõÂteÏte; vyÂslech lze proveÂst i bez prÏõÂtomnosti rodicÏuÊ nebo jinyÂch osob zodpoveÏdnyÂch za vyÂchovu dõÂteÏte. K naÂzoru dõÂteÏte soud prÏihlõÂzÏõÂ s prÏihleÂdnutõÂm k jeho veÏku a rozumoveÂ vyspeÏlosti.ª.
137. V § 101 odstavce 1 a 2 zneÏjõÂ:
¹(1) K tomu, aby bylo dosazÏeno uÂcÏelu rÏõÂzenõÂ, jsou
uÂcÏastnõÂci povinni zejmeÂna
a) tvrdit vsÏechny pro rozhodnutõÂ veÏci vyÂznamneÂ
skutecÏnosti; neobsahuje-li vsÏechna potrÏebnaÂ
tvrzenõÂ zÏaloba (naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ) nebo põÂsemneÂ vyjaÂdrÏenõÂ k nõÂ, uvedou je v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ,
b) plnit duÊkaznõÂ povinnost (§ 120 odst. 1) a dalsÏõÂ procesnõÂ povinnosti ulozÏeneÂ jim zaÂkonem nebo soudem,
c) dbaÂt pokynuÊ soudu.
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(2) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, soud pokracÏuje v rÏõÂzenõÂ, i kdyzÏ jsou uÂcÏastnõÂci necÏinnõÂ.ª.

jednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci prÏõÂslusÏneÂ v prvnõÂm stupni,
nenõÂ-li saÂm veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ.

138. V § 101 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) NedostavõÂ-li se rÏaÂdneÏ prÏedvolanyÂ uÂcÏastnõÂk
k jednaÂnõÂ a vcÏas nepozÏaÂdal z duÊlezÏiteÂho duÊvodu o odrocÏenõÂ, muÊzÏe soud veÏc projednat a rozhodnout v neprÏõÂtomnosti takoveÂho uÂcÏastnõÂka; vychaÂzõÂ prÏitom z obsahu
spisu a z provedenyÂch duÊkazuÊ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.

(3) Bylo-li rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno u vrchnõÂho soudu a maÂ-li za to, zÏe nenõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ, vrchnõÂ soud rozhodne, ktereÂ soudy jsou k projednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci
prÏõÂslusÏneÂ v prvnõÂm stupni. To neplatõÂ, dospeÏje-li vrchnõÂ
soud k zaÂveÏru, zÏe veÏc patrÏõÂ do veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti NejvysÏsÏõÂho soudu; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ veÏc prÏedlozÏõÂ se zpraÂÂ cÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ majõÂ
vou o tom NejvysÏsÏõÂmu soudu. U
praÂvo se k otaÂzce veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti vyjaÂdrÏit.

139. § 102 znõÂ:
¹§ 102
(1) Je-li trÏeba po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ zatõÂmneÏ upravit
pomeÏry uÂcÏastnõÂkuÊ nebo je-li po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ obava,
zÏe by vyÂkon rozhodnutõÂ v rÏõÂzenõÂ posleÂze vydaneÂho
mohl byÂt ohrozÏen, muÊzÏe soud narÏõÂdit prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ.
(2) Po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ muÊzÏe soud i bez naÂvrhu
zajistit duÊkaz, je-li obava, zÏe pozdeÏji jej nebude mozÏneÂ
proveÂst vuÊbec nebo jen s velkyÂmi obtõÂzÏemi.
(3) Ve veÏcech prÏõÂslusÏejõÂcõÂch senaÂtu narÏõÂdõÂ prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ nebo zajistõÂ duÊkaz senaÂt; prÏedseda senaÂtu
tak muÊzÏe ucÏinit, jen je-li tu nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ. UstanovenõÂ § 75 odst. 1, 3, 4 a 5, § 75a, 76, § 77 odst. 1
põÂsm. b), c) a d), § 77 odst. 2 a 3 a § 78 odst. 3 zde platõÂ
obdobneÏ.ª.
140. V § 103 se slova ¹jednat ve veÏciª nahrazujõÂ
slovy ¹rozhodnout ve veÏci sameÂª.
141. V § 104 odst. 1 se slova ¹naÂvrhu na zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹zÏaloby (naÂvrhu na zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ)ª.
142. V § 104 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slova ¹vydat
rozhodnutõÂ, kteryÂm se rÏõÂzenõÂ koncÏõÂª nahrazujõÂ slovy
¹rozhodnout o veÏci sameÂª.
143. § 104a znõÂ:
¹§ 104a
(1) VeÏcnou prÏõÂslusÏnost zkoumaÂ soud kdykoli za
rÏõÂzenõÂ.
(2) MaÂ-li okresnõÂ nebo krajskyÂ soud za to, zÏe nenõÂ
veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ, prÏedlozÏõÂ veÏc se zpraÂvou o tom sveÂmu
nadrÏõÂzeneÂmu vrchnõÂmu soudu, jestlizÏe veÏc podle jeho
naÂzoru naÂlezÏõÂ do veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti okresnõÂch, krajskyÂch nebo vrchnõÂch souduÊ, poprÏõÂpadeÏ souduÊ zrÏõÂzenyÂch k projednaÂvaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ veÏcõÂ urcÏiteÂho
druhu, nebo NejvysÏsÏõÂmu soudu, jestlizÏe veÏc podle jeho
naÂzoru naÂlezÏõÂ do veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti NejvysÏsÏõÂho soudu.
UÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ majõÂ praÂvo se k tomuto postupu
a k soudem uvaÂdeÏnyÂm duÊvoduÊm vyjaÂdrÏit. VrchnõÂ soud
(NejvysÏsÏõÂ soud) pak rozhodne, ktereÂ soudy jsou k pro-

(4) Bylo-li rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno u NejvysÏsÏõÂho soudu
nebo byla-li veÏc NejvysÏsÏõÂmu soudu prÏedlozÏena vrchnõÂm soudem, NejvysÏsÏõÂ soud rozhodne, ktereÂ soudy
jsou k projednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci prÏõÂslusÏneÂ v prvnõÂm
stupni, nenõÂ-li saÂm veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ.
(5) ObdobneÏ podle odstavcuÊ 2 azÏ 4 se postupuje,
namõÂtne-li nedostatek veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti soudu uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ.
(6) V usnesenõÂ, jõÂmzÏ bylo rozhodnuto, zÏe k projednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci jsou prÏõÂslusÏneÂ v prvnõÂm
stupni jineÂ soudy, nezÏ u kteryÂch bylo rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno,
se rovneÏzÏ uvede soud, jemuzÏ bude veÏc postoupena
k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ; ustanovenõÂ § 105 tõÂm nenõÂ dotcÏeno.
(7) UsnesenõÂm vrchnõÂho nebo NejvysÏsÏõÂho soudu
o veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti jsou uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ a soudy vaÂzaÂni.ª.
144. V § 105 odst. 1 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdaÂ novaÂ
veÏta, kteraÂ znõÂ: ¹Rozhodl-li soud o veÏci sameÂ bez jednaÂnõÂ, zkoumaÂ mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost jen prÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ; to neplatõÂ, jde-li o platebnõÂ rozkaz.ª. Na konci
odstavce 1 se doplnÏuje tato veÏta: ¹PrÏi zkoumaÂnõÂ mõÂstnõÂ
prÏõÂslusÏnosti se neprÏihlõÂzÏõÂ k jednaÂnõÂm a k uÂkonuÊm provedenyÂm prÏed veÏcneÏ neprÏõÂslusÏnyÂm soudem a k rozhodnutõÂm vydanyÂm veÏcneÏ neprÏõÂslusÏnyÂm soudem.ª.
145. V § 105 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) NamõÂtne-li uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ vcÏas a duÊvodneÏ nedostatek mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnosti, postupuje soud obdobneÏ
podle odstavcuÊ 2 a 3; jinak naÂmitku usnesenõÂm zamõÂtne.ª.
146. V § 106 odst. 1 se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹zÏalovaneÂhoª.
147. § 107 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹PrÏekaÂzÏky postupu rÏõÂzenõÂ
§ 107
(1) JestlizÏe uÂcÏastnõÂk ztratõÂ po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ drÏõÂve, nezÏ rÏõÂzenõÂ bylo
pravomocneÏ skoncÏeno, posoudõÂ soud podle povahy
veÏci, zda v rÏõÂzenõÂ muÊzÏe pokracÏovat. NenõÂ-li mozÏneÂ
v rÏõÂzenõÂ ihned pokracÏovat, soud rÏõÂzenõÂ prÏerusÏõÂ. O tom,
s kyÂm bude v rÏõÂzenõÂ pokracÏovaÂno, soud rozhodne
usnesenõÂm.
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(2) ZtratõÂ-li zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ fyzickaÂ osoba a umozÏnÏuje-li povaha veÏci pokracÏovat v rÏõÂzenõÂ, jsou procesnõÂm naÂstupcem, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak, jejõÂ deÏdici, poprÏõÂpadeÏ ti z nich, kterÏõÂ podle vyÂsledku deÏdickeÂho rÏõÂzenõÂ prÏevzali praÂvo nebo povinnost, o neÏzÏ v rÏõÂzenõÂ jde.
(3) ZtratõÂ-li zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ
praÂvnickaÂ osoba a umozÏnÏuje-li povaha veÏci pokracÏovat
v rÏõÂzenõÂ, jsou jejõÂm procesnõÂm naÂstupcem, nestanovõÂ-li
zaÂkon jinak, ti, kterÏõÂ po zaÂniku praÂvnickeÂ osoby vstoupili do jejõÂch praÂv a povinnostõÂ, poprÏõÂpadeÏ ti, kterÏõÂ po
zaÂniku praÂvnickeÂ osoby prÏevzali praÂva a povinnosti,
o neÏzÏ v rÏõÂzenõÂ jde.
(4) Ten, kdo nastupuje do rÏõÂzenõÂ na mõÂsto dosavadnõÂho uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ, musõÂ prÏijmout stav rÏõÂzenõÂ,
jakyÂ tu je v dobeÏ jeho naÂstupu do rÏõÂzenõÂ.
(5) NeumozÏnÏuje-li povaha veÏci v rÏõÂzenõÂ pokracÏoÏ õÂzenõÂ zastavõÂ soud zejmeÂna
vat, soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ. R
tehdy, zemrÏe-li manzÏel prÏed pravomocnyÂm skoncÏenõÂm
rÏõÂzenõÂ o rozvod, o neplatnost manzÏelstvõÂ nebo o urcÏenõÂ,
zda tu manzÏelstvõÂ je nebo nenõÂ, pokud zaÂkon nedovoluje, aby se v rÏõÂzenõÂ pokracÏovalo; bylo-li jizÏ o veÏci rozhodnuto, soud soucÏasneÏ toto rozhodnutõÂ zrusÏõÂ.ª.
148. Za § 107 se vklaÂdaÂ novyÂ § 107a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 107a
(1) MaÂ-li zÏalobce za to, zÏe po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ nastala praÂvnõÂ skutecÏnost, s nõÂzÏ praÂvnõÂ prÏedpisy spojujõÂ
prÏevod nebo prÏechod praÂva nebo povinnosti uÂcÏastnõÂka
rÏõÂzenõÂ, o neÏzÏ v rÏõÂzenõÂ jde, muÊzÏe drÏõÂve, nezÏ soud o veÏci
rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel praÂva nebo povinnosti vstoupil do rÏõÂzenõÂ na mõÂsto dosavadnõÂho uÂcÏastnõÂka; to neplatõÂ v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 107.
(2) Soud naÂvrhu usnesenõÂm vyhovõÂ, jestlizÏe se
prokaÂzÏe, zÏe po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ nastala praÂvnõÂ skutecÏnost uvedenaÂ v odstavci 1, a jestlizÏe s tõÂm souhlasõÂ ten,
kdo maÂ vstoupit na mõÂsto zÏalobce; souhlas zÏalovaneÂho
nebo toho, kdo maÂ vstoupit na jeho mõÂsto, se nevyzÏaduje. PraÂvnõÂ uÂcÏinky spojeneÂ s podaÂnõÂm zÏaloby zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂny.
(3) UstanovenõÂ § 107 odst. 4 platõÂ obdobneÏ.ª.
149. V § 109 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹plnou mocõÂ
pro celeÂ rÏõÂzenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹procesnõÂ plnou
mocõÂª.
150. V § 109 odst. 1 põÂsm. b) veÏteÏ prvnõÂ se za slovem ¹rÏesÏitª tecÏka nahrazuje strÏednõÂkem a veÏty druhaÂ
a trÏetõÂ se zrusÏujõÂ.
151. V § 109 odst. 1 se doplnÏuje põÂsmeno c), ktereÂ

znõÂ:
¹c) dospeÏl k zaÂveÏru, zÏe zaÂkon, jehozÏ maÂ byÂt prÏi projednaÂvaÂnõÂ nebo rozhodovaÂnõÂ veÏci pouzÏito, nebo
jeho jednotliveÂ ustanovenõÂ je v rozporu s uÂstavnõÂm
zaÂkonem nebo s mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kteraÂ maÂ
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prÏednost prÏed zaÂkonem,33a) a podal-li u UÂstavnõÂho
soudu naÂvrh na zrusÏenõÂ tohoto zaÂkona nebo jeho
jednotliveÂho ustanovenõÂ.ª.
152. V § 110 se za slovo ¹jednaÂnõÂª vklaÂdajõÂ slova
¹anebo jestlizÏe to alesponÏ jeden z uÂcÏastnõÂkuÊ navrhne
a ostatnõÂ se nedostavõÂ bez prÏedchozõÂ omluvy k jednaÂnõÂª.
153. Za § 113 se vklaÂdaÂ novyÂ § 113a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 113a
S rÏõÂzenõÂm o urcÏenõÂ neplatnosti usnesenõÂ valneÂ hromady obchodnõÂ spolecÏnosti nebo cÏlenskeÂ schuÊze druzÏstva je spojeno rÏõÂzenõÂ o naÂhradu sÏkody, kteraÂ vznikla
z tohoto neplatneÂho usnesenõÂ.ª.
154. § 114 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 63) znõÂ:
¹PrÏõÂprava jednaÂnõÂ
§ 114
(1) Po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏedseda senaÂtu prÏedevsÏõÂm
zkoumaÂ, zda jsou splneÏny podmõÂnky rÏõÂzenõÂ a zda byly
odstraneÏny prÏõÂpadneÂ vady v zÏalobeÏ (naÂvrhu na zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ).
(2) ZastavõÂ-li soud rÏõÂzenõÂ proto, zÏe je tu takovyÂ
nedostatek podmõÂnky rÏõÂzenõÂ, kteryÂ nelze odstranit
(§ 104 odst. 1), nebo zÏe se nedostatek podmõÂnky rÏõÂzenõÂ
nepodarÏilo odstranit (§ 104 odst. 2), poprÏõÂpadeÏ z jinyÂch
duÊvoduÊ stanovenyÂch zaÂkonem,63) anebo odmõÂtne-li
naÂvrh (§ 43 odst. 2), je tõÂm rÏõÂzenõÂ skoncÏeno.
63

) NaprÏõÂklad § 9 zaÂkona cÏ. 549/1991 Sb., o soudnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 271/1992 Sb.ª.

155. Za § 114 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 114a a 114b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 114a
(1) Nebylo-li rozhodnuto podle § 114 odst. 2,
prÏipravõÂ prÏedseda senaÂtu jednaÂnõÂ tak, aby bylo mozÏneÂ
veÏc rozhodnout zpravidla prÏi jedineÂm jednaÂnõÂ.
a)

b)
c)
d)

(2) Za tõÂm uÂcÏelem prÏedseda senaÂtu
zÏalovaneÂho, poprÏõÂpadeÏ ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky, kterÏõÂ nepodali naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, vyzve, aby se ve
veÏci põÂsemneÏ vyjaÂdrÏili a aby soudu prÏedlozÏili listinneÂ duÊkazy, jichzÏ se dovolaÂvajõÂ, ledazÏe se takovyÂ
postup jevõÂ s ohledem na povahu veÏci neuÂcÏelnyÂm;
zpravidla se prÏedbeÏzÏneÏ pokusõÂ o smõÂrneÂ vyrÏõÂzenõÂ
veÏci;
zajistõÂ, aby bylo mozÏno prÏi jednaÂnõÂ proveÂst potrÏebneÂ duÊkazy, a jestlizÏe je to uÂcÏelneÂ, muÊzÏe proveÂst
duÊkaz prostrÏednictvõÂm dozÏaÂdaneÂho soudu;
cÏinõÂ jinaÂ vhodnaÂ opatrÏenõÂ.
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§ 114b
(1) VyzÏaduje-li to povaha veÏci nebo okolnosti prÏõÂpadu, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu, s vyÂjimkou veÏcõÂ, v nichzÏ
nelze uzavrÏõÂt a schvaÂlit smõÂr (§ 99 odst. 1 a 2), a veÏcõÂ
uvedenyÂch v § 118b a § 120 odst. 2, mõÂsto vyÂzvy podle
§ 114a odst. 2 põÂsm. a), nebo nebylo-li takoveÂ vyÂzveÏ
rÏaÂdneÏ a vcÏas vyhoveÏno, zÏalovaneÂmu usnesenõÂm ulozÏit,
aby se ve veÏci põÂsemneÏ vyjaÂdrÏil a aby v prÏõÂpadeÏ, zÏe
naÂrok uplatneÏnyÂ v zÏalobeÏ zcela neuznaÂ, ve vyjaÂdrÏenõÂ
vylõÂcÏil rozhodujõÂcõÂ skutecÏnosti, na nichzÏ stavõÂ svoji obranu, a k vyjaÂdrÏenõÂ prÏipojil listinneÂ duÊkazy, jichzÏ se
dovolaÂvaÂ, poprÏõÂpadeÏ oznacÏil duÊkazy k prokaÂzaÂnõÂ svyÂch
tvrzenõÂ. K podaÂnõÂ vyjaÂdrÏenõÂ urcÏõÂ lhuÊtu, kteraÂ nesmõÂ byÂt
kratsÏõÂ nezÏ 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ usnesenõÂ.
(2) UsnesenõÂ podle odstavce 1 muÊzÏe byÂt vydaÂno,
i kdyzÏ soud rozhodl o veÏci platebnõÂm rozkazem. LhuÊtu
k podaÂnõÂ vyjaÂdrÏenõÂ v tomto prÏõÂpadeÏ soud urcÏõÂ azÏ ode
dne podaÂnõÂ odporu proti platebnõÂmu rozkazu.
(3) UsnesenõÂ podle odstavce 1 nelze vydat nebo
dorucÏit po prvnõÂm jednaÂnõÂ ve veÏci.
(4) UsnesenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 musõÂ byÂt zÏalovaneÂmu dorucÏeno do vlastnõÂch rukou, naÂhradnõÂ dorucÏenõÂ je vyloucÏeno. UsnesenõÂ nesmõÂ byÂt zÏalovaneÂmu
dorucÏeno drÏõÂve nezÏ zÏaloba.
(5) JestlizÏe se zÏalovanyÂ bez vaÂzÏneÂho duÊvodu na
vyÂzvu soudu podle odstavce 1 vcÏas nevyjaÂdrÏõÂ a ani ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ soudu nesdeÏlõÂ, jakyÂ vaÂzÏnyÂ duÊvod mu
v tom braÂnõÂ, maÂ se za to, zÏe naÂrok, kteryÂ je proti neÏmu
zÏalobou uplatnÏovaÂn, uznaÂvaÂ; o tomto naÂsledku (§ 153a
odst. 3) musõÂ byÂt poucÏen.ª.
156. V § 115 odst. 2 se slovo ¹peÏtª nahrazuje
slovy ¹deset dnuÊ a ve veÏcech uvedenyÂch v § 118b nejmeÂneÏ trÏicetª.
157. Za § 115 se vklaÂdaÂ novyÂ § 115a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 115a
K projednaÂnõÂ veÏci sameÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat jednaÂnõÂ, jestlizÏe ve veÏci lze rozhodnout jen na zaÂkladeÏ
uÂcÏastnõÂky prÏedlozÏenyÂch listinnyÂch duÊkazuÊ a uÂcÏastnõÂci
se praÂva uÂcÏasti na projednaÂnõÂ veÏci vzdali, poprÏõÂpadeÏ
s rozhodnutõÂm veÏci bez narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ souhlasõÂ; to
neplatõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 120 odst. 2.ª.

zÏe jsou povinny zachovaÂvat mlcÏenlivost o vsÏem, co se
prÏi jednaÂnõÂ o utajovanyÂch skutecÏnostech, obchodnõÂm
tajemstvõÂ nebo zaÂjmech uÂcÏastnõÂkuÊ dozveÏdeÏly.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
160. V § 116 odst. 4 se slovo ¹obcÏanuÊmª nahrazuje slovy ¹fyzickyÂm osobaÂmª.
161. § 117 a 118 zneÏjõÂ:
¹§ 117
(1) PrÏedseda senaÂtu zahajuje, rÏõÂdõÂ a koncÏõÂ jednaÂnõÂ,
udeÏluje a odnõÂmaÂ slovo, provaÂdõÂ dokazovaÂnõÂ, cÏinõÂ
vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby zajistil splneÏnõÂ uÂcÏelu jednaÂnõÂ,
a vyhlasÏuje rozhodnutõÂ. DbaÂ prÏitom, aby jednaÂnõÂ probõÂhalo duÊstojneÏ a nerusÏeneÏ a aby veÏc mohla byÂt uÂplneÏ,
spravedliveÏ a bez pruÊtahuÊ projednaÂna.
(2) Ve veÏcech prÏõÂslusÏejõÂcõÂch senaÂtu mohou jednotliveÂ uÂkony prÏi dokazovaÂnõÂ provaÂdeÏt se souhlasem
prÏedsedy takeÂ cÏlenoveÂ senaÂtu.
(3) Kdo ve veÏcech prÏõÂslusÏejõÂcõÂch senaÂtu nesouhlasõÂ
s opatrÏenõÂm prÏedsedy senaÂtu, ktereÂ ucÏinil prÏi jednaÂnõÂ,
muÊzÏe zÏaÂdat, aby rozhodl senaÂt.
§ 118
(1) Po zahaÂjenõÂ jednaÂnõÂ prÏedseda senaÂtu vyzve zÏalobce (navrhovatele), aby prÏednesl zÏalobu (naÂvrh na
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ) nebo sdeÏlil jejõÂ obsah, a zÏalovaneÂho
(ostatnõÂ uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ), aby prÏednesl nebo sdeÏlil obsah podanyÂch põÂsemnyÂch vyjaÂdrÏenõÂ ve veÏci; podaÂnõÂ neprÏõÂtomnyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ prÏecÏte nebo sdeÏlõÂ jejich obsah
prÏedseda senaÂtu. ZÏalovaneÂho (jineÂho uÂcÏastnõÂka), kteryÂ
dosud neucÏinil põÂsemneÂ podaÂnõÂ, prÏedseda senaÂtu vyzve,
aby se ve veÏci vyjaÂdrÏil. Je-li to potrÏebneÂ, prÏedseda senaÂtu uÂcÏastnõÂka teÂzÏ vyzve, aby svaÂ tvrzenõÂ doplnil a aby
navrhl k prokaÂzaÂnõÂ svyÂch tvrzenõÂ duÊkazy.
(2) Po provedenõÂ uÂkonuÊ podle odstavce 1 prÏedseda senaÂtu sdeÏlõÂ vyÂsledky prÏõÂpravy jednaÂnõÂ.
(3) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, urcÏuje dalsÏõÂ pruÊbeÏh
jednaÂnõÂ prÏedseda senaÂtu podle okolnostõÂ prÏõÂpadu.ª.
162. Za § 118 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 118a azÏ 118c,
ktereÂ zneÏjõÂ:
¹§ 118a

158. V § 116 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) VerÏejnost muÊzÏe byÂt pro celeÂ jednaÂnõÂ nebo pro
jeho cÏaÂst vyloucÏena, jen kdyby verÏejneÂ projednaÂnõÂ veÏci
ohrozilo tajnost utajovanyÂch skutecÏnostõÂ chraÂneÏnyÂch
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,56) obchodnõÂ tajemstvõÂ, duÊlezÏityÂ
zaÂjem uÂcÏastnõÂkuÊ nebo mravnost.ª.

(1) UkaÂzÏe-li se v pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ, zÏe uÂcÏastnõÂk nevylõÂcÏil vsÏechny rozhodneÂ skutecÏnosti nebo zÏe je uvedl
neuÂplneÏ, prÏedseda senaÂtu jej vyzve, aby svaÂ tvrzenõÂ doplnil, a poucÏõÂ jej, o cÏem maÂ tvrzenõÂ doplnit a jakeÂ by
byly naÂsledky nesplneÏnõÂ teÂto vyÂzvy.

159. V § 116 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) JestlizÏe byla verÏejnost vyloucÏena, soud muÊzÏe
povolit jednotlivyÂm fyzickyÂm osobaÂm, aby byly prÏi
jednaÂnõÂ nebo jeho cÏaÂsti prÏõÂtomny; soucÏasneÏ je poucÏõÂ,

(2) MaÂ-li prÏedseda senaÂtu za to, zÏe veÏc je mozÏneÂ
po praÂvnõÂ straÂnce posoudit jinak nezÏ podle uÂcÏastnõÂkova
praÂvnõÂho naÂzoru, vyzve uÂcÏastnõÂka, aby v potrÏebneÂm
rozsahu doplnil vylõÂcÏenõÂ rozhodnyÂch skutecÏnostõÂ; postupuje prÏitom obdobneÏ podle odstavce 1.
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(3) ZjistõÂ-li prÏedseda senaÂtu v pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ, zÏe
uÂcÏastnõÂk dosud nenavrhl duÊkazy potrÏebneÂ k prokaÂzaÂnõÂ
vsÏech svyÂch spornyÂch tvrzenõÂ, vyzve jej, aby tyto duÊkazy oznacÏil bez zbytecÏneÂho odkladu, a poucÏõÂ jej o naÂsledcõÂch nesplneÏnõÂ teÂto vyÂzvy.
(4) PrÏi jednaÂnõÂ prÏedseda senaÂtu poskytuje uÂcÏastnõÂkuÊm poucÏenõÂ teÂzÏ o jinyÂch jejich procesnõÂch praÂvech
a povinnostech; to neplatõÂ, je-li uÂcÏastnõÂk zastoupen advokaÂtem nebo notaÂrÏem v rozsahu jeho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.57)
§ 118b
(1) Ve veÏcech ochrany osobnosti podle obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku, ve veÏcech ochrany proti uverÏejnÏovaÂnõÂ
informacõÂ, ktereÂ jsou zneuzÏitõÂm svobody projevu, slova
a tisku, poprÏõÂpadeÏ ochrany praÂv trÏetõÂch osob podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o hromadnyÂch informacÏnõÂch prostrÏedcõÂch, ve sporech vyvolanyÂch konkursem a vyrovnaÂnõÂm, o zaÂkladu veÏci ve sporech o ochranu hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe, o zaÂkladu veÏci ve sporech o ochranu praÂv
porusÏenyÂch nebo ohrozÏenyÂch nekalyÂm souteÏzÏnõÂm jednaÂnõÂm, o zaÂkladu veÏci ve sporech z porusÏenõÂ nebo
ohrozÏenõÂ praÂva na obchodnõÂ tajemstvõÂ a v dalsÏõÂch prÏõÂpadech stanovenyÂch zaÂkonem mohou uÂcÏastnõÂci uveÂst
rozhodneÂ skutecÏnosti o veÏci sameÂ a oznacÏit duÊkazy
k jejich prokaÂzaÂnõÂ nejpozdeÏji do skoncÏenõÂ prvnõÂho jednaÂnõÂ, ktereÂ se v nich konalo; k pozdeÏji uvedenyÂm skutecÏnostem a duÊkazuÊm se neprÏihlõÂzÏõÂ. To neplatõÂ, jde-li
o skutecÏnosti nebo duÊkazy, jimizÏ maÂ byÂt zpochybneÏna
veÏrohodnost provedenyÂch duÊkaznõÂch prostrÏedkuÊ, ktereÂ
nastaly (vznikly) po prvnõÂm jednaÂnõÂ nebo ktereÂ uÂcÏastnõÂk nemohl bez sveÂ viny vcÏas uveÂst.
(2) O povinnostech podle odstavce 1 a o naÂsledcõÂch
nesplneÏnõÂ teÏchto povinnostõÂ musõÂ byÂt uÂcÏastnõÂci poucÏeni
v prÏedvolaÂnõÂ k prvnõÂmu jednaÂnõÂ ve veÏci.
§ 118c
(1) DochaÂzõÂ-li v projednaÂnõÂ veÏci k pruÊtahuÊm
proto, zÏe uÂcÏastnõÂk je necÏinnyÂ nebo zÏe prÏes vyÂzvy soudu
nevylõÂcÏil vsÏechny rozhodneÂ skutecÏnosti nebo neoznacÏil
potrÏebneÂ duÊkazy, muÊzÏe soud, je-li to uÂcÏelneÂ a nejde-li
o veÏci uvedeneÂ v § 120 odst. 2, na naÂvrh jineÂho uÂcÏastnõÂka usnesenõÂm rozhodnout, zÏe ve veÏci lze uveÂst rozhodneÂ skutecÏnosti o veÏci sameÂ a oznacÏit duÊkazy k jejich
prokaÂzaÂnõÂ nejpozdeÏji ve lhuÊteÏ, kterou urcÏõÂ, a zÏe k pozdeÏji uvedenyÂm skutecÏnostem a duÊkazuÊm nebude prÏihlõÂzÏeno; lhuÊta nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ
usnesenõÂ.
(2) Po lhuÊteÏ urcÏeneÂ soudem mohou uÂcÏastnõÂci
uveÂst dalsÏõÂ skutecÏnosti nebo oznacÏit duÊkazy, jen jestlizÏe
jimi maÂ byÂt zpochybneÏna veÏrohodnost provedenyÂch
duÊkaznõÂch prostrÏedkuÊ nebo jestlizÏe uÂcÏastnõÂk byl vyzvaÂn k doplneÏnõÂ vylõÂcÏenõÂ rozhodnyÂch skutecÏnostõÂ podle § 118a odst. 2, jakozÏ i skutecÏnosti a duÊkazy, ktereÂ
nastaly (vznikly) po uplynutõÂ lhuÊty nebo ktereÂ uÂcÏastnõÂk
nemohl bez sveÂ viny vcÏas uveÂst.
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(3) UsnesenõÂ podle odstavce 1 se uÂcÏastnõÂkuÊm dorucÏuje do vlastnõÂch rukou.ª.
163. V § 119 odst. 1 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹NebraÂnõÂ-li
tomu okolnosti prÏõÂpadu, oznaÂmõÂ prÏedseda senaÂtu prÏi
odrocÏenõÂ jednaÂnõÂ den, kdy se bude konat dalsÏõÂ jednaÂnõÂ;
ustanovenõÂ § 115a zde platõÂ obdobneÏ.ª.
164. V § 119 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) K dalsÏõÂmu jednaÂnõÂ musõÂ byÂt uÂcÏastnõÂci prÏedvolaÂni zpravidla nejmeÂneÏ peÏt dnuÊ prÏedem.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
165. V § 119 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) DosÏlo-li ke zmeÏneÏ v obsazenõÂ soudu, prÏedseda senaÂtu na zacÏaÂtku dalsÏõÂho jednaÂnõÂ sdeÏlõÂ obsah
prÏednesuÊ a provedenyÂch duÊkazuÊ.ª.
166. Za § 119 se vklaÂdaÂ novyÂ § 119a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 119a
(1) PrÏed skoncÏenõÂm jednaÂnõÂ je prÏedseda senaÂtu
povinen, s vyÂjimkou veÏcõÂ uvedenyÂch v § 120 odst. 2,
uÂcÏastnõÂky prÏõÂtomneÂ prÏi jednaÂnõÂ poucÏit, zÏe vsÏechny rozhodneÂ skutecÏnosti musõÂ uveÂst a zÏe duÊkazy musõÂ byÂt
oznacÏeny drÏõÂve, nezÏ ve veÏci vyhlaÂsõÂ rozhodnutõÂ, nebot'
pozdeÏji uplatneÏneÂ skutecÏnosti a duÊkazy jsou odvolacõÂm
duÊvodem jen za podmõÂnek uvedenyÂch v § 205a. UstanovenõÂ § 118b, 118c a § 175 odst. 4 cÏaÂst prvnõÂ veÏty za
strÏednõÂkem tõÂm nejsou dotcÏena.
(2) JestlizÏe uÂcÏastnõÂci ani po poucÏenõÂ podle odstavce 1 noveÂ skutecÏnosti a duÊkazy neuvedou, jestlizÏe
noveÂ skutecÏnosti a duÊkazy byly uplatneÏny v rozporu
s § 118b, 118c nebo § 175 odst. 4 cÏaÂst prvnõÂ veÏty za
strÏednõÂkem nebo jestlizÏe soud rozhodl, zÏe navrhovaneÂ
duÊkazy neprovede, prÏedseda senaÂtu uÂcÏastnõÂky vyzve,
aby shrnuli sveÂ naÂvrhy a aby se vyjaÂdrÏili k dokazovaÂnõÂ
a ke skutkoveÂ a k praÂvnõÂ straÂnce veÏci.ª.
167. V § 120 odst. 2 se slovo ¹otcovstvõÂ,ª nahrazuje slovy ¹rodicÏovstvõÂ, v rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ, zda je trÏeba
souhlasu rodicÏuÊ dõÂteÏte k jeho osvojenõÂ,ª a za slovo
¹rejstrÏõÂku,ª se vklaÂdajõÂ slova ¹v rÏõÂzenõÂ o prÏivolenõÂ k vyÂpoveÏdi z naÂjmu bytu,ª.
168. § 124 znõÂ:
¹§ 124
DokazovaÂnõÂ je trÏeba provaÂdeÏt tak, aby byla sÏetrÏena povinnost zachovaÂvat mlcÏenlivost o utajovanyÂch
skutecÏnostech chraÂneÏnyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem56) a jinaÂ
zaÂkonem stanovenaÂ nebo staÂtem uznaÂvanaÂ povinnost
mlcÏenlivosti. V teÏchto prÏõÂpadech lze proveÂst vyÂslech
jen tehdy, jestlizÏe vyslyÂchaneÂho zprostil povinnosti
mlcÏenlivosti prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nebo ten, v jehozÏ zaÂjmu
maÂ tuto povinnost; prÏimeÏrÏeneÏ to platõÂ i tam, kde se
provaÂdõÂ duÊkaz jinak nezÏ vyÂslechem.ª.
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169. V § 125 se za slovo ¹orgaÂnuÊª vklaÂdaÂ cÏaÂrka
a slovo ¹fyzickyÂchª a prÏed slovo ¹listinyª se vklaÂdajõÂ
slova ¹notaÂrÏskeÂ zaÂpisy a jineÂª.
170. V § 126 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹KazÏdyÂ
obcÏan je povinenª nahrazujõÂ slovy ¹KazÏdaÂ fyzickaÂ
osoba, kteraÂ nenõÂ uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ, je povinnaª a ve
veÏteÏ trÏetõÂ se slovo ¹zpuÊsobilª nahrazuje slovem ¹zpuÊsobilaª.
171. V § 126 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) FyzickaÂ osoba, kteraÂ je statutaÂrnõÂm orgaÂnem
praÂvnickeÂ osoby (cÏlenem tohoto orgaÂnu), muÊzÏe byÂt
vyslechnuta v rÏõÂzenõÂ, jehozÏ uÂcÏastnõÂkem je tato praÂvnickaÂ osoba, jen podle § 131.ª.
172. V § 128 veÏta trÏetõÂ znõÂ: ¹OdmõÂtnout soudu
sdeÏlit tyto skutecÏnosti muÊzÏe jen ten, kdo by tak mohl
ucÏinit jako sveÏdek podle § 126 odst. 1.ª.
173. V § 131 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) DuÊkaz vyÂslechem uÂcÏastnõÂkuÊ muÊzÏe soud narÏõÂdit, jestlizÏe dokazovanou skutecÏnost nelze prokaÂzat
jinak a jestlizÏe s tõÂm souhlasõÂ uÂcÏastnõÂk, kteryÂ maÂ byÂt
vyslechnut; to neplatõÂ v rÏõÂzenõÂch uvedenyÂch v § 120
odst. 2 a v rÏõÂzenõÂ o rozvod manzÏelstvõÂ.ª.
174. V § 131 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) NarÏõÂdõÂ-li soud jako duÊkaz vyÂslech uÂcÏastnõÂkuÊ,
jsou uÂcÏastnõÂci povinni dostavit se k vyÂslechu. PrÏi sveÂm
vyÂslechu majõÂ vypoveÏdeÏt pravdu a nic nezamlcÏovat;
o tom musõÂ byÂt poucÏeni.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
175. Za § 133 se vklaÂdaÂ novyÂ § 133a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 133a
SkutecÏnosti tvrzeneÂ o tom, zÏe uÂcÏastnõÂk byl prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo diskriminovaÂn na zaÂkladeÏ sveÂho pohlavõÂ,
maÂ soud ve veÏcech pracovnõÂch za prokaÂzaneÂ, pokud
v rÏõÂzenõÂ nevysÏel najevo opak.ª.
176. V § 137 se slova ¹ , je-li zaÂstupcem advokaÂt
nebo komercÏnõÂ praÂvnõÂkª zrusÏujõÂ.
177. V § 137 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) OdmeÏna za zastupovaÂnõÂ patrÏõÂ k naÂkladuÊm rÏõÂzenõÂ, jen je-li zaÂstupcem advokaÂt nebo notaÂrÏ v rozsahu
sveÂho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.57)ª.
178. V § 139 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹posudekª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo proveden tlumocÏnickyÂ
uÂkonª a do zaÂvorky se za slovo ¹znalecÏneÂª vklaÂdajõÂ
slova ¹a tlumocÏneÂª. VeÏta druhaÂ znõÂ: ¹ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
stanovõÂ, komu a v jakeÂ vyÂsÏi se znalecÏneÂ a tlumocÏneÂ
vyplaÂcõÂ.ª.
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179. V § 139 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) O praÂvech podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 rozhoduje
prÏedseda senaÂtu.ª.
180. V § 140 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se tecÏka nahrazuje
strÏednõÂkem a na konci veÏty se doplnÏujõÂ tato slova: ¹nelze-li pomeÏr uÂcÏastenstvõÂ urcÏit, platõÂ je rovnyÂm dõÂlem.ª.
181. V § 140 se na konci odstavce 1 doplnÏuje tato
veÏta: ¹UÂcÏastnõÂci uvedenõÂ v § 91 odst. 2 platõÂ spolecÏneÂ
naÂklady spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ.ª.
182. V § 140 odst. 2 se v cÏaÂsti veÏty za strÏednõÂkem
slova ¹jestlizÏe je to duÊvodneÂ, poskytne soudª nahrazujõÂ
slovy ¹v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech staÂt poskytneª.
183. V § 141 odst. 1 se slovo ¹Soudª nahrazuje
slovy ¹PrÏedseda senaÂtuª.
184. V § 141 odst. 2 se za slovo ¹materÏsÏtineÏª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo se dorozumõÂvaÂ znakovou rÏecÏõÂª.
185. V § 142 odst. 1 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
186. V § 142 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) V rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm na naÂvrh nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce nebo staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ58) prÏiznaÂ soud zÏalovaneÂmu za podmõÂnek
uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 azÏ 3 naÂhradu teÏchto naÂkladuÊ
proti staÂtu.ª.
187. V § 143 se slovo ¹OdpuÊrceª nahrazuje slovem ¹ZÏalovanyÂª a slovo ¹navrhovateliª se nahrazuje
slovem ¹zÏalobciª.
188. V § 146 odst. 1 se na konci põÂsmena a) doplnÏujõÂ tato slova: ¹to neplatõÂ, oduÊvodnÏujõÂ-li okolnosti
prÏõÂpadu prÏiznaÂnõÂ naÂhrady naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ;ª.
189. V § 146 odst. 2 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹Byl-li vsÏak
pro chovaÂnõÂ zÏalovaneÂho (jineÂho uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ) vzat
zpeÏt naÂvrh, kteryÂ byl podaÂn duÊvodneÏ, je povinen hradit
naÂklady rÏõÂzenõÂ zÏalovanyÂ (jinyÂ uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ).ª.
190. V § 146 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) OdmõÂtne-li soud zÏalobu nebo jinyÂ naÂvrh na
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, je zÏalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm jejich naÂklady.ª.
191. V § 147 odst. 2 a v § 148 odst. 2 se za slovo
¹znalcuÊmª vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slovo ¹tlumocÏnõÂkuÊmª.
192. V § 149 odst. 2 se veÏta druhaÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 34) zrusÏuje.
193. V § 149 odst. 3 se slova ¹komercÏnõÂ praÂvnõÂk
v rozsahu sveÂho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi
prÏedpisyª nahrazujõÂ slovy ¹notaÂrÏ v rozsahu sveÂho
opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy57)ª.
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194. § 151 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 64) znõÂ:
¹RozhodnutõÂ o naÂkladech rÏõÂzenõÂ
§ 151
(1) O povinnosti k naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ rozhodne soud bez naÂvrhu v rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ se rÏõÂzenõÂ
u neÏho koncÏõÂ; u naÂhrady naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ podle § 147
a § 148 odst. 2 tak muÊzÏe ucÏinit jizÏ v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ, a to
zpravidla tehdy, jakmile tyto naÂklady vzniknou.
(2) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
soud urcÏõÂ vyÂsÏi odmeÏny za zastupovaÂnõÂ advokaÂtem nebo
notaÂrÏem v raÂmci jeho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem57) podle sazeb stanovenyÂch pausÏaÂlneÏ pro rÏõÂzenõÂ v jednom stupni zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem; jde-li vsÏak o prÏiznaÂnõÂ naÂhrady naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
podle § 147 nebo oduÊvodnÏujõÂ-li to okolnosti prÏõÂpadu,
postupuje podle ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu o mimosmluvnõÂ odmeÏneÏ.64) NaÂhradu mzdy
(platu) a naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ soud stanovõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. Jinak soud vychaÂzõÂ z naÂkladuÊ, ktereÂ uÂcÏastnõÂku prokazatelneÏ vznikly.
(3) UrcÏit vyÂsÏi naÂkladuÊ muÊzÏe prÏedseda senaÂtu azÏ
v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ.
(4) I kdyzÏ bylo o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ rozhodnuto samostatnyÂm usnesenõÂm, beÏzÏõÂ lhuÊta k plneÏnõÂ vzÏdy
azÏ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ byla naÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ prÏiznaÂna.
64

) § 6 a naÂsledujõÂcõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 177/1996 Sb., o odmeÏnaÂch
advokaÂtuÊ a naÂhradaÂch advokaÂtuÊ za poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch
sluzÏeb (advokaÂtnõÂ tarif).ª.

195. V § 151a se slovo ¹zpravidlaª zrusÏuje.
196. V § 153 odst. 2 se za slovo ¹prÏisouditª vklaÂdajõÂ slova ¹neÏco jineÂho neboª.
197. V § 153a se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹(3) Rozsudkem pro uznaÂnõÂ rozhodne soud takeÂ
tehdy, maÂ-li se za to, zÏe zÏalovanyÂ naÂrok, kteryÂ je proti
neÏmu zÏalobou uplatnÏovaÂn, uznal (§ 114b odst. 5).
(4) Jen pro vydaÂnõÂ rozsudku pro uznaÂnõÂ nemusõÂ
byÂt narÏõÂzeno jednaÂnõÂ.ª.
198. V § 153b odst. 1 se slova ¹ZmesÏkaÂ-li zÏalovanyÂ, ktereÂmu bylo rÏaÂdneÏ dorucÏeno prÏedvolaÂnõÂ nejmeÂneÏ 5 dnuÊ prÏede dnem, kdy se jednaÂnõÂ maÂ konat
(§ 47)ª nahrazujõÂ slovy ¹ZmesÏkaÂ-li zÏalovanyÂ, ktereÂmu
byly rÏaÂdneÏ dorucÏeny do jeho vlastnõÂch rukou (§ 45a)
zÏaloba a prÏedvolaÂnõÂ k jednaÂnõÂ nejmeÂneÏ deset dnuÊ a ve
veÏcech uvedenyÂch v § 118b nejmeÂneÏ trÏicet dnuÊ prÏede
dnem, kdy se jednaÂnõÂ maÂ konatª a slova ¹bylo ve veÏci
narÏõÂzenoª se nahrazujõÂ slovy ¹se ve veÏci konaloª.
199. V § 153b odst. 2 se za slovo ¹zÏalovanyÂch,ª
vklaÂdajõÂ slova ¹kterÏõÂ majõÂ takoveÂ spolecÏneÂ povinnosti,
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zÏe se rozsudek musõÂ vztahovat na vsÏechny (§ 91
odst. 2),ª.
200. V § 153b odst. 5 se slova ¹soud prvnõÂho
stupneÏ naÂvrhu na zrusÏenõÂ sveÂho rozsudku vyhoveÏl,
platõÂ, zÏe odvolaÂnõÂ bylo vzato zpeÏtª nahrazujõÂ slovy
¹naÂvrhu na zrusÏenõÂ rozsudku bylo pravomocnyÂm
usnesenõÂm vyhoveÏno, k odvolaÂnõÂ se neprÏihlõÂzÏõÂª.
201. V § 155 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se slova ¹rÏõÂzenõÂ,
pokud se o nõÂ nerozhoduje samostatneÏª nahrazujõÂ
slovy ¹rÏõÂzenõÂ; rozhodne-li jen o zaÂkladu naÂhrady naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, urcÏõÂ jejõÂ vyÂsÏi v samostatneÂm usnesenõÂª.
202. V § 155 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 65), 66) a 67) znõÂ:
¹(2) VyÂrok rozsudku o plneÏnõÂ v peneÏzõÂch muÊzÏe
byÂt vyjaÂdrÏen v cizõÂ meÏneÏ, neodporuje-li to okolnostem
prÏõÂpadu a jestlizÏe
a) plneÏnõÂ vychaÂzõÂ z praÂvnõÂho uÂkonu, v neÏmzÏ je vyjaÂdrÏeno v cizõÂ meÏneÏ, zÏalobce (navrhovatel) pozÏaduje plneÏnõÂ v cizõÂ meÏneÏ a devizoveÂ prÏedpisy65)
umozÏnÏujõÂ tuzemci,66) kteryÂ maÂ plnit, plneÏnõÂ v navrhovaneÂ cizõÂ meÏneÏ poskytnout bez zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ, nebo
b) neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ je cizozemcem.67)
65

) ZaÂkon cÏ. 219/1995 Sb., devizovyÂ zaÂkon.

66

) § 1 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 219/1995 Sb.

67

) § 1 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 219/1995 Sb.ª.

203. V § 155 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Nejsou-li splneÏny prÏedpoklady pro prÏiznaÂnõÂ
plneÏnõÂ v cizõÂ meÏneÏ uvedeneÂ v odstavci 2, soud stanovõÂ
i bez naÂvrhu plneÏnõÂ v meÏneÏ CÏeskeÂ republiky.ª.
204. V § 156 se na konci odstavce 1 doplnÏuje tato
veÏta: ¹Po vyhlaÂsÏenõÂ prÏedseda senaÂtu zpravidla uÂcÏastnõÂky vyzve, aby se vyjaÂdrÏili, zda se vzdaÂvajõÂ odvolaÂnõÂ
proti vyhlaÂsÏeneÂmu rozsudku.ª.
205. V § 156 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se za text ¹§ 119
odst. 2ª vklaÂdaÂ text ¹a 3ª a slovo ¹nepouzÏijeª se nahrazuje slovem ¹nepouzÏijõÂª.
206. § 157 znõÂ:
¹§ 157
(1) NenõÂ-li stanoveno jinak, v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ rozsudku se po slovech ¹JmeÂnem republikyª
uvede oznacÏenõÂ soudu, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ soudcuÊ a prÏõÂsedõÂcõÂch, prÏesneÂ oznacÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂstupcuÊ,
uÂcÏast staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ, oznacÏenõÂ projednaÂvaneÂ
veÏci, zneÏnõÂ vyÂroku, oduÊvodneÏnõÂ, poucÏenõÂ o tom, zda
je prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ prostrÏedek nepocÏõÂtaje v to zÏalobu
na obnovu rÏõÂzenõÂ a pro zmatecÏnost, a o lhuÊteÏ a mõÂstu
k jeho podaÂnõÂ, poucÏenõÂ o mozÏnosti vyÂkonu rozhodnutõÂ
a den a mõÂsto vyhlaÂsÏenõÂ. Je-li to mozÏneÂ, uvede se
v oznacÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ teÂzÏ jejich datum narozenõÂ (identifikacÏnõÂ cÏõÂslo).
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(2) NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, soud v oduÊvodneÏnõÂ rozsudku uvede, cÏeho se zÏalobce (navrhovatel)
domaÂhal a z jakyÂch duÊvoduÊ a jak se ve veÏci vyjaÂdrÏil
zÏalovanyÂ (jinyÂ uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ), strucÏneÏ a jasneÏ vylozÏõÂ,
ktereÂ skutecÏnosti maÂ prokaÂzaÂny a ktereÂ nikoliv, o ktereÂ
duÊkazy oprÏel svaÂ skutkovaÂ zjisÏteÏnõÂ a jakyÂmi uÂvahami se
prÏi hodnocenõÂ duÊkazuÊ rÏõÂdil, procÏ neprovedl i dalsÏõÂ duÊkazy, jakyÂ ucÏinil zaÂveÏr o skutkoveÂm stavu a jak veÏc
posoudil po praÂvnõÂ straÂnce; nenõÂ prÏõÂpustneÂ ze spisu
opisovat skutkoveÂ prÏednesy uÂcÏastnõÂkuÊ a provedeneÂ duÊkazy. Soud dbaÂ o to, aby oduÊvodneÏnõÂ rozsudku bylo
prÏesveÏdcÏiveÂ.

vaÂnõÂ nebo prÏõÂstrÏesÏõÂ, beÏzÏõÂ lhuÊta k vyklizenõÂ bytu azÏ
ode dne zajisÏteÏnõÂ stanoveneÂ bytoveÂ naÂhrady nebo prÏõÂstrÏesÏõÂ.ª.

(3) V oduÊvodneÏnõÂ rozsudku pro uznaÂnõÂ nebo rozsudku pro zmesÏkaÂnõÂ uvede soud pouze prÏedmeÏt rÏõÂzenõÂ
a strucÏneÏ vylozÏõÂ duÊvody, pro ktereÂ rozhodl rozsudkem
pro uznaÂnõÂ nebo rozsudkem pro zmesÏkaÂnõÂ.

216. V § 163 odst. 1 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹NestanovõÂ-li
zaÂkon jinak, je zmeÏna rozsudku prÏõÂpustnaÂ od doby,
kdy dosÏlo ke zmeÏneÏ pomeÏruÊ.ª.

(4) V oduÊvodneÏnõÂ rozsudku, proti neÏmuzÏ nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ nebo proti neÏmuzÏ se uÂcÏastnõÂci odvolaÂnõÂ vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze prÏedmeÏt
rÏõÂzenõÂ, zaÂveÏr o skutkoveÂm stavu a strucÏneÂ praÂvnõÂ posouzenõÂ veÏci; to neplatõÂ ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ.ª.
207. V § 158 odst. 1 se za slova ¹rozhodl-li samosoudce, jinyÂª vklaÂdajõÂ slova ¹prÏedsedou souduª.
208. V § 158 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se cÏaÂrka za slovem
¹rukouª nahrazuje tecÏkou a zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst odstavce se
zrusÏuje.
209. V § 158 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹(3) JestlizÏe se uÂcÏastnõÂci vzdali odvolaÂnõÂ po skoncÏenõÂ jednaÂnõÂ, ktereÂ rozsudku prÏedchaÂzelo, dorucÏõÂ se
zpravidla stejnopis rozsudku prÏi skoncÏenõÂ jednaÂnõÂ.
(4) JestlizÏe stejnopis rozsudku nebyl dorucÏen podle odstavce 3, je trÏeba jej uÂcÏastnõÂkuÊm, poprÏõÂpadeÏ jejich
zaÂstupcuÊm odeslat ve lhuÊteÏ trÏiceti dnuÊ ode dne vyhlaÂsÏenõÂ rozsudku. PrÏedseda soudu je opraÂvneÏn tuto lhuÊtu
prodlouzÏit azÏ o dalsÏõÂch sÏedesaÂt dnuÊ.ª.
210. V § 159 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) VyÂrok pravomocneÂho rozsudku je zaÂvaznyÂ
pro uÂcÏastnõÂky a pro vsÏechny orgaÂny; pro jineÂ osoby
nezÏ uÂcÏastnõÂky je zaÂvaznyÂ jen v prÏõÂpadech stanovenyÂch
zaÂkonem a v rozsahu v neÏm uvedeneÂm. VyÂrok pravomocneÂho rozsudku o osobnõÂm stavu je zaÂvaznyÂ pro
kazÏdeÂho.ª.
211. V § 159 odst. 3 se za slovo ¹byÂtª vklaÂdajõÂ
slova ¹tataÂzÏ veÏc v rozsahu zaÂvaznosti vyÂroku rozsudkuª.
212. V § 160 odst. 1 se za slova ¹praÂvnõÂ moci rozsudkuª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo, jde-li o vyklizenõÂ bytu, do
patnaÂcti dnuÊ od praÂvnõÂ moci rozsudkuª.
213. V § 160 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) UlozÏil-li soud pravomocnyÂm rozsudkem povinnost vyklidit byt azÏ po zajisÏteÏnõÂ prÏimeÏrÏeneÂho naÂhradnõÂho bytu, naÂhradnõÂho bytu, naÂhradnõÂho ubyto-

214. V § 160 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) U rozsudkuÊ prÏedbeÏzÏneÏ vykonatelnyÂch soud
urcÏõÂ lhuÊtu k plneÏnõÂ od jejich dorucÏenõÂ tomu, kdo maÂ
plnit.ª.
215. V § 162 se odstavec 1 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 2 a 3 se oznacÏujõÂ jako odstavce 1
a 2.

217. V § 163 odst. 2 se slova ¹o omezenõÂ rodicÏovskyÂch praÂvª nahrazujõÂ slovy ¹o prÏiznaÂnõÂ, omezenõÂ nebo
zbavenõÂ rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti nebo o pozastavenõÂ
jejõÂho vyÂkonuª.
218. § 164 znõÂ:
¹§ 164
PrÏedseda senaÂtu opravõÂ v rozsudku kdykoliv i bez
naÂvrhu chyby v psanõÂ a v pocÏtech, jakozÏ i jineÂ zjevneÂ
nespraÂvnosti. TyÂkaÂ-li se oprava vyÂroku rozhodnutõÂ
nebo nenõÂ-li mozÏneÂ proveÂst opravu ve stejnopisech
rozhodnutõÂ, vydaÂ o tom opravneÂ usnesenõÂ, ktereÂ dorucÏõÂ
uÂcÏastnõÂkuÊm; jde-li o opravu vyÂroku rozhodnutõÂ, muÊzÏe
odlozÏit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud
opravneÂ usnesenõÂ nenabude praÂvnõÂ moci.ª.
219. V § 165 odst. 3 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹O opraveÏ
duÊvoduÊ se rozhoduje usnesenõÂm; ve veÏcech prÏõÂslusÏejõÂcõÂch senaÂtu tak ucÏinõÂ prÏedseda senaÂtu.ª.
220. V § 166 odst. 2 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹DoplneÏnõÂ
o cÏaÂst prÏedmeÏtu rÏõÂzenõÂ ucÏinõÂ soud rozsudkem, pro neÏjzÏ
platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ o rozsudku; jinak o doplneÏnõÂ
rozhodne usnesenõÂm.ª.
221. V § 167 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se za slova ¹prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ,ª vklaÂdajõÂ slova ¹o odmõÂtnutõÂ naÂvrhu,ª.
222. V § 169 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) NenõÂ-li stanoveno jinak, v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ usnesenõÂ se uvede, kteryÂ soud je vydal, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ soudcuÊ a prÏõÂsedõÂcõÂch, oznacÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ, jejich
zaÂstupcuÊ a veÏci, vyÂrok, oduÊvodneÏnõÂ, poucÏenõÂ o tom,
zda je prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ prostrÏedek nepocÏõÂtaje v to
zÏalobu na obnovu rÏõÂzenõÂ a pro zmatecÏnost, a o lhuÊteÏ
a mõÂstu k jeho podaÂnõÂ, a den a mõÂsto vydaÂnõÂ usnesenõÂ.ª.
223. V § 169 odst. 2 se za slova ¹vedenõÂ rÏõÂzenõÂ,ª
vklaÂdajõÂ slova ¹anebo usnesenõÂ podle § 104aª.
224. V § 169 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) Pro oduÊvodneÏnõÂ usnesenõÂ, jõÂmzÏ se rozhoduje
ve veÏci sameÂ, platõÂ obdobneÏ § 157 odst. 2 a 4.ª.
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225. § 172 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹PlatebnõÂ rozkaz
§ 172
(1) Soud muÊzÏe i bez vyÂslovneÂ zÏaÂdosti zÏalobce
a bez slysÏenõÂ zÏalovaneÂho vydat platebnõÂ rozkaz, je-li
v zÏalobeÏ uplatneÏno praÂvo na zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky
a vyplyÂvaÂ-li uplatneÏneÂ praÂvo ze skutecÏnostõÂ uvedenyÂch
zÏalobcem. V platebnõÂm rozkazu zÏalovaneÂmu ulozÏõÂ, aby
do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ platebnõÂho rozkazu zÏalobci zaplatil uplatneÏnou pohledaÂvku a naÂklady rÏõÂzenõÂ nebo
aby v teÂzÏe lhuÊteÏ podal odpor u soudu, kteryÂ platebnõÂ
rozkaz vydal.
(2) PlatebnõÂ rozkaz nelze vydat,
a) jde-li o veÏc, ve ktereÂ maÂ jednat a rozhodovat senaÂt;
b) nenõÂ-li znaÂm pobyt zÏalovaneÂho;
c) maÂ-li byÂt platebnõÂ rozkaz dorucÏen zÏalovaneÂmu do
ciziny.
(3) NevydaÂ-li soud platebnõÂ rozkaz, narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ.ª.
226. V § 173 odst. 1 se slovo ¹odpuÊrciª nahrazuje
slovem ¹zÏalovaneÂmuª.
227. V § 173 odst. 2 se slova ¹z odpuÊrcuÊª nahrazujõÂ slovy ¹ze zÏalovanyÂchª.
228. V § 173 odst. 2, § 174 odst. 3, § 263 odst. 2,
§ 264 odst. 1, § 265 odst. 1, § 266 odst. 1 a 2, § 269
odst. 1, § 270 odst. 1, § 273a odst. 1, § 290 odst. 2, § 291
odst. 1, § 316 odst. 2, § 328a odst. 1, § 330 odst. 3 veÏteÏ
cÏtvrteÂ, § 345 odst. 1, § 347 odst. 1, § 348 odst. 3, § 349
odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ a § 349 odst. 2 se slova ¹prÏedseda
senaÂtuª nahrazujõÂ slovem ¹soudª.
229. V § 174 odst. 2 se slova ¹z odpuÊrcuÊª nahrazujõÂ slovy ¹ze zÏalovanyÂchª a slova ¹prÏedseda senaÂtuª
se nahrazujõÂ slovem ¹soudª.
230. V § 174 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) PrÏi opraveÏ chyb v psanõÂ a v pocÏtech, jakozÏ
i jinyÂch zjevnyÂch nespraÂvnostõÂ v platebnõÂm rozkazu se
postupuje podle § 164.ª.
231. V § 175 odst. 1 se slovo ¹navrhovatelª nahrazuje slovem ¹zÏalobceª, slova ¹prÏedseda senaÂtu krajskeÂho soudu cÏinneÂho v obchodnõÂch veÏcechª se nahrazujõÂ slovem ¹soudª, slovo ¹odpuÊrciª se nahrazuje slovem ¹zÏalovaneÂmuª, slovo ¹odpuÊrceª se nahrazuje slovem ¹zÏalovaneÂhoª a slova ¹prÏedseda senaÂtuª se
nahrazujõÂ slovem ¹soudª.
232. V § 175 odst. 2 se slova ¹se pouzÏijeª nahrazujõÂ slovy ¹a § 174 odst. 4 se pouzÏijõÂª.
233. V § 175 odst. 3 se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹zÏalovanyÂª a slova ¹prÏedseda senaÂtuª se nahrazujõÂ slovem ¹soudª.
234. V § 175 odst. 4 se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹zÏalovanyÂª a slova ¹prÏedseda senaÂtuª se nahrazujõÂ slovem ¹soudª.
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235. V § 175 odst. 5 se slovo ¹odpuÊrceª nahrazuje
slovem ¹zÏalovanyÂª.
236. V § 175b veÏteÏ trÏetõÂ se text ¹odst. 2ª zrusÏuje.
237. § 175c znõÂ:
¹§ 175c
Soud zjistõÂ, zda je v evidenci zaÂveÏtõÂ vedeneÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ evidovaÂna zaÂveÏt' zuÊstavitele, listina
o vydeÏdeÏnõÂ nebo listina o odvolaÂnõÂ teÏchto uÂkonuÊ (daÂle
jen ¹zaÂveÏt'ª), a u ktereÂho notaÂrÏe nebo soudu je ulozÏena.ª.
238. V § 175h se na konci odstavce 3 zrusÏuje tecÏka
a doplnÏujõÂ se slova ¹a nenõÂ trÏeba je dorucÏovat.ª.
239. V § 175k odst. 2 se slova ¹o smõÂrª nahrazujõÂ
slovy ¹o odstraneÏnõÂ sporu dohodou uÂcÏastnõÂkuÊª.
240. V § 175k odst. 3 se v cÏaÂsti veÏty za strÏednõÂkem
slova ¹prÏi vyÂpocÏtu cÏisteÂho majetkuª nahrazujõÂ slovy
¹prÏi urcÏenõÂ obvykleÂ ceny majetku, vyÂsÏe dluhuÊ a cÏisteÂ
hodnoty deÏdictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ vyÂsÏe jeho prÏedluzÏenõÂ,ª.
241. V § 175l odst. 1 a 2 se slova ¹v bezpodõÂloveÂm
spoluvlastnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹ve spolecÏneÂm
jmeÏnõÂª a v odstavci 1 se slova ¹obecneÂ ceneÏª nahrazujõÂ
slovy ¹obvykleÂ ceneÏª.
242. V § 175o odst. 1 se slova ¹obecnou cenuª
nahrazujõÂ slovy ¹obvyklou cenuª.
243. V § 175s veÏteÏ trÏetõÂ se slovo ¹uÂstavyª nahrazuje slovy ¹banky nebo jineÂ osobyª.
244. V § 175t odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Je-li deÏdictvõÂ prÏedluzÏeno a nedojde-li k dohodeÏ podle § 175p, soud na naÂvrh usnesenõÂm narÏõÂdõÂ
likvidaci deÏdictvõÂ; stejneÏ soud postupuje, jestlizÏe staÂt
navrhl likvidaci deÏdictvõÂ proto, zÏe veÏrÏitel odmõÂtl prÏijmout na uÂhradu sveÂ pohledaÂvky veÏc z deÏdictvõÂ. O narÏõÂzenõÂ likvidace deÏdictvõÂ muÊzÏe soud rozhodnout i bez
naÂvrhu.ª.
245. V § 175v odstavce 2 a 3 vcÏetneÏ poznaÂmek
pod cÏarou cÏ. 68) a 69) zneÏjõÂ:
¹(2) Z vyÂteÏzÏku uhradõÂ soud postupneÏ pohledaÂvky
podle teÏchto skupin:
a) pohledaÂvky naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ vzniklyÂch staÂtu v souvislosti se zpeneÏzÏenõÂm majetku,
b) pohledaÂvky naÂkladuÊ zuÊstavitelovy nemoci a prÏimeÏrÏenyÂch naÂkladuÊ jeho pohrÏbu,
c) pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem, zadrzÏovacõÂm praÂvem, prÏevodem praÂva68) nebo postoupenõÂm pohledaÂvky,69)
d) pohledaÂvky nedoplatkuÊ vyÂzÏivneÂho,
e) pohledaÂvky danõÂ a poplatkuÊ, pojistneÂho na verÏejneÂ
zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ a pojistneÂho na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, pokud nebyly uspokojeny podle põÂsmena c),
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Ï õÂzenõÂ o urcÏenõÂ, zda je trÏeba souhlasu rodicÏuÊ
¹R
dõÂteÏte k jeho osvojenõÂ
§ 180a

f) ostatnõÂ pohledaÂvky.
(3) Nelze-li plneÏ uspokojit pohledaÂvky patrÏõÂcõÂ do
teÂzÏe skupiny, uspokojõÂ se pomeÏrneÏ; ve skupineÏ c) se
vsÏak pohledaÂvky uspokojujõÂ podle jejich porÏadõÂ, prÏicÏemzÏ pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zadrzÏovacõÂm praÂvem se
uhradõÂ prÏed ostatnõÂmi pohledaÂvkami. Pro porÏadõÂ je
rozhodujõÂcõÂ den, kdy praÂvo zajisÏt'ujõÂcõÂ pohledaÂvku
vzniklo.
68

) § 553 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

69

) § 554 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.

246. V § 175y odst. 1 se za slova ¹podle § 175k
odst. 3ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo podle § 175l odst. 1 veÏty
druheÂª.
247. V § 175zb se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) OdneÏtõÂm veÏci zanikaÂ praÂvo notaÂrÏe na odmeÏnu
za dosud jõÂm provedeneÂ uÂkony.ª.
248. V § 175zd se v odstavci 1 na konci veÏty druheÂ
zrusÏuje tecÏka a doplnÏujõÂ se slova ¹nebo potrÏebneÂ
uÂkony proveÂst saÂm.ª.
249. V § 175zd se na konci odstavce 1 doplnÏuje
tato veÏta: ¹Pokyny soudu jsou pro notaÂrÏe zaÂvazneÂ.ª.
250. V § 176 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹rodicÏuÊª vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slova ¹prarodicÏuÊ a sourozencuÊª.
251. V § 177 odst. 2 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹JestlizÏe soud,
na neÏjzÏ byla prÏõÂslusÏnost prÏenesena, s prÏenesenõÂm nesouhlasõÂ, prÏedlozÏõÂ veÏc k rozhodnutõÂ, pokud otaÂzka prÏenesenõÂ prÏõÂslusÏnosti nebyla jizÏ rozhodnuta odvolacõÂm
soudem, sveÂmu nadrÏõÂzeneÂmu soudu; rozhodnutõÂm tohoto soudu je vaÂzaÂn i soud, kteryÂ prÏõÂslusÏnost prÏenesl.ª.
252. V § 178 odst. 1 se slovo ¹opatrovnõÂkyª nahrazuje slovem ¹porucÏnõÂkyª a slovo ¹obcÏanuÊª se nahrazuje slovem ¹fyzickyÂchª.
253. V § 178 odst. 2 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
254. V § 179 se slova ¹ucÏinil zaÂkonnyÂ zaÂstupceª
nahrazujõÂ slovy ¹byl ucÏineÏnª.
255. V § 180 odst. 1 se slovo ¹opatrovnõÂkª nahrazuje slovem ¹porucÏnõÂkª.
256. V § 180 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 70) znõÂ:
¹(2) Soud dohlõÂzÏõÂ na spraÂvu majetku nezletileÂho
vykonaÂvanou porucÏnõÂkem nebo opatrovnõÂkem; postupuje prÏi tom podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.70)
70

) § 37b, 78 a naÂsledujõÂcõÂ zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

257. V § 180 se odstavec 3 zrusÏuje.
258. Za § 180 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 180a a 180b, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 71) zneÏjõÂ:

(1) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou dõÂteÏ a jeho rodicÏe, jsou-li jeho zaÂkonnyÂmi zaÂstupci; rodicÏ dõÂteÏte, kteryÂ je nezletilyÂ, je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ, i kdyzÏ nenõÂ zaÂkonnyÂm
zaÂstupcem dõÂteÏte.
(2) NezletilyÂ rodicÏ dõÂteÏte maÂ v tomto rÏõÂzenõÂ procesnõÂ zpuÊsobilost. UstanovenõÂ § 23 lze pouzÏõÂt jen
tehdy, nedosaÂhl-li rodicÏ veÏku 16 let.
(3) ZvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon stanovõÂ, kdo je opraÂvneÏn podat
naÂvrh na zahaÂjenõÂ tohoto rÏõÂzenõÂ a z jakyÂch duÊvoduÊ
souhlas rodicÏuÊ k osvojenõÂ dõÂteÏte nenõÂ potrÏebnyÂ.71)
§ 180b
(1) PravomocnyÂ rozsudek, kteryÂm bylo urcÏeno,
zÏe k osvojenõÂ dõÂteÏte nenõÂ trÏeba souhlasu rodicÏuÊ, soud
na naÂvrh zrusÏõÂ, zmeÏnõÂ-li se pomeÏry. NaÂvrh lze podat
nejdrÏõÂve po uplynutõÂ jednoho roku od praÂvnõÂ moci
rozsudku.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 veÏty prvnõÂ neplatõÂ,
bylo-li dõÂteÏ jizÏ osvojeno, nebo bylo-li zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ
o jeho osvojenõÂ, nebo bylo-li dõÂteÏ sveÏrÏeno do peÂcÏe budoucõÂho osvojitele, anebo bylo-li zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ o sveÏrÏenõÂ dõÂteÏte do peÂcÏe budoucõÂho osvojitele.
71

) § 68 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

259. V § 181 se na konci odstavce 1 doplnÏuje tato
veÏta: ¹UstanovenõÂ § 180a odst. 2 zde platõÂ obdobneÏ.ª.
260. V § 181 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) RodicÏe osvojovaneÂho dõÂteÏte nejsou uÂcÏastnõÂky
rÏõÂzenõÂ o osvojenõÂ tehdy, jestlizÏe
a) jsou zbaveni rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti, nebo
b) byli zbaveni zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, poprÏõÂpadeÏ byli v teÂto zpuÊsobilosti omezeni, nebo
c) dali souhlas k osvojenõÂ prÏedem bez vztahu k urcÏityÂm osvojiteluÊm,38) anebo
d) soud pravomocneÏ rozhodl, zÏe k osvojenõÂ dõÂteÏte
nenõÂ trÏeba jejich souhlasu.ª.
DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 37) se zrusÏuje.
261. V § 181 se odstavec 3 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavec 4 se oznacÏuje jako odstavec 3.
262. V § 182 odst. 1 veÏta prvnõÂ vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 72) znõÂ: ¹OsvojovaneÂ dõÂteÏ soud vyslechne,
jen jestlizÏe je k osvojenõÂ trÏeba jeho souhlasu.72)
72

) § 67 odst. 1 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 91/
/1998 Sb.ª.

263. § 183 se zrusÏuje.
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§ 200b
¹§ 185b

UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je slozÏitel. Po praÂvnõÂ moci
usnesenõÂ o prÏijetõÂ do uÂschovy je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ takeÂ
ten, pro koho jsou penõÂze, cenneÂ papõÂry nebo jineÂ veÏci
urcÏeny, (daÂle jen ¹prÏõÂjemceª) a ten, kdo uplatnÏuje
praÂvo na prÏedmeÏt uÂschovy.ª.
265. V § 185e se slovo ¹rozhodnutõÂmª nahrazuje
slovem ¹rozsudkemª.
266. V § 188 odst. 1 se za slovo ¹prostrÏedkuÊª
vklaÂdajõÂ slova ¹(naÂvykovyÂch laÂtek)ª.
267. § 193 znõÂ:
¹§ 193
(1) Soud dohlõÂzÏõÂ na spraÂvu majetku vykonaÂvanou
opatrovnõÂkem a cÏinõÂ nutnaÂ a vhodnaÂ opatrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ a zajisÏteÏnõÂ tohoto majetku.
(2) OpatrovnõÂk prÏedlozÏõÂ soudu po skoncÏenõÂ zastupovaÂnõÂ zaÂveÏrecÏnyÂ uÂcÏet ze spraÂvy majetku; soud
mu muÊzÏe teÂzÏ ulozÏit, aby mu beÏhem zastupovaÂnõÂ podaÂval pravidelneÂ zpraÂvy o sveÂ cÏinnosti.
(3) UstanovenõÂ § 176 azÏ 179 a § 180 odst. 1, pokud se vztahujõÂ na porucÏenstvõÂ nad nezletilyÂm, platõÂ
zde obdobneÏ.ª.
268. § 200 znõÂ:
¹§ 200
Je-li jisto, zÏe fyzickaÂ osoba zemrÏela, ale jejõÂ smrt
nelze prokaÂzat stanovenyÂm zpuÊsobem, vydaÂ soud rozhodnutõÂ, kteryÂm ji prohlaÂsõÂ za mrtvou.ª.
269. § 200a azÏ 200g vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmek
pod cÏarou cÏ. 73), 74) a 75) zneÏjõÂ:
Ï õÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku
¹R
§ 200a
(1) K rÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ soud (daÂle jen ¹rejstrÏõÂkovyÂ soudª), v jehozÏ obvodu je obecnyÂ soud fyzickeÂ
nebo praÂvnickeÂ osoby, jõÂzÏ se zaÂpis v rejstrÏõÂku tyÂkaÂ,
(daÂle jen ¹podnikatelª). Jde-li o zahranicÏnõÂ osobu, je
k rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu je umõÂsteÏn jejõÂ
podnik nebo jeho organizacÏnõÂ slozÏka.
(2) Soud, kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ k rÏõÂzenõÂ o zaÂpisu podle odstavce 1, je prÏõÂslusÏnyÂ i k rÏõÂzenõÂ o jineÂm zaÂpisu,
stanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy, zÏe o teÏchto zaÂpisech musõÂ
byÂt rozhodnuto spolecÏneÏ.
(3) ZmeÏnõÂ-li se okolnosti, podle nichzÏ se posuzuje
mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost, soud usnesenõÂm prÏenese svou prÏõÂslusÏnost na soud noveÏ prÏõÂslusÏnyÂ; nesouhlasõÂ-li tento
soud s prÏenesenõÂm prÏõÂslusÏnosti, rozhodne jeho nadrÏõÂzenyÂ soud. Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o prÏenesenõÂ mõÂstnõÂ
prÏõÂslusÏnosti se prÏõÂslusÏneÂ zaÂpisy prÏevedou do obchodnõÂho rejstrÏõÂku noveÏ prÏõÂslusÏneÂho soudu.

Ï õÂzenõÂ se zahajuje na naÂvrh.
(1) R
(2) MaÂ-li byÂt dosazÏena shoda mezi zaÂpisem v obchodnõÂm rejstrÏõÂku a skutecÏnyÂm stavem, lze rÏõÂzenõÂ zahaÂjit i bez naÂvrhu.
(3) ZpeÏtvzetõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ nenõÂ
uÂcÏinneÂ, maÂ-li byÂt zaÂpisem dosazÏena shoda mezi zaÂpisem v obchodnõÂm rejstrÏõÂku a skutecÏnyÂm stavem.
§ 200c
(1) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je podnikatel; ve veÏcech zaÂpisu osob, ktereÂ se zapisujõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ
do obchodnõÂho rejstrÏõÂku v raÂmci zaÂpisu podnikatele,
jsou uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ takeÂ tyto osoby. UstanovenõÂ § 94
odst. 1 veÏty prvnõÂ se nepouzÏije.
(2) ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy stanovõÂ, kterÏõÂ podnikateleÂ
a jakeÂ skutecÏnosti jich se tyÂkajõÂcõÂ se zapisujõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku, kdo je opraÂvneÏn naÂvrh na zaÂpis
podat a jak musõÂ byÂt naÂvrh na zaÂpis dolozÏen.
(3) V rÏõÂzenõÂ je soud povinen ucÏinit do 15 dnuÊ od
podaÂnõÂ naÂvrhu uÂkony smeÏrÏujõÂcõÂ k rozhodnutõÂ veÏci.
§ 200d
(1) V rÏõÂzenõÂ o provedenõÂ zaÂpisu je soud povinen
zkoumat, zda jsou splneÏny prÏedpoklady k provedenõÂ
zaÂpisu vyzÏadovaneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy; ustanovenõÂ § 101
odst. 1 põÂsm. a) tõÂm nenõÂ dotcÏeno.
(2) O obsahu zaÂpisu lze rozhodnout bez narÏõÂzenõÂ
jednaÂnõÂ, jestlizÏe soud plneÏ vyhovõÂ naÂvrhu, ktereÂmu nikdo neodporoval, nebo jestlizÏe o neÏm lze rozhodnout
bez provaÂdeÏnõÂ duÊkazuÊ na zaÂkladeÏ listin, jimizÏ se podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ doklaÂdajõÂ zapisovaneÂ skutecÏnosti.
Soud vzÏdy narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ, zaÂvisõÂ-li rozhodnutõÂ o zaÂpisu
na zjisÏteÏnõÂ spornyÂch skutecÏnostõÂ nebo provaÂdõÂ-li se dokazovaÂnõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, zda jsou splneÏny prÏedpoklady
k provedenõÂ zaÂpisu vyzÏadovaneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy.
(3) Soud rozhoduje o obsahu zaÂpisu usnesenõÂm;
ve vyÂroku usnesenõÂ uvede teÂzÏ den zaÂpisu. NenõÂ-li mozÏneÂ rozhodnout bez narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ o celeÂm obsahu
zaÂpisu a neodporuje-li to povaze zaÂpisu, muÊzÏe soud
stanovit, zÏe o zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂsti rozhodne samostatnyÂm
usnesenõÂm.
(4) ZaÂpis do obchodnõÂho rejstrÏõÂku soud provede
do deseti dnuÊ od praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o obsahu zaÂpisu.
MaÂ-li byÂt rozhodnutõÂm dosazÏena shoda se skutecÏnyÂm
stavem, muÊzÏe soud rozhodnout, zÏe zaÂpis bude proveden jizÏ na zaÂkladeÏ vykonatelneÂho usnesenõÂ.
(5) PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu podnikateli takeÂ tehdy, jestlizÏe neuposlechne vyÂzvy soudu, aby mu sdeÏlil skutecÏnosti nebo prÏedlozÏil
listiny potrÏebneÂ k rozhodnutõÂ o obsahu zaÂpisu podle
§ 200b odst. 2 nebo aby mu prÏedlozÏil listiny, ktereÂ
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podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ naÂlezÏõÂ do sbõÂrky listin.73)
Postupuje prÏitom obdobneÏ podle § 53.
§ 200e
Ï õÂzenõÂ o neÏkteryÂch otaÂzkaÂch obchodnõÂch
R
spolecÏnostõÂ, druzÏstev a jinyÂch praÂvnickyÂch osob
(1) Pro rÏõÂzenõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 9 odst. 3
põÂsm. b), d), e), f) a g) je prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud, u neÏhozÏ je obchodnõÂ spolecÏnost, druzÏstvo nebo jinaÂ praÂvnickaÂ osoba zapsaÂna v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, v rejstrÏõÂku
obecneÏ prospeÏsÏnyÂch spolecÏnostõÂ nebo v nadacÏnõÂm rejstrÏõÂku. Jde-li o osobu, kteraÂ se do teÏchto rejstrÏõÂkuÊ nezapisuje, je prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud, kteryÂ rozhoduje
v obchodnõÂch veÏcech, v jehozÏ obvodu maÂ tato osoba
svuÊj obecnyÂ soud.
(2) NestanovõÂ-li zaÂkon, zÏe se rÏõÂzenõÂ uvedenaÂ v odstavci l zahajujõÂ jen na naÂvrh, lze je zahaÂjit i bez naÂvrhu.
(3) UÂcÏastenstvõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v odstavci 1
se rÏõÂdõÂ ustanovenõÂm § 94 odst. 1 veÏtou prvnõÂ. Rozhoduje se usnesenõÂm.
(4) Ve veÏci lze rozhodnout bez narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ
jen ve veÏcech uvedenyÂch v § 9 odst. 3 põÂsm. b), d), e)
a f) a jen tehdy, jestlizÏe se neprovaÂdõÂ dokazovaÂnõÂ.
Ï õÂzenõÂ ve veÏcech kapitaÂloveÂho trhu
R
§ 200f
(1) NaÂvrh ve veÏcech kapitaÂloveÂho trhu podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona74) muÊzÏe podat jen Komise pro
cenneÂ papõÂry (daÂle jen ¹Komiseª).
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou Komise jako zÏalobce a ti,
koho Komise v naÂvrhu oznacÏõÂ jako zÏalovaneÂ.
(3) K rÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu je
obecnyÂ soud zÏalobce.
(4) Rozhoduje se usnesenõÂm. JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba
narÏizovat.
§ 200g
(1) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o veÏci soud vychaÂzõÂ zejmeÂna
Â cÏastz listin a dalsÏõÂch duÊkazuÊ, ktereÂ prÏedlozÏõÂ zÏalobce. U
nõÂci nemusõÂ byÂt vyslechnuti.
(2) O naÂvrhu musõÂ byÂt soudem prvnõÂho stupneÏ
rozhodnuto nejpozdeÏji do 10 dnuÊ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.
Vyzval-li soud zÏalobce, aby odstranil vady podaÂnõÂ
(§ 43), beÏzÏõÂ tato lhuÊta znovu ode dne, kdy dosÏlo k odstraneÏnõÂ vad nebo kdy marneÏ uplynula k tomu stanovenaÂ lhuÊta; toteÂzÏ platõÂ, ulozÏil-li soud zÏalobci, aby mu
prÏedlozÏil pro rozhodnutõÂ vyÂznamneÂ listiny nebo jineÂ
duÊkazy.
(3) UsnesenõÂ, kteryÂm bylo naÂvrhu vyhoveÏno, zanikne dnem, kdy bylo prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem pravomocneÏ rozhodnuto ve veÏci podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.75)
I prÏed uplynutõÂm teÂto doby soud usnesenõÂ zrusÏõÂ, jest-

lizÏe pominou duÊvody, pro ktereÂ bylo naÂvrhu vyhoveÏno.
73

) § 27a odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

74

) § 11 zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenneÂ papõÂry
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 30/2000 Sb.
75
) ZaÂkon cÏ. 15/1998 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb.ª.

270. V § 200h odst. 4 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹Soud rozhodne usnesenõÂm.ª.
271. V § 200i veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹Soud rozhodne
usnesenõÂm.ª.
272. V § 200l odstavec 2 znõÂ:
Â cÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je navrhovatel, cÏlen zastu¹(2) U
pitelstva, jehozÏ osveÏdcÏenõÂ o zvolenõÂ je stõÂzÏnostõÂ napadeno, a prÏõÂslusÏnyÂ volebnõÂ orgaÂn.ª.
273. V § 200n se odstavec 3 zrusÏuje.
274. V § 201 se slova ¹soudu prvnõÂho stupneÏª nahrazujõÂ slovy ¹okresnõÂho soudu nebo rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu vydaneÂ v rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupniª.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

275. V § 202 odstavce 1 a 2 zneÏjõÂ:
¹(1) OdvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ, jõÂmzÏ
se upravuje vedenõÂ rÏõÂzenõÂ;
byl k rÏõÂzenõÂ prÏibraÂn dalsÏõÂ uÂcÏastnõÂk (§ 94 odst. 3);
bylo zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ bez naÂvrhu;
byl uÂcÏastnõÂk vyzvaÂn, aby neuÂplneÂ, nesrozumitelneÂ
nebo neurcÏiteÂ podaÂnõÂ doplnil nebo opravil (§ 43
odst. 1);
bylo prominuto zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty;
byla nebo nebyla prÏipusÏteÏna zmeÏna naÂvrhu;
bylo rozhodnuto o sveÏdecÏneÂm nebo o naÂrocõÂch
podle § 139 odst. 3;
byl schvaÂlen smõÂr;
bylo rozhodnuto o naÂvrhu obcÏana na provedenõÂ
opravy nebo doplneÏnõÂ volicÏskeÂho seznamu;
byl zamõÂtnut naÂvrh na prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ podle § 109
nebo podle § 110;
byl zÏalovanyÂ vyzvaÂn, aby se ve veÏci põÂsemneÏ vyjaÂdrÏil (§ 114b);
bylo opraveno rozhodnutõÂ, netyÂkaÂ-li se oprava vyÂroku rozhodnutõÂ.

(2) OdvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ proti rozsudku, jõÂmzÏ
bylo rozhodnuto o peneÏzÏiteÂm plneÏnõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂm
2 000 KcÏ, k prÏõÂslusÏenstvõÂ pohledaÂvky se prÏitom neprÏihlõÂzÏõÂ; to neplatõÂ u rozsudku pro uznaÂnõÂ a u rozsudku
pro zmesÏkaÂnõÂ.ª.
276. § 203 azÏ 205 vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹§ 203
(1) VedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk muÊzÏe podat odvolaÂnõÂ jen
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tehdy, jestlizÏe do rÏõÂzenõÂ vstoupil nejpozdeÏji do patnaÂcti
dnuÊ od dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ uÂcÏastnõÂku, ktereÂho v rÏõÂzenõÂ
podporuje. OdvolaÂnõÂ vedlejsÏõÂho uÂcÏastnõÂka nenõÂ prÏõÂpustneÂ, jestlizÏe se jõÂm podporovanyÂ uÂcÏastnõÂk odvolaÂnõÂ
vzdal nebo jestlizÏe s odvolaÂnõÂm vedlejsÏõÂho uÂcÏastnõÂka
nesouhlasõÂ.
(2) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ muÊzÏe podat odvolaÂnõÂ jen
ve veÏcech uvedenyÂch v § 35 odst. 1 a jen tehdy, jestlizÏe
do rÏõÂzenõÂ vstoupilo drÏõÂve, nezÏ uplynula odvolacõÂ lhuÊta
vsÏem uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ.
§ 204
(1) OdvolaÂnõÂ se podaÂvaÂ do patnaÂcti dnuÊ od dorucÏenõÂ põÂsemneÂho vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ u soudu,
proti jehozÏ rozhodnutõÂ smeÏrÏuje. Bylo-li vydaÂno
opravneÂ usnesenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se vyÂroku rozhodnutõÂ, beÏzÏõÂ
tato lhuÊta znovu od praÂvnõÂ moci opravneÂho usnesenõÂ.
(2) OdvolaÂnõÂ je podaÂno vcÏas takeÂ tehdy, jestlizÏe
bylo podaÂno po uplynutõÂ patnaÂctidennõÂ lhuÊty proto,
zÏe se odvolatel rÏõÂdil nespraÂvnyÂm poucÏenõÂm soudu o odvolaÂnõÂ. Neobsahuje-li rozhodnutõÂ poucÏenõÂ o odvolaÂnõÂ,
o lhuÊteÏ k odvolaÂnõÂ nebo o soudu, u neÏhozÏ se podaÂvaÂ,
nebo obsahuje-li nespraÂvneÂ poucÏenõÂ o tom, zÏe odvolaÂnõÂ
nenõÂ prÏõÂpustneÂ, lze podat odvolaÂnõÂ do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od
dorucÏenõÂ.
(3) O prominutõÂ zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty k odvolaÂnõÂ rozhoduje soud prvnõÂho stupneÏ. ProminutõÂ zmesÏkaÂnõÂ
lhuÊty k odvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ, jde-li o odvolaÂnõÂ proti
rozsudku, kteryÂm bylo vysloveno, zÏe se manzÏelstvõÂ
rozvaÂdõÂ, zÏe je neplatneÂ nebo zÏe nenõÂ; v teÏchto prÏõÂpadech
takeÂ neplatõÂ ustanovenõÂ odstavce 2 veÏty druheÂ.
NaÂlezÏitosti odvolaÂnõÂ
§ 205
(1) V odvolaÂnõÂ musõÂ byÂt vedle obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti ktereÂmu rozhodnutõÂ
smeÏrÏuje, v jakeÂm rozsahu se napadaÂ, v cÏem je spatrÏovaÂna nespraÂvnost tohoto rozhodnutõÂ nebo postupu
soudu (odvolacõÂ duÊvod) a cÏeho se odvolatel domaÂhaÂ
(odvolacõÂ naÂvrh).
(2) OdvolaÂnõÂ proti rozsudku nebo usnesenõÂ, jõÂmzÏ
bylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ, lze oduÊvodnit jen tõÂm,
zÏe
a) nebyly splneÏny podmõÂnky rÏõÂzenõÂ, rozhodoval veÏcneÏ neprÏõÂslusÏnyÂ soud prvnõÂho stupneÏ, rozhodnutõÂ
soudu prvnõÂho stupneÏ vydal vyloucÏenyÂ soudce
(prÏõÂsedõÂcõÂ) nebo soud prvnõÂho stupneÏ byl nespraÂvneÏ obsazen, ledazÏe mõÂsto samosoudce rozhodoval senaÂt,
b) soud prvnõÂho stupneÏ neprÏihleÂdl k odvolatelem
tvrzenyÂm skutecÏnostem nebo k jõÂm oznacÏenyÂm
duÊkazuÊm, acÏkoliv k tomu nebyly splneÏny prÏedpoklady podle § 118b nebo § 118c, poprÏõÂpadeÏ
§ 175 odst. 4 cÏaÂsti prvnõÂ veÏty za strÏednõÂkem,

Strana 377

c) rÏõÂzenõÂ je postizÏeno jinou vadou, kteraÂ mohla mõÂt
za naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci,
d) soud prvnõÂho stupneÏ neuÂplneÏ zjistil skutkovyÂ stav
veÏci, nebot' neprovedl navrzÏeneÂ duÊkazy potrÏebneÂ
k prokaÂzaÂnõÂ rozhodnyÂch skutecÏnostõÂ,
e) soud prvnõÂho stupneÏ dospeÏl na zaÂkladeÏ provedenyÂch duÊkazuÊ k nespraÂvnyÂm skutkovyÂm zjisÏteÏnõÂm,
f) dosud zjisÏteÏnyÂ skutkovyÂ stav neobstojõÂ, nebot' tu
jsou dalsÏõÂ skutecÏnosti nebo jineÂ duÊkazy, ktereÂ nebyly dosud uplatneÏny (§ 205a),
g) rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ spocÏõÂvaÂ na nespraÂvneÂm praÂvnõÂm posouzenõÂ veÏci.
(3) Odvolatel muÊzÏe bez souhlasu soudu meÏnit
odvolacõÂ naÂvrhy a odvolacõÂ duÊvody i po uplynutõÂ lhuÊty
k odvolaÂnõÂ.
(4) Rozsah, v jakeÂm se rozhodnutõÂ napadaÂ, muÊzÏe
odvolatel meÏnit jen po dobu trvaÂnõÂ lhuÊty k odvolaÂnõÂ.ª.
277. Za § 205 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 205a a 205b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 205a
(1) SkutecÏnosti nebo duÊkazy, ktereÂ nebyly uplatneÏny prÏed soudem prvnõÂho stupneÏ, jsou u odvolaÂnõÂ
proti rozsudku nebo usnesenõÂ ve veÏci sameÂ odvolacõÂm
duÊvodem jen tehdy, jestlizÏe
a) se tyÂkajõÂ podmõÂnek rÏõÂzenõÂ, veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti
soudu, vyloucÏenõÂ soudce (prÏõÂsedõÂcõÂho) nebo obsazenõÂ soudu;
b) jimi maÂ byÂt prokaÂzaÂno, zÏe v rÏõÂzenõÂ dosÏlo k vadaÂm,
ktereÂ mohly mõÂt za naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci;
c) jimi maÂ byÂt zpochybneÏna veÏrohodnost duÊkaznõÂch
prostrÏedkuÊ, na nichzÏ spocÏõÂvaÂ rozhodnutõÂ soudu
prvnõÂho stupneÏ;
d) odvolatel nebyl rÏaÂdneÏ poucÏen podle § 119a
odst. 1;
e) nastaly (vznikly) po vyhlaÂsÏenõÂ (vydaÂnõÂ) rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ.
(2) Ve veÏcech uvedenyÂch v § 120 odst. 2 omezenõÂ
podle odstavce 1 neplatõÂ.
§ 205b
U odvolaÂnõÂ proti rozsudku pro uznaÂnõÂ nebo proti
rozsudku pro zmesÏkaÂnõÂ jsou odvolacõÂm duÊvodem jen
vady uvedeneÂ v § 205 odst. 2 põÂsm. a) a skutecÏnosti
nebo duÊkazy, jimizÏ maÂ byÂt prokaÂzaÂno, zÏe nebyly splneÏny prÏedpoklady pro jejich vydaÂnõÂ (§ 153a, 153b).ª.
278. Nad § 206 se doplnÏuje nadpis ¹UÂcÏinky odvolaÂnõÂª.
279. V § 206 odst. 1 se za slovo ¹vcÏasª vklaÂdaÂ
slovo ¹prÏõÂpustneÂª.
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280. V § 206 odst. 3 se slova ¹o jejõÂ splatnostiª
nahrazujõÂ slovy ¹o lhuÊteÏ k plneÏnõÂª.
281. V § 207 odst. 1 se za slovo ¹vyhlaÂsÏenõÂª
vklaÂdaÂ slovo ¹(vydaÂnõÂ)ª.
282. § 208 a 209 vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹UÂkony soudu prvnõÂho stupneÏ
§ 208
(1) OpozÏdeÏneÏ podaneÂ odvolaÂnõÂ prÏedseda senaÂtu
soudu prvnõÂho stupneÏ usnesenõÂm odmõÂtne.
(2) Jako opozÏdeÏneÂ nemuÊzÏe byÂt odmõÂtnuto odvolaÂnõÂ, ktereÂ bylo ve lhuÊteÏ podaÂno u odvolacõÂho soudu
nebo do protokolu u neprÏõÂslusÏneÂho soudu. ToteÂzÏ platõÂ,
bylo-li odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ podle § 76a podaÂno ve lhuÊteÏ u soudu prÏõÂslusÏneÂho
podle § 88 põÂsm. c).
§ 209
PrÏedseda senaÂtu soudu prvnõÂho stupneÏ se postaraÂ
o odstraneÏnõÂ prÏõÂpadnyÂch vad ve vcÏas podaneÂm odvolaÂnõÂ (§ 43). NezdarÏõÂ-li se mu vady odstranit nebo maÂ-li
za to, zÏe odvolaÂnõÂ je podaÂno tõÂm, kdo k neÏmu nenõÂ
opraÂvneÏn, nebo zÏe nenõÂ prÏõÂpustneÂ, prÏedlozÏõÂ veÏc po
uplynutõÂ odvolacõÂ lhuÊty se zpraÂvou o tom odvolacõÂmu
soudu.ª.
283. V § 210 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Nejde-li o prÏõÂpady uvedeneÂ v § 208 nebo
v § 209, dorucÏõÂ prÏedseda senaÂtu odvolaÂnõÂ, ktereÂ smeÏrÏuje
proti rozsudku nebo proti usnesenõÂ ve veÏci sameÂ, ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm.ª.
284. V § 210 odst. 2 se slovo ¹dovolaÂvaÂª nahrazuje slovy ¹nebo jinõÂ uÂcÏastnõÂci dovolaÂvajõÂª.
285. V § 210 se na konci odstavce 3 tecÏka nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se tato slova: ¹ve zpraÂveÏ teÂzÏ
uvede, zÏe povazÏuje odvolaÂnõÂ za podaneÂ ve lhuÊteÏ.ª.
286. V § 210a se za slova ¹porÏaÂdkoveÂ opatrÏenõÂ
(§ 53)ª vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slova ¹nebo usnesenõÂ o odmõÂtnutõÂ
zÏaloby, poprÏõÂpadeÏ jineÂho naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
(§ 43 odst. 2, § 75a odst. 1), nebo usnesenõÂ o odmõÂtnutõÂ
odvolaÂnõÂ (§ 208)ª.
287. Za § 211 se vklaÂdaÂ novyÂ § 211a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 211a
JinõÂ uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ nezÏ odvolatel mohou u odvolacõÂho soudu namõÂtat skutecÏnosti nebo duÊkazy, ktereÂ
nebyly uplatneÏny prÏed soudem prvnõÂho stupneÏ, jen
za podmõÂnek uvedenyÂch v § 205a nebo tehdy, neplatõÂ-li pro odvolatele omezenõÂ odvolacõÂch duÊvoduÊ podle § 205a odst. 1.ª.
288. V § 212 se odstavce 2 azÏ 4 zrusÏujõÂ a zaÂrovenÏ
se rusÏõÂ oznacÏenõÂ odstavce 1.
289. Za § 212 se vklaÂdaÂ novyÂ § 212a, kteryÂ znõÂ:

¹§ 212a
(1) NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, rozhodnutõÂ
soudu prvnõÂho stupneÏ lze prÏezkoumat i z duÊvoduÊ,
ktereÂ nebyly v odvolaÂnõÂ uplatneÏny (§ 205 odst. 2).
(2) Rozsudek nebo usnesenõÂ, jõÂmzÏ bylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ, nelze prÏezkoumat podle odstavce 1,
neobsahuje-li odvolaÂnõÂ prÏes vyÂzvu soudu (§ 43 a 209)
ve veÏcech neuvedenyÂch v § 120 odst. 2 zÏaÂdneÂ odvolacõÂ
duÊvody.
(3) K novyÂm skutecÏnostem nebo duÊkazuÊm (§ 205a
odst. 1 a § 211a) odvolacõÂ soud smõÂ, s vyÂjimkou veÏcõÂ
uvedenyÂch v § 120 odst. 2, prÏihleÂdnout, jen kdyzÏ byly
uplatneÏny.
(4) Rozsudek pro uznaÂnõÂ a rozsudek pro zmesÏkaÂnõÂ odvolacõÂ soud prÏezkoumaÂ jen z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 205b.
(5) OdvolacõÂ soud teÂzÏ prÏihleÂdne k vadaÂm uvedenyÂm v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 põÂsm. a) a b) a § 229
odst. 3. K jinyÂm vadaÂm rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prvnõÂho
stupneÏ prÏihlõÂzÏõÂ odvolacõÂ soud, jen kdyzÏ mohly mõÂt za
naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci.ª.
290. V § 213 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) PrÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ skutkoveÂho stavu odvolacõÂ soud
neprÏihlõÂzÏõÂ ke skutecÏnostem nebo duÊkazuÊm, ktereÂ byly
uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ uplatneÏny v rozporu s § 205a nebo
§ 211a.ª.

a)
b)
c)

d)
e)

291. V § 214 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat, jestlizÏe
se odmõÂtaÂ odvolaÂnõÂ;
se zastavuje nebo prÏerusÏuje odvolacõÂ rÏõÂzenõÂ;
odvolaÂnõÂ smeÏrÏuje proti usnesenõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ, ktereÂ se podle zaÂkona vydaÂvaÂ bez narÏõÂzenõÂ
jednaÂnõÂ nebo kteryÂm nebylo rozhodnuto ve veÏci
sameÂ;
se zrusÏuje rozhodnutõÂ podle § 221 odst. 1;
odvolaÂnõÂ se tyÂkaÂ toliko naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, lhuÊty
k plneÏnõÂ nebo prÏedbeÏzÏneÂ vykonatelnosti.ª.

292. V § 214 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat takeÂ tehdy, bylo-li odvolaÂnõÂ podaÂno jen z duÊvodu nespraÂvneÂho praÂvnõÂho posouzenõÂ veÏci a uÂcÏastnõÂci se praÂva uÂcÏasti na projednaÂnõÂ veÏci vzdali, poprÏõÂpadeÏ s rozhodnutõÂm veÏci bez
narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ souhlasõÂ; to neplatõÂ, jestlizÏe odvolacõÂ
soud postupuje podle § 213.ª.
293. V § 216 odst. 1 se za cÏõÂslovku ¹92ª vklaÂdaÂ
cÏaÂrka a text ¹97 a 98ª.
294. V § 216 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) V odvolacõÂm rÏõÂzenõÂ nelze uplatnit novyÂ naÂrok.ª.
295. V § 216 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
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¹(3) NenõÂ duÊvodem pro prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe
se uÂcÏastnõÂci nebo neÏkteryÂ z nich nedostavõÂ k jednaÂnõÂ
u odvolacõÂho soudu.ª.
296. V § 218 odst. 1 se põÂsmeno a) zrusÏuje.
297. V § 218 se odstavec 2 zrusÏuje a zaÂrovenÏ se
rusÏõÂ oznacÏenõÂ odstavce 1.
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305. Za § 221 se vklaÂdaÂ novyÂ § 221a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 221a
OdvolacõÂ soud muÊzÏe rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ zrusÏit, i kdyzÏ je navrhovaÂna jeho zmeÏna, a naopak.ª.

¹§ 218a

306. V § 222 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se tato slova: ¹to neplatõÂ
u rozsudku, kteryÂm bylo vysloveno, zÏe se manzÏelstvõÂ
rozvaÂdõÂ, zÏe je neplatneÂ nebo zÏe nenõÂ.ª.

Nerozhodl-li prÏedseda senaÂtu soudu prvnõÂho
stupneÏ podle § 208 odst. 1, acÏkoliv odvolaÂnõÂ bylo podaÂno opozÏdeÏneÏ, rozhodne o odmõÂtnutõÂ odvolaÂnõÂ pro
opozÏdeÏnost odvolacõÂ soud. Je-li to trÏeba, provede potrÏebnaÂ sÏetrÏenõÂ bud' saÂm nebo prostrÏednictvõÂm soudu
prvnõÂho stupneÏ anebo soudu dozÏaÂdaneÂho.ª.

307. V § 222 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Nerozhodl-li soud prvnõÂho stupneÏ o neÏktereÂ
cÏaÂsti prÏedmeÏtu rÏõÂzenõÂ, o naÂkladech rÏõÂzenõÂ nebo o naÂvrhu
na prÏedbeÏzÏnou vykonatelnost, odvolacõÂ soud muÊzÏe jesÏteÏ prÏed rozhodnutõÂm o odvolaÂnõÂ narÏõÂdit, aby sveÂ rozhodnutõÂ doplnil (§ 166).ª.

298. Za § 218 se vklaÂdaÂ novyÂ § 218a, kteryÂ znõÂ:

299. V § 220 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) OdvolacõÂ soud zmeÏnõÂ rozhodnutõÂ takeÂ tehdy,
jestlizÏe schvaÂlõÂ smõÂr.ª.
300. V § 221 odst. 1 se na konci põÂsmena a) cÏaÂrka
nahrazuje strÏednõÂkem a na konci põÂsmena se doplnÏujõÂ
tato slova: ¹ustanovenõÂ § 213 odst. 3 tõÂm nesmõÂ byÂt
dotcÏeno,ª.
301. V § 221 odst. 1 se na konci põÂsmena b) doplnÏujõÂ tato slova: ¹ledazÏe mõÂsto samosoudce rozhodoval senaÂt,ª.
302. V § 221 odst. 1 se na konci põÂsmena d) tecÏka
nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) soud nepokracÏoval v rÏõÂzenõÂ s tõÂm, kdo je procesnõÂm naÂstupcem uÂcÏastnõÂka, kteryÂ po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
ztratil zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ.ª.
303. V § 221 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) ZrusÏõÂ-li odvolacõÂ soud rozhodnutõÂ,
a) vraÂtõÂ veÏc soudu prvnõÂho stupneÏ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ,
nebo
b) postoupõÂ veÏc veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu nebo
krajskeÂmu soudu, poprÏõÂpadeÏ soudu zrÏõÂzeneÂmu
k projednaÂvaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ veÏcõÂ urcÏiteÂho
druhu, anebo
c) rozhodne o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe je tu takovyÂ
nedostatek podmõÂnek rÏõÂzenõÂ, kteryÂ nelze odstranit
(§ 104 odst. 1); nenõÂ-li daÂna pravomoc souduÊ, rozhodne teÂzÏ o postoupenõÂ veÏci orgaÂnu, do jehozÏ pravomoci naÂlezÏõÂ.ª.
304. V § 221 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) ZrusÏõÂ-li odvolacõÂ soud rozhodnutõÂ proto, zÏe
nebyl dodrzÏen zaÂvaznyÂ praÂvnõÂ naÂzor (§ 226 odst. 1,
§ 235h odst. 2 veÏta druhaÂ a § 243d odst. 1) nebo zÏe
v rÏõÂzenõÂ dosÏlo k zaÂvazÏnyÂm vadaÂm, muÊzÏe narÏõÂdit, aby
v dalsÏõÂm rÏõÂzenõÂ veÏc projednal a rozhodl jinyÂ senaÂt
(samosoudce), nebo prÏikaÂzat veÏc k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ jineÂmu soudu prvnõÂho stupneÏ, ktereÂmu je nadrÏõÂzen.ª.

308. Za § 222 se vklaÂdaÂ novyÂ § 222a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 222a
(1) Vezme-li zÏalobce (navrhovatel) za odvolacõÂho
rÏõÂzenõÂ zpeÏt naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, odvolacõÂ soud
zcela, poprÏõÂpadeÏ v rozsahu zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu, zrusÏõÂ rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ a rÏõÂzenõÂ zastavõÂ; to neplatõÂ, bylo-li odvolaÂnõÂ podaÂno opozÏdeÏneÏ nebo neÏkyÂm,
kdo k odvolaÂnõÂ nebyl opraÂvneÏn, anebo proti rozhodnutõÂ, proti neÏmuzÏ nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
(2) JestlizÏe ostatnõÂ uÂcÏastnõÂci se zpeÏtvzetõÂm naÂvrhu
z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nesouhlasõÂ, odvolacõÂ soud rozhodne,
zÏe zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu nenõÂ uÂcÏinneÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ po
praÂvnõÂ moci usnesenõÂ pokracÏuje v odvolacõÂm rÏõÂzenõÂ.
(3) UstanovenõÂ odstavce 2 neplatõÂ, jde-li o zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu na rozvod, neplatnost manzÏelstvõÂ nebo
urcÏenõÂ, zda tu manzÏelstvõÂ je cÏi nenõÂ.ª.
309. V § 224 odst. 1 se za slovo ¹platõÂª vklaÂdaÂ
slovo ¹prÏimeÏrÏeneÏª.
310. V § 224 odst. 3 se za slovo ¹rÏõÂzenõÂª vklaÂdajõÂ
slova ¹nebo veÏc postoupõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu souduª.
311. § 226 znõÂ:

¹§ 226

(1) Bylo-li rozhodnutõÂ zrusÏeno a byla-li veÏc vraÂcena k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ, je soud prvnõÂho stupneÏ vaÂzaÂn
praÂvnõÂm naÂzorem odvolacõÂho soudu.
(2) Bylo-li rozhodnutõÂ zrusÏeno a veÏc postoupena
veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu soudu, nepouzÏije se v dalsÏõÂm rÏõÂzenõÂ
§ 104a. Z vyÂsledkuÊ dosavadnõÂho rÏõÂzenõÂ lze prÏi noveÂm
projednaÂnõÂ veÏci vychaÂzet pouze z uznaÂnõÂ zÏalovaneÂho
a ze shodnyÂch skutkovyÂch tvrzenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ; se souhlasem uÂcÏastnõÂkuÊ lze vychaÂzet takeÂ z neÏkteryÂch nebo
ze vsÏech provedenyÂch duÊkazuÊ.ª.
312. Nadpis cÏaÂsti cÏtvrteÂ hlavy druheÂ znõÂ: ¹ZÏAÏ IÂZENIÂ A PRO ZMATECÏLOBA NA OBNOVU R
NOSTª.
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313. § 228 azÏ 235 vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:
¹PrÏõÂpustnost
§ 228
(1) ZÏalobou na obnovu rÏõÂzenõÂ uÂcÏastnõÂk muÊzÏe napadnout pravomocnyÂ rozsudek nebo pravomocneÂ
usnesenõÂ, kteryÂm bylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ:
a) jsou-li tu skutecÏnosti, rozhodnutõÂ nebo duÊkazy,
ktereÂ bez sveÂ viny nemohl pouzÏõÂt v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prvnõÂho stupneÏ nebo za podmõÂnek uvedenyÂch v ustanovenõÂ § 205a a 211a teÂzÏ
prÏed odvolacõÂm soudem, pokud mohou prÏivodit
pro neÏho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ rozhodnutõÂ ve veÏci;
b) lze-li proveÂst duÊkazy, ktereÂ nemohly byÂt provedeny v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prvnõÂho
stupneÏ nebo za podmõÂnek uvedenyÂch v ustanovenõÂ
§ 205a a 211a teÂzÏ prÏed odvolacõÂm soudem, pokud
mohou prÏivodit pro neÏho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ rozhodnutõÂ
ve veÏci.
(2) ZÏalobou na obnovu rÏõÂzenõÂ uÂcÏastnõÂk muÊzÏe napadnout takeÂ pravomocneÂ usnesenõÂ, kteryÂm byl schvaÂlen smõÂr, lze-li duÊvody obnovy podle odstavce 1 vztahovat i na prÏedpoklady, za nichzÏ byl smõÂr schvalovaÂn;
to platõÂ obdobneÏ pro pravomocnyÂ platebnõÂ rozkaz,
pravomocnyÂ rozsudek pro uznaÂnõÂ a pravomocnyÂ rozsudek pro zmesÏkaÂnõÂ.
§ 229
Ï
(1) Zalobou pro zmatecÏnost uÂcÏastnõÂk muÊzÏe napadnout pravomocneÂ rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ nebo odvolacõÂho soudu, kteryÂm bylo rÏõÂzenõÂ
skoncÏeno, jestlizÏe
a) bylo rozhodnuto ve veÏci, kteraÂ nenaÂlezÏõÂ do pravomoci souduÊ,
b) ten, kdo v rÏõÂzenõÂ vystupoval jako uÂcÏastnõÂk, nemeÏl
zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ,
c) uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ nemeÏl procesnõÂ zpuÊsobilost nebo
nemohl prÏed soudem vystupovat (§ 29 odst. 2)
a nebyl rÏaÂdneÏ zastoupen,
d) nebyl podaÂn naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, acÏkoliv podle zaÂkona ho bylo trÏeba,
e) rozhodoval vyloucÏenyÂ soudce nebo prÏõÂsedõÂcõÂ,
f) soud byl nespraÂvneÏ obsazen, ledazÏe mõÂsto samosoudce rozhodoval senaÂt,
g) bylo rozhodnuto v neprospeÏch uÂcÏastnõÂka v duÊsledku trestneÂho cÏinu soudce nebo prÏõÂsedõÂcõÂho.
(2) ZÏalobou pro zmatecÏnost uÂcÏastnõÂk muÊzÏe napadnout takeÂ pravomocnyÂ rozsudek soudu prvnõÂho
stupneÏ nebo odvolacõÂho soudu nebo pravomocneÂ usnesenõÂ teÏchto souduÊ, kteryÂm bylo rozhodnuto ve veÏci
sameÂ, anebo pravomocnyÂ platebnõÂ rozkaz (smeÏnecÏnyÂ
a sÏekovyÂ platebnõÂ rozkaz), jestlizÏe
a) v teÂzÏe veÏci bylo jizÏ drÏõÂve zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ,

b) v teÂzÏe veÏci bylo drÏõÂve pravomocneÏ rozhodnuto,
c) odvolacõÂm soudem byl pravomocneÏ zamõÂtnut naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu teÏchto rozhodnutõÂ z duÊvodu, zÏe povinnosti rozsudkem, usnesenõÂm nebo
platebnõÂm rozkazem ulozÏeneÂ nelze vykonat
(§ 261a).
(3) ZÏalobou pro zmatecÏnost uÂcÏastnõÂk muÊzÏe napadnout teÂzÏ pravomocnyÂ rozsudek odvolacõÂho soudu
nebo jeho pravomocneÂ usnesenõÂ, kteryÂm bylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ, jestlizÏe mu byla v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ
nespraÂvnyÂm postupem soudu odnÏata mozÏnost jednat
prÏed soudem.
(4) ZÏalobou pro zmatecÏnost uÂcÏastnõÂk muÊzÏe napadnout rovneÏzÏ pravomocneÂ usnesenõÂ odvolacõÂho
soudu, kteryÂm bylo odmõÂtnuto odvolaÂnõÂ nebo kteryÂm
bylo zastaveno odvolacõÂ rÏõÂzenõÂ.
§ 230
(1) ZÏaloba nenõÂ prÏõÂpustnaÂ proti
a) rozsudkuÊm, kteryÂmi bylo vysloveno, zÏe se manzÏelstvõÂ rozvaÂdõÂ, zÏe je neplatneÂ nebo zÏe zde nenõÂ;
b) jen proti vyÂrokuÊm rozhodnutõÂ o naÂkladech rÏõÂzenõÂ,
o lhuÊteÏ k plneÏnõÂ a o prÏedbeÏzÏneÂ vykonatelnosti;
c) jen proti duÊvoduÊm rozhodnutõÂ.
(2) ZÏaloba na obnovu rÏõÂzenõÂ nenõÂ prÏõÂpustnaÂ teÂzÏ
proti rozsudkuÊm a usnesenõÂm, jejichzÏ zrusÏenõÂ nebo
zmeÏny lze dosaÂhnout jinak, nepocÏõÂtaje v to dovolaÂnõÂ.
(3) ZÏaloba pro zmatecÏnost nenõÂ prÏõÂpustnaÂ takeÂ
proti usnesenõÂ, jõÂmzÏ bylo rozhodnuto o zÏalobeÏ pro
zmatecÏnost.
§ 231
(1) ZÏalobu muÊzÏe podat z duÊvoduÊ uvedenyÂch
v § 228 a 229 teÂzÏ vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk, jestlizÏe vstoupil
do puÊvodnõÂho rÏõÂzenõÂ. ZÏaloba je vsÏak neprÏõÂpustnaÂ, jestlizÏe s nõÂ jõÂm podporovanyÂ uÂcÏastnõÂk nesouhlasõÂ.
(2) StaÂtnõÂ zastupitelstvõÂ muÊzÏe podat z duÊvoduÊ
uvedenyÂch v § 229 zÏalobu pro zmatecÏnost jen ve veÏcech uvedenyÂch v § 35 odst. 1. Nevstoupilo-li staÂtnõÂ
zastupitelstvõÂ do rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ bylo vydaÂno napadeneÂ
rozhodnutõÂ, muÊzÏe zÏalobu podat, dokud beÏzÏõÂ lhuÊta neÏktereÂmu z uÂcÏastnõÂkuÊ, jestlizÏe soucÏasneÏ vstoupõÂ do rÏõÂzenõÂ (§ 35).
(3) UstanovenõÂ § 230 zde platõÂ obdobneÏ.
PodaÂnõÂ zÏaloby
§ 232
(1) ZÏaloba musõÂ vedle obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ (§ 42
odst. 4) obsahovat oznacÏenõÂ rozhodnutõÂ, proti neÏmuzÏ
smeÏrÏuje, v jakeÂm rozsahu je napadaÂ, duÊvod zÏaloby (duÊvod obnovy rÏõÂzenõÂ nebo zmatecÏnosti), vylõÂcÏenõÂ skutecÏnostõÂ, ktereÂ sveÏdcÏõÂ o tom, zÏe je zÏaloba podaÂna vcÏas,
oznacÏenõÂ duÊkazuÊ, jimizÏ maÂ byÂt duÊvodnost zÏaloby pro-
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kaÂzaÂna, jakozÏ i to, cÏeho se ten, kdo podal zÏalobu, domaÂhaÂ.

rozhodnutõÂ do praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ dovolacõÂho
soudu.ª.

(2) Rozsah, v jakeÂm se rozhodnutõÂ napadaÂ, a duÊvod zÏaloby (duÊvod obnovy rÏõÂzenõÂ nebo zmatecÏnosti)
mohou byÂt meÏneÏny jen po dobu trvaÂnõÂ lhuÊt k zÏalobeÏ.

314. Za § 235 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 235a azÏ 235i,
ktereÂ vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:

§ 233
(1) ZÏaloba na obnovu rÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt podaÂna ve
lhuÊteÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od teÂ doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozveÏdeÏl o duÊvodu obnovy, nebo od teÂ doby,
kdy jej mohl uplatnit; beÏh teÂto lhuÊty vsÏak neskoncÏõÂ
prÏed uplynutõÂm trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od praÂvnõÂ moci napadeneÂho
rozhodnutõÂ.
(2) Po trÏech letech od praÂvnõÂ moci napadeneÂho
rozhodnutõÂ muÊzÏe byÂt zÏaloba na obnovu rÏõÂzenõÂ podaÂna
jen tehdy, jestlizÏe trestnõÂ rozsudek nebo rozhodnutõÂ
o prÏestupku nebo jineÂm spraÂvnõÂm deliktu, na jejichzÏ
podkladeÏ bylo v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏiznaÂno
praÂvo, byly pozdeÏji podle prÏõÂslusÏnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ zrusÏeny.

Ï õÂzenõÂ a rozhodnutõÂ o zÏalobeÏ
¹R
§ 235a
(1) ZÏalobu projednaÂ a rozhodne o nõÂ soud, kteryÂ
o veÏci rozhodoval v prvnõÂm stupni. ZÏalobu pro zmatecÏnost podanou z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 229 odst. 3
a 4 vsÏak projednaÂ a rozhodne o nõÂ soud, jehozÏ rozhodnutõÂ bylo napadeno; to neplatõÂ ve veÏcech, v nichzÏ je
k rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud (§ 9
odst. 2 a 3).
(2) Pro rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ
o rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni, nenõÂ-li daÂle stanoveno neÏco
jineÂho.
§ 235b

§ 234

(1) Byla-li proti stejneÂmu rozhodnutõÂ podaÂna zÏaloba na obnovu rÏõÂzenõÂ i pro zmatecÏnost, spojõÂ soud veÏci
ke spolecÏneÂmu rÏõÂzenõÂ.

(1) NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, musõÂ byÂt zÏaloba
pro zmatecÏnost podaÂna ve lhuÊteÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ
napadeneÂho rozhodnutõÂ.

(2) UstanovenõÂ § 92, 97 a 98 pro rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ
neplatõÂ. Pro rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ pro zmatecÏnost neplatõÂ teÂzÏ
ustanovenõÂ § 107a.

(2) Z duÊvodu zmatecÏnosti uvedeneÂho v § 229
odst. 1 põÂsm. c) lze zÏalobu podat ve lhuÊteÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ,
kteraÂ pocÏõÂnaÂ beÏzÏet dnem, kdy uÂcÏastnõÂku byl ustanoven
zaÂstupce nebo kdy odpadla prÏekaÂzÏka, pro kterou nemohl prÏed soudem samostatneÏ jednat nebo pro kterou
nemohl prÏed soudem vystupovat, nejpozdeÏji vsÏak do
trÏõÂ let od praÂvnõÂ moci napadeneÂho rozhodnutõÂ.

(3) Bylo-li proti napadeneÂmu rozhodnutõÂ podaÂno
teÂzÏ dovolaÂnõÂ, soud rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ prÏerusÏõÂ azÏ do rozhodnutõÂ dovolacõÂho soudu.

(3) Z duÊvodu zmatecÏnosti uvedeneÂho v § 229
odst. 1 põÂsm. e) lze zÏalobu podat ve lhuÊteÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
od teÂ doby, kdy se ten, kdo zÏalobu podaÂvaÂ, o duÊvodu
zmatecÏnosti dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do trÏõÂ let od
praÂvnõÂ moci napadeneÂho rozhodnutõÂ.
(4) Z duÊvodu zmatecÏnosti uvedeneÂho v § 229
odst. 1 põÂsm. g) lze zÏalobu podat ve lhuÊteÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
od teÂ doby, kdy se ten, kdo zÏalobu podaÂvaÂ, o duÊvodu
zmatecÏnosti dozveÏdeÏl.
(5) Z duÊvodu zmatecÏnosti uvedeneÂho v § 229
odst. 2 põÂsm. c) lze zÏalobu podat ve lhuÊteÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
od praÂvnõÂ moci usnesenõÂ odvolacõÂho soudu o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
§ 235
(1) ProminutõÂ zmesÏkaÂnõÂ lhuÊt k zÏalobeÏ nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
(2) Bylo-li proti zÏalobou napadeneÂmu rozhodnutõÂ
podaÂno takeÂ dovolaÂnõÂ, nepocÏõÂtaÂ se do beÏhu lhuÊt podle
§ 234 odst. 1 azÏ 4 doba od praÂvnõÂ moci napadeneÂho

§ 235c
Je-li pravdeÏpodobneÂ, zÏe zÏalobeÏ bude vyhoveÏno,
muÊzÏe soud narÏõÂdit odklad vykonatelnosti napadeneÂho
rozhodnutõÂ o veÏci.
§ 235d
Soud projednaÂ veÏc v mezõÂch, ve kteryÂch se ten,
kdo podal zÏalobu, domaÂhaÂ povolenõÂ obnovy rÏõÂzenõÂ
nebo zrusÏenõÂ napadeneÂho rozhodnutõÂ pro zmatecÏnost.
TõÂmto rozsahem nenõÂ vaÂzaÂn
a) ve veÏcech, v nichzÏ lze zahaÂjit rÏõÂzenõÂ bez naÂvrhu,
b) v prÏõÂpadech, kdy na rozhodnutõÂ o napadeneÂm vyÂroku je zaÂvislyÂ vyÂrok, kteryÂ zÏalobou nebyl dotcÏen,
c) v prÏõÂpadech, kde jde o takovaÂ spolecÏnaÂ praÂva nebo
povinnosti, zÏe se rozhodnutõÂ musõÂ vztahovat na
vsÏechny uÂcÏastnõÂky, kterÏõÂ vystupujõÂ na jedneÂ straneÏ,
a kde platõÂ uÂkony jednoho z nich i pro ostatnõÂ
(§ 91 odst. 2),
d) jestlizÏe z praÂvnõÂho prÏedpisu vyplyÂvaÂ urcÏityÂ zpuÊsob vyporÏaÂdaÂnõÂ vztahu mezi uÂcÏastnõÂky.
§ 235e
(1) ZÏalobu na obnovu rÏõÂzenõÂ soud usnesenõÂm bud'
zamõÂtne nebo povolõÂ obnovu rÏõÂzenõÂ.
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(2) ZÏalobu pro zmatecÏnost soud usnesenõÂm bud'
zamõÂtne nebo napadeneÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ. ZrusÏõÂ-li rozhodnutõÂ z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 229 odst. 1 põÂsm. a),
b) a d) nebo v § 229 odst. 2 põÂsm. a) a b), rozhodne teÂzÏ
o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ o veÏci, poprÏõÂpadeÏ o postoupenõÂ veÏci
orgaÂnu, do jehozÏ pravomoci naÂlezÏõÂ. PlatõÂ-li duÊvody,
pro ktereÂ bylo zrusÏeno rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu,
i na rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ, zrusÏõÂ soud i toto
rozhodnutõÂ, i kdyzÏ nebylo zÏalobou napadeno.
(3) Bylo-li stejneÂ rozhodnutõÂ napadeno zÏalobou
na obnovu rÏõÂzenõÂ i pro zmatecÏnost, muÊzÏe soud povolit
duÊvodneÏ uplatneÏnou obnovu rÏõÂzenõÂ, jen kdyzÏ zÏalobu
pro zmatecÏnost zamõÂtne, odmõÂtne nebo o nõÂ zastavõÂ
rÏõÂzenõÂ.
(4) Bylo-li napadeneÂ rozhodnutõÂ dovolacõÂm soudem zrusÏeno, soud rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ zastavõÂ.
§ 235f
ZamõÂtaÂ-li soud zÏalobu proto, zÏe nenõÂ prÏõÂpustnaÂ,
nebo proto, zÏe ji podal neÏkdo, kdo k nõÂ nebyl opraÂvneÏn, nebo proto, zÏe byla podaÂna po uplynutõÂ lhuÊt pocÏõÂtanyÂch od praÂvnõÂ moci napadeneÂho rozhodnutõÂ, nemusõÂ narÏizovat jednaÂnõÂ.
§ 235g
PovolenõÂm obnovy rÏõÂzenõÂ odklaÂdaÂ se vykonatelnost napadeneÂho rozhodnutõÂ.
Ï õÂzenõÂ a rozhodnutõÂ po povolenõÂ obnovy
R
nebo po zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ
§ 235h
(1) Byla-li povolena obnova rÏõÂzenõÂ, soud prvnõÂho
stupneÏ, jakmile usnesenõÂ nebude praÂvnõÂ moci, veÏc
znovu bez dalsÏõÂho naÂvrhu projednaÂ; prÏihleÂdne prÏitom
ke vsÏemu, co vysÏlo najevo v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ nebo prÏi
projednaÂvaÂnõÂ zÏaloby. ShledaÂ-li soud napadeneÂ rozhodnutõÂ veÏcneÏ spraÂvnyÂm, zamõÂtne usnesenõÂm naÂvrh na jeho
zmeÏnu. JestlizÏe soud napadeneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci sameÂ
zmeÏnõÂ, noveÂ rozhodnutõÂ nahradõÂ puÊvodnõÂ rozhodnutõÂ.
(2) Bylo-li napadeneÂ rozhodnutõÂ pro zmatecÏnost
zrusÏeno, soud, o jehozÏ rozhodnutõÂ jde, veÏc, jakmile
usnesenõÂ nabude praÂvnõÂ moci, bez dalsÏõÂho naÂvrhu projednaÂ a rozhodne; prÏihleÂdne prÏitom ke vsÏemu, co vysÏlo
najevo v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ nebo prÏi projednaÂvaÂnõÂ zÏaloby. PraÂvnõÂ naÂzor obsazÏenyÂ ve zrusÏovacõÂm usnesenõÂ
je pro noveÂ projednaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci zaÂvaznyÂ.
(3) Odstavec 2 neplatõÂ, bylo-li rÏõÂzenõÂ ve veÏci zastaveno (§ 235e odst. 2 veÏta druhaÂ).
§ 235i
(1) V noveÂm rozhodnutõÂ o veÏci rozhodne soud
o naÂhradeÏ naÂkladuÊ puÊvodnõÂho rÏõÂzenõÂ i rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ;
o naÂhradeÏ naÂkladuÊ puÊvodnõÂho rÏõÂzenõÂ vsÏak nerozhodne,

jestlizÏe rozhodnutõÂ po povolenõÂ obnovy nenahrazuje
puÊvodnõÂ rozhodnutõÂ.
(2) ZrusÏõÂ-li soud napadeneÂ rozhodnutõÂ a zastavõÂ-li
teÂzÏ rÏõÂzenõÂ o veÏci (§ 235e odst. 2 veÏta druhaÂ), rozhodne
i o naÂhradeÏ naÂkladuÊ puÊvodnõÂho rÏõÂzenõÂ.
(3) PraÂvnõÂ vztahy neÏkoho jineÂho nezÏ uÂcÏastnõÂka
rÏõÂzenõÂ nemohou byÂt novyÂm rozhodnutõÂm o veÏci dotcÏeny.ª.
315. § 237 azÏ 239 zneÏjõÂ:
¹§ 237
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti rozsudku odvolacõÂho soudu a proti usnesenõÂ odvolacõÂho soudu,
a) jimizÏ bylo zmeÏneÏno rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ ve veÏci sameÂ,
b) jimizÏ bylo potvrzeno rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ, kteryÂm soud prvnõÂho stupneÏ rozhodl ve
veÏci sameÂ jinak nezÏ v drÏõÂveÏjsÏõÂm rozsudku (usnesenõÂ) proto, zÏe byl vaÂzaÂn praÂvnõÂm naÂzorem odvolacõÂho soudu, kteryÂ drÏõÂveÏjsÏõÂ rozhodnutõÂ zrusÏil,
c) jimizÏ bylo potvrzeno rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ, jestlizÏe dovolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ podle põÂsmena b) a dovolacõÂ soud dospeÏje k zaÂveÏru, zÏe napadeneÂ rozhodnutõÂ maÂ ve veÏci sameÂ po praÂvnõÂ
straÂnce zaÂsadnõÂ vyÂznam.
(2) DovolaÂnõÂ podle odstavce 1 nenõÂ prÏõÂpustneÂ
a) ve veÏcech, v nichzÏ dovolaÂnõÂm dotcÏenyÂm vyÂrokem
bylo rozhodnuto o peneÏzÏiteÂm plneÏnõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂm 20 000 KcÏ a v obchodnõÂch veÏcech 50 000 KcÏ;
k prÏõÂslusÏenstvõÂ pohledaÂvky se prÏitom neprÏihlõÂzÏõÂ,
b) ve veÏcech upravenyÂch zaÂkonem o rodineÏ, ledazÏe
jde o rozsudek o omezenõÂ nebo zbavenõÂ rodicÏovskeÂ zodpoveÏdnosti nebo pozastavenõÂ jejõÂho vyÂkonu, o urcÏenõÂ (poprÏenõÂ) rodicÏovstvõÂ nebo o nezrusÏitelneÂ osvojenõÂ.
(3) RozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu maÂ po praÂvnõÂ
straÂnce zaÂsadnõÂ vyÂznam [odstavec 1 põÂsm. c)] zejmeÂna
tehdy, rÏesÏõÂ-li praÂvnõÂ otaÂzku, kteraÂ v rozhodovaÂnõÂ dovolacõÂho soudu dosud nebyla vyrÏesÏena nebo kteraÂ je
odvolacõÂmi soudy nebo dovolacõÂm soudem rozhodovaÂna rozdõÂlneÏ, nebo rÏesÏõÂ-li praÂvnõÂ otaÂzku v rozporu
s hmotnyÂm praÂvem.
§ 238
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ odvolacõÂho soudu, jõÂmzÏ bylo potvrzeno nebo zmeÏneÏno usnesenõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ, kteryÂm bylo rozhodnuto
a) o zÏalobeÏ na obnovu rÏõÂzenõÂ,
b) o zamõÂtnutõÂ naÂvrhu na zmeÏnu rozhodnutõÂ (§ 235h
odst. 1 veÏta druhaÂ).
(2) UstanovenõÂ § 237 platõÂ obdobneÏ.
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§ 238a
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ odvolacõÂho soudu, jõÂmzÏ bylo potvrzeno nebo zmeÏneÏno usnesenõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ, kteryÂm bylo rozhodnuto
a) ve veÏci konkursu a vyrovnaÂnõÂ,
b) o zÏalobeÏ pro zmatecÏnost,
c) o naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ,
d) ve veÏci zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ,
e) ve veÏci udeÏlenõÂ prÏõÂklepu ve vyÂkonu rozhodnutõÂ,
f) o rozvrhu rozdeÏlovaneÂ podstaty ve vyÂkonu rozhodnutõÂ,
g) o povinnostech vydrazÏitele uvedeneÂho v § 336m
odst. 2 (§ 336n) a v § 338za odst. 2.
(2) UstanovenõÂ § 237 odst. 1 a 3 platõÂ obdobneÏ.
§ 239
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ odvolacõÂho soudu, jõÂmzÏ bylo
a) rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ zrusÏeno a rÏõÂzenõÂ
zastaveno, poprÏõÂpadeÏ veÏc byla postoupena orgaÂnu,
do jehozÏ pravomoci naÂlezÏõÂ,
b) v pruÊbeÏhu odvolacõÂho rÏõÂzenõÂ rozhodnuto o tom,
kdo je procesnõÂm naÂstupcem uÂcÏastnõÂka, o zastavenõÂ
rÏõÂzenõÂ podle § 107 odst. 5, o vstupu do rÏõÂzenõÂ na
mõÂsto dosavadnõÂho uÂcÏastnõÂka (§ 107a), o prÏistoupenõÂ dalsÏõÂho uÂcÏastnõÂka (§ 92 odst. 1) a o zaÂmeÏneÏ
uÂcÏastnõÂka (§ 92 odst. 2).
(2) DovolaÂnõÂ je rovneÏzÏ prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ
odvolacõÂho soudu, kteryÂm bylo
a) potvrzeno usnesenõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ podle § 104 odst. 1,
b) potvrzeno nebo zmeÏneÏno usnesenõÂ soudu prvnõÂho
stupneÏ, jõÂmzÏ bylo rozhodnuto o tom, kdo je procesnõÂm naÂstupcem uÂcÏastnõÂka, o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ
podle § 107 odst. 5, o vstupu do rÏõÂzenõÂ na mõÂsto
dosavadnõÂho uÂcÏastnõÂka (§ 107a), o prÏistoupenõÂ dalsÏõÂho uÂcÏastnõÂka (§ 92 odst. 1) a o zaÂmeÏneÏ uÂcÏastnõÂka
(§ 92 odst. 2).
(3) DovolaÂnõÂ je teÂzÏ prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ odvolacõÂho soudu, kteryÂm bylo potvrzeno usnesenõÂ
soudu prvnõÂho stupneÏ o odmõÂtnutõÂ naÂvrhu (zÏaloby);
to neplatõÂ, jestlizÏe byl odmõÂtnut naÂvrh na prÏedbeÏzÏneÂ
opatrÏenõÂ (§ 75a).ª.
316. V § 240 odst. 1 se slova ¹jednoho meÏsõÂce od
praÂvnõÂ mociª nahrazujõÂ slovy ¹dvou meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂª.
317. V § 240 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) LhuÊta je zachovaÂna takeÂ tehdy, jestlizÏe dovolaÂnõÂ bylo podaÂno po uplynutõÂ dvoumeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty proto,
zÏe se dovolatel rÏõÂdil nespraÂvnyÂm poucÏenõÂm soudu o dovolaÂnõÂ. Neobsahuje-li rozhodnutõÂ poucÏenõÂ o dovolaÂnõÂ,
o lhuÊteÏ k dovolaÂnõÂ nebo o soudu, u neÏhozÏ se podaÂvaÂ,
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nebo obsahuje-li nespraÂvneÂ poucÏenõÂ o tom, zÏe dovolaÂnõÂ
nenõÂ prÏõÂpustneÂ, lze podat dovolaÂnõÂ do cÏtyrÏ meÏsõÂcuÊ od
dorucÏenõÂ.ª.
318. § 241 znõÂ:

¹§ 241

(1) Dovolatel musõÂ byÂt zastoupen advokaÂtem
nebo notaÂrÏem; to neplatõÂ, maÂ-li dovolatel praÂvnickeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ jednaÂ-li za neÏj osoba uvedenaÂ
v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, kteraÂ maÂ praÂvnickeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ. NotaÂrÏ muÊzÏe dovolatele zastupovat jen v rozsahu sveÂho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.57)
(2) NemaÂ-li dovolatel praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ, musõÂ
byÂt dovolaÂnõÂ sepsaÂno advokaÂtem, notaÂrÏem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, kteraÂ
maÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ.ª.
319. Za § 241 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 241a a 241b, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹§ 241a
(1) V dovolaÂnõÂ musõÂ byÂt vedle obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti ktereÂmu rozhodnutõÂ
smeÏrÏuje, v jakeÂm rozsahu a z jakyÂch duÊvoduÊ se toto
rozhodnutõÂ napadaÂ, poprÏõÂpadeÏ ktereÂ duÊkazy by meÏly
byÂt provedeny k prokaÂzaÂnõÂ duÊvodu dovolaÂnõÂ, a cÏeho se
dovolatel domaÂhaÂ (dovolacõÂ naÂvrh).
(2) DovolaÂnõÂ lze podat jen z teÏchto duÊvoduÊ:
a) rÏõÂzenõÂ je postizÏeno vadou, kteraÂ mohla mõÂt za naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci,
b) rozhodnutõÂ spocÏõÂvaÂ na nespraÂvneÂm praÂvnõÂm posouzenõÂ veÏci.
(3) Je-li dovolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ podle § 237 odst. 1
põÂsm. a) a b), poprÏõÂpadeÏ podle obdobneÂho uzÏitõÂ teÏchto
ustanovenõÂ (§ 238 a 238a), lze dovolaÂnõÂ podat takeÂ z duÊvodu, zÏe rozhodnutõÂ vychaÂzõÂ ze skutkoveÂho zjisÏteÏnõÂ,
ktereÂ nemaÂ podle obsahu spisu v podstatneÂ cÏaÂsti oporu
v provedeneÂm dokazovaÂnõÂ.
(4) V dovolaÂnõÂ nelze uplatnit noveÂ skutecÏnosti
nebo duÊkazy ve veÏci sameÂ.
UÂkony soudu prvnõÂho stupneÏ
§ 241b
(1) UstanovenõÂ § 208 odst. 1, § 209 a 210 platõÂ
obdobneÏ.
(2) NenõÂ-li splneÏna podmõÂnka uvedenaÂ v § 241,
postupuje se obdobneÏ podle § 104 odst. 2; to neplatõÂ,
bylo-li dovolaÂnõÂ podaÂno opozÏdeÏneÏ, neÏkyÂm, kdo k dovolaÂnõÂ nenõÂ opraÂvneÏn, nebo smeÏrÏuje-li proti rozhodnutõÂ, proti neÏmuzÏ nenõÂ dovolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
(3) DovolaÂnõÂ, ktereÂ neobsahuje uÂdaje o tom, v jakeÂm rozsahu nebo z jakyÂch duÊvoduÊ se rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu napadaÂ, muÊzÏe byÂt o tyto naÂlezÏitosti
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doplneÏno jen po dobu trvaÂnõÂ lhuÊty k dovolaÂnõÂ. Nebyla-li v dobeÏ podaÂnõÂ dovolaÂnõÂ splneÏna podmõÂnka uvedenaÂ
v § 241, beÏzÏõÂ tato lhuÊta azÏ do uplynutõÂ lhuÊty, kteraÂ byla
dovolateli urcÏena ke splneÏnõÂ teÂto podmõÂnky; pozÏaÂdal-li
vsÏak dovolatel prÏed uplynutõÂm lhuÊty o ustanovenõÂ zaÂstupce (§ 30), beÏzÏõÂ lhuÊta podle veÏty prvnõÂ znovu azÏ od
praÂvnõÂ moci usnesenõÂ, kteryÂm bylo o teÂto zÏaÂdosti rozhodnuto.ª.
320. V § 242 odst. 3 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹Je-li dovolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ, dovolacõÂ soud prÏihleÂdne teÂzÏ k vadaÂm
uvedenyÂm v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 põÂsm. a) a b)
a § 229 odst. 3, jakozÏ i k jinyÂm vadaÂm rÏõÂzenõÂ, ktereÂ
mohly mõÂt za naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci,
i kdyzÏ nebyly v dovolaÂnõÂ uplatneÏny.ª.
321. V § 243a odst. 3 se cÏõÂslovka ¹2ª nahrazuje
cÏõÂslovkou ¹3ª.
znõÂ:
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322. V § 243b se vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 1, kteryÂ

¹(1) DovolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ podle § 237 odst. 1
põÂsm. a) a b) nebo podle obdobneÂho uzÏitõÂ teÏchto ustanovenõÂ (§ 238 a 238a) anebo podle § 239 dovolacõÂ soud
odmõÂtne, je-li zjevneÏ bezduÊvodneÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavce 1 azÏ 5 se oznacÏujõÂ jako odstavce 2
azÏ 6.
323. V § 243b odst. 2 se slovo ¹DovolacõÂª nahrazuje slovy ¹Nepostupoval-li podle odstavce 1, dovolacõÂª.
324. V § 243b odst. 4 se slova ¹z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 237 põÂsm. a), b), d) a e)ª nahrazujõÂ slovy ¹pro
vady uvedeneÂ v § 229 odst. 1 põÂsm. a), b) a d) a v § 229
odst. 2 põÂsm. a) a b)ª.
325. V § 243b odst. 5 se text ¹§ 218 odst. 1, § 224
odst. 1ª nahrazuje textem ¹§ 218, 218a, § 221 odst. 3,
§ 224 odst. 1ª.
326. V § 243c se za cÏõÂslovku ¹99ª vklaÂdaÂ text
¹a 107aª.
327. V § 243c se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) UsnesenõÂ, jõÂmzÏ bylo odmõÂtnuto dovolaÂnõÂ,
protozÏe nebylo shledaÂno prÏõÂpustnyÂm podle § 237
odst. 1 põÂsm. c) nebo podle obdobneÂho uzÏitõÂ tohoto
ustanovenõÂ (§ 238 a 238a), nemusõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
ToteÂzÏ platõÂ, bylo-li dovolaÂnõÂ odmõÂtnuto podle § 243b
odst. 1.ª.
328. V § 243d odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se tecÏka na konci
nahrazuje strÏednõÂkem a vklaÂdajõÂ se tato slova: ¹ustanovenõÂ § 226 zde platõÂ obdobneÏ.ª. VeÏta druhaÂ se zrusÏuje.
329. V § 244 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ prÏezkoumaÂvajõÂ soudy
na zaÂkladeÏ zÏalob nebo opravnyÂch prostrÏedkuÊ zaÂkonnost rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy, jimizÏ se zaklaÂdajõÂ, meÏnõÂ, rusÏõÂ cÏi zaÂvazneÏ urcÏujõÂ praÂva nebo povinnosti

fyzickyÂch cÏi praÂvnickyÂch osob, jakozÏ i rozhodnutõÂ
orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy o osobnõÂm stavu.ª.
330. V § 244 se odstavec 3 zrusÏuje.
331. V § 246 odst. 2 se slova ¹VrchnõÂ soud je veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ k prÏezkoumaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ uÂstrÏednõÂch
orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republikyª nahrazujõÂ slovy ¹VrchnõÂ
soudy jsou veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ k prÏezkoumaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvyª.
332. V § 246a odstavec 2 znõÂ:
¹(2) V rÏõÂzenõÂ podle hlavy trÏetõÂ teÂto cÏaÂsti ve veÏcech
duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ, duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ
a nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ
soud, v jehozÏ obvodu je obecnyÂ soud navrhovatele.ª.
333. V § 247 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PodmõÂnkou rÏõÂzenõÂ podle teÂto hlavy je vycÏerpaÂnõÂ prÏõÂpustnyÂch rÏaÂdnyÂch opravnyÂch prostrÏedkuÊ a nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ.ª.
334. V § 248 odst. 2 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ prÏedbeÏzÏneÂ nebo porÏaÂdkoveÂ povahy a rozhodnutõÂ, jimizÏ se upravuje
vedenõÂ spraÂvnõÂho rÏõÂzenõÂ,ª.
335. V § 250 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) ZÏalovanyÂm je spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ rozhodl
v poslednõÂm stupni, nebo spraÂvnõÂ orgaÂn, na neÏjzÏ jeho
puÊsobnost prÏesÏla.ª.
336. § 250a znõÂ:
¹§ 250a
(1) ZÏalobce musõÂ byÂt zastoupen advokaÂtem nebo
notaÂrÏem; to neplatõÂ, maÂ-li praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ jednaÂ-li za neÏj osoba uvedenaÂ v § 21 nebo v § 21a
odst. 2 anebo v § 21b, kteraÂ maÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ.
NotaÂrÏ muÊzÏe zÏalobce zastupovat jen v rozsahu sveÂho
opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.57)
(2) NenõÂ-li splneÏna podmõÂnka uvedenaÂ v odstavci 1, postupuje se prÏimeÏrÏeneÏ podle § 104 odst. 2; to
neplatõÂ, byla-li zÏaloba podaÂna opozÏdeÏneÏ, neÏkyÂm, kdo
k nõÂ zjevneÏ nenõÂ opraÂvneÏn, nebo smeÏrÏuje-li proti rozhodnutõÂ, jezÏ nemuÊzÏe byÂt prÏedmeÏtem prÏezkoumaÂvaÂnõÂ
soudem.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepouzÏijõÂ ve veÏcech, v nichzÏ
je daÂna veÏcnaÂ prÏõÂslusÏnost okresnõÂho soudu, nebo jde-li
o prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ ve veÏcech duÊchodoveÂho
pojisÏteÏnõÂ, duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ nebo nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ.ª.
337. V § 250d odstavec 2 znõÂ:
¹(2) ShledaÂ-li soud, zÏe nenõÂ veÏcneÏ nebo mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏnyÂ, postoupõÂ veÏc usnesenõÂm soudu prÏõÂslusÏneÂmu.ª.
338. V § 250d odst. 3 se slova ¹PrÏedseda senaÂtuª
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nahrazujõÂ slovem ¹Soudª a prÏed slovo ¹neopraÂvneÏnouª
se vklaÂdaÂ slovo ¹zjevneÏª.
339. V § 250g odst. 1 cÏaÂsti veÏty prÏed strÏednõÂkem
se slova ¹§ 250f, prÏedvolaÂ prÏedseda senaÂtu k jednaÂnõÂ
uÂcÏastnõÂkyª nahrazujõÂ slovy ¹§ 250d odst. 3, § 250f nebo
§ 250i odst. 2, narÏõÂdõÂ soud jednaÂnõÂª.
340. V § 250i odstavec 2 znõÂ:
¹(2) ZjistõÂ-li soud, zÏe bylo zahaÂjeno spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ,
v neÏmzÏ maÂ byÂt napadeneÂ pravomocneÂ rozhodnutõÂ prÏezkoumaÂno, zpravidla rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ prÏerusÏõÂ a vycÏkaÂ
vyÂsledku; bude-li napadeneÂ rozhodnutõÂ pravomocneÏ
zrusÏeno, zmeÏneÏno nebo nahrazeno jinyÂm, rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.ª.
341. V § 250l odst. 1 se odkaz na poznaÂmku pod
cÏarou cÏ. 35), a to vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 35),
zrusÏuje.
342. V § 250m odst. 2 veÏteÏ trÏetõÂ se za slovo ¹rozhodnutõÂª vklaÂdaÂ slovo ¹rÏaÂdneÂª a na konci odstavce 3 se
doplnÏuje tato veÏta: ¹Ve veÏcech duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ
a duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ lze zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty prominout za podmõÂnek stanovenyÂch v § 58 odst. 1.ª.
343. V § 250q odst. 1 se text ¹§ 250f nebo § 250oª
nahrazuje textem ¹§ 250f, 250o nebo § 250pª.
344. § 250s znõÂ:
¹§ 250s
(1) Proti rozhodnutõÂ soudu nejsou prÏõÂpustneÂ
opravneÂ prostrÏedky, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak.
(2) Ve veÏcech duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ a duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ lze podat
a) proti rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu odvolaÂnõÂ,
o neÏmzÏ rozhodne vrchnõÂ soud,
b) proti pravomocneÂmu rozhodnutõÂ vrchnõÂho soudu
dovolaÂnõÂ, o neÏmzÏ rozhodne NejvysÏsÏõÂ soud,
c) proti pravomocneÂmu rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu
nebo vrchnõÂho soudu zÏalobu pro zmatecÏnost, o nõÂzÏ
rozhodne v prvnõÂm stupni krajskyÂ soud; o odvolaÂnõÂ rozhodne vrchnõÂ soud a o dovolaÂnõÂ NejvysÏsÏõÂ
soud.
(3) V rÏõÂzenõÂ o odvolaÂnõÂ, zÏalobeÏ pro zmatecÏnost
a dovolaÂnõÂ se postupuje podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ hlavy prvnõÂ,
druheÂ a trÏetõÂ tohoto zaÂkona. V odvolaÂnõÂ lze uvaÂdeÏt
noveÂ skutecÏnosti a duÊkazy.ª.
345. § 252 znõÂ:
¹§ 252
(1) NenõÂ-li stanoveno jinak, je prÏõÂslusÏnyÂ k narÏõÂzenõÂ
a provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, k cÏinnosti soudu prÏed
narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ a k prohlaÂsÏenõÂ o majetku
obecnyÂ soud povinneÂho.
(2) NemaÂ-li povinnyÂ obecnyÂ soud nebo jeho
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obecnyÂ soud nenõÂ v CÏeskeÂ republice, je k narÏõÂzenõÂ
a provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ
obvodu povinnyÂ maÂ majetek; jde-li o vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky, je prÏõÂslusÏnyÂ obecnyÂ soud
banky nebo jineÂho dluzÏnõÂka povinneÂho, poprÏõÂpadeÏ
soud, v jehozÏ obvodu maÂ zahranicÏnõÂ dluzÏnõÂk povinneÂho umõÂsteÏn v CÏeskeÂ republice svuÊj podnik nebo
organizacÏnõÂ slozÏku sveÂho podniku.
(3) NamõÂsto obecneÂho soudu povinneÂho je k narÏõÂzenõÂ a provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ a k cÏinnosti
soudu prÏed narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
soud, v jehozÏ obvodu maÂ nezletilyÂ na zaÂkladeÏ dohody
rodicÏuÊ nebo rozhodnutõÂ soudu, poprÏõÂpadeÏ jinyÂch rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ sveÂ bydlisÏteÏ, jde-li o vyÂkon rozhodnutõÂ pro vymozÏenõÂ vyÂzÏivneÂho nezletileÂho dõÂteÏte.
(4) NamõÂsto obecneÂho soudu povinneÂho a soudu
uvedeneÂho v odstavci 3 je k narÏõÂzenõÂ a provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏnyÂ soud,
a) v jehozÏ obvodu je podnik (cÏaÂst podniku), jde-li
o vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem podniku (jeho
cÏaÂsti);
b) v jehozÏ obvodu je nemovitost, tyÂkaÂ-li se vyÂkon
rozhodnutõÂ nemovitosti, nenõÂ-li daÂna prÏõÂslusÏnost
podle põÂsmena a).
(5) Soud prÏõÂslusÏnyÂ podle odstavce 3 muÊzÏe po pravomocneÂm narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ ze zaÂvazÏnyÂch
duÊvoduÊ prÏeneÂst svou mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost na jinyÂ soud,
jestlizÏe je to v zaÂjmu nezletileÂho. JestlizÏe soud, na neÏjzÏ
byla prÏõÂslusÏnost prÏenesena, s prÏenesenõÂm nesouhlasõÂ,
prÏedlozÏõÂ veÏc k rozhodnutõÂ, pokud otaÂzka prÏenesenõÂ
prÏõÂslusÏnosti nebyla jizÏ rozhodnuta odvolacõÂm soudem,
sveÂmu nadrÏõÂzeneÂmu soudu; rozhodnutõÂm tohoto soudu
je vaÂzaÂn i soud, kteryÂ prÏõÂslusÏnost prÏenesl.ª.
346. V § 253 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) VyÂkon rozhodnutõÂ soud narÏõÂdõÂ zpravidla bez
slysÏenõÂ povinneÂho. PrÏõÂpadnyÂm slysÏenõÂm povinneÂho nesmõÂ byÂt zmarÏen uÂcÏel vyÂkonu rozhodnutõÂ.ª.
347. V § 253 odst. 2 se slova ¹PrÏedseda senaÂtuª
nahrazujõÂ slovem ¹Soudª.
348. V § 254 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ nelze prÏerusÏit rÏõÂzenõÂ
z duÊvoduÊ uvedenyÂch v cÏaÂsti trÏetõÂ tohoto zaÂkona a prominout zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty. Nelze takeÂ podat zÏalobu na
obnovu vyÂkonu rozhodnutõÂ; zÏalobu pro zmatecÏnost
lze podat pouze z duÊvodu uvedeneÂho v § 229 odst. 4.ª.
349. V § 254 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹(3) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ soud poskytuje uÂcÏastnõÂkuÊm, jakozÏ i dalsÏõÂm osobaÂm, kteryÂch se vyÂkon rozhodnutõÂ tyÂkaÂ, poucÏenõÂ o jejich procesnõÂch praÂvech a povinnostech.
(4) V odvolaÂnõÂ lze uvaÂdeÏt noveÂ skutecÏnosti a duÊkazy.ª.
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350. V § 255 odst. 2 se slova ¹v bezpodõÂloveÂm
spoluvlastnictvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹nebo praÂva patrÏõÂcõÂ
do spolecÏneÂho jmeÏnõÂª a slovo ¹veÏciª se nahrazuje slovy
¹majetkoveÂ hodnotyª.
351. V § 256 odst. 2 se za slovo ¹orgaÂnemª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo notaÂrÏem,76)ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 76) znõÂ:
¹76) § 6 zaÂkona cÏ. 358/1992 Sb.ª.

352. V § 258 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se tato slova: ¹prodejem podniku a zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva k nemovitostem.ª.
353. V § 258 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) VyÂkon rozhodnutõÂ o prodeji zaÂstavy lze pro
zajisÏteÏnou pohledaÂvku proveÂst prodejem zastavenyÂch
movityÂch veÏcõÂ a nemovitostõÂ.ª.
354. V § 259 se za slovy ¹uklaÂdaÂ rozhodnutõÂª
cÏaÂrka nahrazuje tecÏkou a slova ¹ , a k prohlaÂsÏenõÂ o sveÂm
majetkuª se zrusÏujõÂ.
355. V § 260 odst. 2 se slova ¹ktereÂho peneÏzÏnõÂho
uÂstavu maÂ uÂcÏet a jakeÂ je cÏõÂslo tohoto uÂcÏtuª nahrazujõÂ
slovy ¹ktereÂ banky, pobocÏky zahranicÏnõÂ banky nebo
sporÏitelnõÂho a uÂveÏrnõÂho druzÏstva77) (daÂle jen ¹peneÏzÏnõÂ
uÂstavª) maÂ sveÂ uÂcÏty a jakaÂ jsou cÏõÂsla teÏchto uÂcÏtuÊª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 77) znõÂ:
¹77) ZaÂkon cÏ. 87/1995 Sb., o sporÏitelnõÂch a uÂveÏrnõÂch druzÏstvech
a neÏkteryÂch opatrÏenõÂch s tõÂm souvisejõÂcõÂch a o doplneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

356. V § 260 odst. 3 se slovo ¹uÂmyslneÏª zrusÏuje.
357. Za § 260 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 260a azÏ 260h,
ktereÂ vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 78)
zneÏjõÂ:
¹ProhlaÂsÏenõÂ o majetku
§ 260a
(1) Kdo maÂ vykonatelnyÂm rozhodnutõÂm prÏiznanou peneÏzÏitou pohledaÂvku, muÊzÏe soudu prÏed podaÂnõÂm
naÂvrhu na vyÂkon rozhodnutõÂ navrhnout, aby prÏedvolal
povinneÂho a vyzval ho k prohlaÂsÏenõÂ o majetku.
(2) NemaÂ-li povinnyÂ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm v plneÂm rozsahu nebo jsou-li povinnyÂm obec,
vysÏsÏõÂ uÂzemneÏ samospraÂvnyÂ celek nebo praÂvnickaÂ
osoba, oznacÏõÂ opraÂvneÏnyÂ podle mozÏnosti osoby, ktereÂ
je trÏeba prÏedvolat (§ 260c).
§ 260b
(1) Soud naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ o majetku vyhovõÂ
jen tehdy, prÏipojõÂ-li opraÂvneÏnyÂ k naÂvrhu listiny osveÏdcÏujõÂcõÂ, zÏe jeho pohledaÂvka nebyla nebo nemohla byÂt ani

s pomocõÂ soudu podle § 260 uspokojena vyÂkonem rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky z uÂcÏtu povinneÂho
u peneÏzÏnõÂho uÂstavu, a stejnopis rozhodnutõÂ, opatrÏenyÂ
potvrzenõÂm o jeho vykonatelnosti, nebo jinou listinu
potrÏebnou k narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ; stejnopis
rozhodnutõÂ nenõÂ trÏeba prÏipojit, jestlizÏe se naÂvrh podaÂvaÂ
u soudu, kteryÂ o veÏci rozhodoval jako soud prvnõÂho
stupneÏ.
a)
b)
c)
d)

(2) NaÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ majetku nelze vyhoveÏt,
byla-li povinneÂmu povolena v raÂmci konkursnõÂho
rÏõÂzenõÂ ochrannaÂ lhuÊta,
byl-li na majetek povinneÂho prohlaÂsÏen konkurs,
byl-li u povinneÂho podaÂn naÂvrh na vyrovnaÂnõÂ,
byla-li u povinneÂho zavedena nucenaÂ spraÂva podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
§ 260c

(1) NemaÂ-li povinnyÂ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm v plneÂm rozsahu, soud mõÂsto povinneÂho prÏedvolaÂ
jeho zaÂkonneÂho zaÂstupce.
(2) Je-li povinnyÂm obec nebo vysÏsÏõÂ uÂzemneÏ samospraÂvnyÂ celek, soud prÏedvolaÂ toho, komu prÏõÂslusÏõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona je zastupovat navenek.
(3) Je-li povinnou praÂvnickaÂ osoba, soud prÏedvolaÂ
toho, kdo je jejõÂm statutaÂrnõÂm orgaÂnem; vykonaÂvaÂ-li
puÊsobnost statutaÂrnõÂho orgaÂnu võÂce osob vedle sebe,
prÏedvolaÂ soud kteroukoliv z nich. JestlizÏe statutaÂrnõÂ
orgaÂn tvorÏõÂ võÂce osob, soud prÏedvolaÂ jeho prÏedsedu;
nenõÂ-li to dobrÏe mozÏneÂ, lze prÏedvolat kazÏdeÂho cÏlena
tohoto orgaÂnu, kteryÂ je opraÂvneÏn jednat jmeÂnem praÂvnickeÂ osoby. U praÂvnickeÂ osoby v likvidaci soud prÏedvolaÂ likvidaÂtora.
(4) Ten, kdo byl k prohlaÂsÏenõÂ o majetku prÏedvolaÂn, je povinen se dostavit k soudu osobneÏ.
§ 260d
(1) PrÏedvolaÂnõÂ k prohlaÂsÏenõÂ o majetku musõÂ obsahovat uÂcÏel vyÂslechu a poucÏenõÂ o naÂsledcõÂch, jestlizÏe
prohlaÂsÏenõÂ bude odmõÂtnuto nebo jestlizÏe v neÏm budou
uvedeny nepravdiveÂ nebo hrubeÏ zkresleneÂ uÂdaje.78)
PovazÏuje-li to soud za uÂcÏelneÂ, vyzve povinneÂho, jeho
zaÂkonneÂho zaÂstupce nebo osobu cÏinõÂcõÂ prohlaÂsÏenõÂ za
obec, vysÏsÏõÂ uÂzemneÏ samospraÂvnyÂ celek nebo praÂvnickou osobu (daÂle jen ¹prÏedvolanyÂª), aby prÏedlozÏil seznam majetku povinneÂho obsahujõÂcõÂ uÂdaje uvedeneÂ
v § 260e odst. 2, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ listiny doklaÂdajõÂcõÂ tento
majetek.
(2) PrÏedvolaÂnõÂ se dorucÏuje prÏedvolaneÂmu do
vlastnõÂch rukou. PrÏedvolaÂnõÂ musõÂ byÂt dorucÏeno nejmeÂneÏ deset dnuÊ prÏede dnem konaÂnõÂ vyÂslechu.
(3) JestlizÏe se ten, kdo byl k soudu rÏaÂdneÏ prÏedvolaÂn, nedostavõÂ bez vcÏasneÂ a duÊvodneÂ omluvy, bude
k soudu prÏedveden; o tom musõÂ byÂt prÏedvolanyÂ poucÏen.
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§ 260e
(1) PrÏed zahaÂjenõÂm vyÂslechu soud prÏedvolaneÂho
vyzve, aby uvedl uÂplneÂ a pravdiveÂ uÂdaje o majetku
povinneÂho, a znovu ho poucÏõÂ o naÂsledcõÂch nesplneÏnõÂ
teÂto povinnosti a o naÂsledcõÂch odeprÏenõÂ prohlaÂsÏenõÂ.78)
(2) V prohlaÂsÏenõÂ o majetku je prÏedvolanyÂ povinen
uveÂst
a) plaÂtce mzdy nebo jineÂho prÏõÂjmu postizÏitelneÂho
sraÂzÏkami ze mzdy a vyÂsÏi tohoto naÂroku,
b) peneÏzÏnõÂ uÂstavy, u nichzÏ maÂ uÂcÏty, vyÂsÏi pohledaÂvek
a cÏõÂsla uÂcÏtuÊ,
c) dluzÏnõÂky, u nichzÏ maÂ jineÂ peneÏzÏiteÂ pohledaÂvky,
duÊvod a vyÂsÏi teÏchto pohledaÂvek,
d) osoby, vuÊcÏi nimzÏ maÂ jinaÂ majetkovaÂ praÂva nebo
majetkoveÂ hodnoty, jejich duÊvod a hodnotu
(§ 320),
e) moviteÂ veÏci (spoluvlastnickyÂ podõÂl na nich) povinneÂho a kde, poprÏõÂpadeÏ u koho se nachaÂzejõÂ; toteÂzÏ
platõÂ o listinaÂch uvedenyÂch v § 334 a o cennyÂch
papõÂrech uvedenyÂch v § 334a,
f) nemovitosti (spoluvlastnickyÂ podõÂl na nich) povinneÂho,
g) podnik povinneÂho a jeho cÏaÂsti a kde se nachaÂzõÂ.
(3) O prohlaÂsÏenõÂ o majetku podle odstavce 2 soud
sepõÂsÏe protokol; seznam majetku, kteryÂ prÏedlozÏõÂ prÏedvolanyÂ, tvorÏõÂ prÏõÂlohu protokolu, jestlizÏe prÏedvolanyÂ
prohlaÂsõÂ, zÏe obsahuje uÂplneÂ a pravdiveÂ uÂdaje, nebo jestlizÏe tento seznam do protokolu doplnõÂ. V protokolu se
daÂle uvede obsah poucÏenõÂ poskytnuteÂho soudem (odstavec 1) a vyÂslovneÂ prohlaÂsÏenõÂ prÏedvolaneÂho o tom, zÏe
v prohlaÂsÏenõÂ uvedl jen uÂplneÂ a pravdiveÂ uÂdaje o majetku
povinneÂho. Protokol podepõÂsÏe soudce, zapisovatel
a prÏedvolanyÂ.
(4) UÂkony soudu podle tohoto ustanovenõÂ muÊzÏe
ucÏinit jen soudce.
§ 260f
(1) O vyÂslechu prÏedvolaneÂho soud vyrozumõÂ
opraÂvneÏneÂho; opraÂvneÏnyÂ muÊzÏe prÏedvolaneÂmu klaÂst
otaÂzky jen se souhlasem soudu.
(2) KazÏdyÂ, kdo maÂ vuÊcÏi povinneÂmu vykonatelnyÂm rozhodnutõÂm prÏiznanou peneÏzÏitou pohledaÂvku,
muÊzÏe nahlõÂzÏet do spisu o prohlaÂsÏenõÂ majetku povinneÂho a cÏinit si z neÏho vyÂpisy a opisy.
§ 260g
(1) Soud upustõÂ od prohlaÂsÏenõÂ o majetku, jestlizÏe
povinnyÂ jesÏteÏ prÏed zahaÂjenõÂm vyÂslechu prokaÂzÏe, zÏe pohledaÂvku opraÂvneÏneÂho splnil (uspokojil), nebo jestlizÏe
opraÂvneÏnyÂ vzal jesÏteÏ prÏed zahaÂjenõÂm vyÂslechu svuÊj naÂvrh zpeÏt.
(2) ProhlaÂsõÂ-li opraÂvneÏnyÂ v pruÊbeÏhu vyÂslechu, zÏe
netrvaÂ na tom, aby prÏedvolanyÂ uvaÂdeÏl dalsÏõÂ majetek

Strana 387

povinneÂho, soud ve vyÂslechu prÏedvolaneÂho daÂle nepokracÏuje; v protokolu uvede jen ten majetek povinneÂho,
kteryÂ prÏedvolanyÂ uvedl do prohlaÂsÏenõÂ opraÂvneÏneÂho.
(3) UcÏinil-li povinnyÂ prohlaÂsÏenõÂ o sveÂm majetku
v dobeÏ 6 meÏsõÂcuÊ prÏed podaÂnõÂm naÂvrhu (§ 260a odst. 1),
soud vyzve povinneÂho k noveÂmu prohlaÂsÏenõÂ jen tehdy,
jestlizÏe vyjde najevo, zÏe se majetkoveÂ pomeÏry povinneÂho zmeÏnily; to neplatõÂ, jestlizÏe byl vyÂslech prÏedvolaneÂho skoncÏen podle odstavce 2.
§ 260h
PraÂvnõÂ uÂkony povinneÂho tyÂkajõÂcõÂ se jeho majetku,
ktereÂ ucÏinil poteÂ, co bylo prÏedvolaneÂmu dorucÏeno
prÏedvolaÂnõÂ k prohlaÂsÏenõÂ o majetku (§ 260d), jsou vuÊcÏi
opraÂvneÏneÂmu neuÂcÏinneÂ.
78

) § 256 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 253/1997 Sb.ª.

358. V § 261 odst. 1 veÏta cÏtvrtaÂ znõÂ: ¹Navrhuje-li
opraÂvneÏnyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky
z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu, oznacÏõÂ v naÂvrhu peneÏzÏnõÂ
uÂstav a cÏõÂslo uÂcÏtu, z neÏhozÏ maÂ byÂt pohledaÂvka odepsaÂna; oznacÏõÂ-li opraÂvneÏnyÂ võÂce uÂcÏtuÊ povinneÂho u teÂhozÏ
peneÏzÏnõÂho uÂstavu, uvede takeÂ porÏadõÂ, v jakeÂm z nich
maÂ byÂt pohledaÂvka odepsaÂna.ª.
359. V § 261 se na konci odstavce 1 doplnÏuje tato
veÏta: ¹Navrhuje-li opraÂvneÏnyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm jineÂ peneÏzÏiteÂ pohledaÂvky, oznacÏõÂ v naÂvrhu
osobu, vuÊcÏi ktereÂ maÂ povinnyÂ pohledaÂvku (dluzÏnõÂk
povinneÂho), a uvede duÊvod pohledaÂvky.ª.
360. Za § 261 se vklaÂdaÂ novyÂ § 261a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 261a
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ lze narÏõÂdit jen tehdy, obsahuje-li rozhodnutõÂ oznacÏenõÂ opraÂvneÏneÂ a povinneÂ
osoby, vymezenõÂ rozsahu a obsahu povinnostõÂ, k jejichzÏ
splneÏnõÂ byl vyÂkon rozhodnutõÂ navrzÏen, a urcÏenõÂ lhuÊty
ke splneÏnõÂ povinnosti.
(2) Neobsahuje-li rozhodnutõÂ soudu urcÏenõÂ lhuÊty
ke splneÏnõÂ povinnosti, maÂ se za to, zÏe povinnosti ulozÏeneÂ rozhodnutõÂm je trÏeba splnit do trÏõÂ dnuÊ a, jde-li
o vyklizenõÂ bytu, do patnaÂcti dnuÊ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ.
(3) MaÂ-li podle rozhodnutõÂ splnit povinnost võÂce
povinnyÂch a jde-li o deÏlitelneÂ plneÏnõÂ, platõÂ, zÏe povinnosti, nestanovõÂ-li rozhodnutõÂ jinak, jsou zavaÂzaÂni splnit vsÏichni povinnõÂ rovnyÂm dõÂlem.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 neplatõÂ, jde-li
o rozhodnutõÂ o prodeji zaÂstavy. VyÂkon tohoto rozhodnutõÂ lze narÏõÂdit tehdy, obsahuje-li oznacÏenõÂ opraÂvneÏneÂ
a povinneÂ osoby, zaÂstavy a vyÂsÏi zajisÏteÏneÂ pohledaÂvky
a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ.ª.
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361. V § 262 odst. 1 se slova ¹jejõÂ splneÏnõÂ alesponÏ
zajistilª nahrazujõÂ slovy ¹je prÏipraven ji splnitª.
362. V § 262 odst. 2 se za slovo ¹orgaÂnemª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo notaÂrÏem76)ª a slova ¹splnil, poprÏõÂpadeÏ
alesponÏ zajistil splneÏnõÂ sveÂ vzaÂjemneÂ povinnostiª se
nahrazujõÂ slovy ¹splnil svou vzaÂjemnou povinnost, poprÏõÂpadeÏ je prÏipraven ji splnitª.
363. Za § 262 se vklaÂdaÂ novyÂ § 262a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 79) znõÂ:
¹§ 262a
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ na majetek patrÏõÂcõÂ do spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ lze narÏõÂdit takeÂ tehdy, jde-li
o vydobytõÂ zaÂvazku, kteryÂ vznikl za trvaÂnõÂ manzÏelstvõÂ
jen jednomu z manzÏeluÊ. Za majetek patrÏõÂcõÂ do spolecÏneÂho jmeÏnõÂ povinneÂho a jeho manzÏela se pro uÂcÏely
narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ povazÏuje takeÂ majetek,
kteryÂ netvorÏõÂ soucÏaÂst spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ jen
proto, zÏe byl smlouvou zuÂzÏen zaÂkonem stanovenyÂ rozsah spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ nebo zÏe byl smlouvou
vyhrazen vznik spolecÏneÂho jmeÏnõÂ ke dni zaÂniku manzÏelstvõÂ.79)
(2) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ se neprÏihlõÂzÏõÂ ke
smlouveÏ, kterou byl zuÂzÏen zaÂkonem stanovenyÂ rozsah
spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ o majetek, kteryÂ patrÏil do
spolecÏneÂho jmeÏnõÂ v dobeÏ vzniku vymaÂhaneÂ pohledaÂvky. ToteÂzÏ platõÂ, byl-li zaÂkonem stanovenyÂ rozsah
spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ smlouvou rozsÏõÂrÏen o majetek povinneÂho, kteryÂ nepatrÏil do spolecÏneÂho jmeÏnõÂ
v dobeÏ vzniku vymaÂhaneÂ pohledaÂvky.
79

) § 143a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.

364. V § 263 odst. 1 se slova ¹stacÏõÂ k uspokojenõÂ
opraÂvneÏneÂhoª nahrazujõÂ slovy ¹opraÂvneÏnyÂ navrhl
a jakyÂ podle rozhodnutõÂ stacÏõÂ k jeho uspokojenõÂª.
365. V § 264 odst. 2 se slova ¹PrÏedseda senaÂtuª
nahrazujõÂ slovem ¹Soudª.
366. V § 265 odst. 2 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹JednotliveÂ
uÂkony prÏi provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ muÊzÏe cÏinit
zameÏstnanec soudu (vykonavatel), stanovõÂ-li tak zaÂkon
nebo zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy, nebo poveÏrÏõÂ-li ho tõÂm
prÏedseda senaÂtu; prÏi sveÂ cÏinnosti se rÏõÂdõÂ pokyny prÏedsedy senaÂtu.ª.
367. V § 265 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Je-li trÏeba, aby vykonavatel v souvislosti
s uÂkony provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ podal zÏalobu
nebo jinyÂ naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ u soudu nebo jineÂho
orgaÂnu, ucÏinõÂ tak jmeÂnem staÂtu.ª.
368. V § 267 odst. 1 se slovo ¹veÏciª nahrazuje
slovem ¹majetkuª.
369. V § 267 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) ObdobneÏ podle odstavce 1 se postupuje, byl-

-li narÏõÂzenyÂm vyÂkonem rozhodnutõÂ postizÏen majetek
patrÏõÂcõÂ do spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ nebo kteryÂ se
povazÏuje za soucÏaÂst spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ
(§ 262a odst. 1), avsÏak vymaÂhanyÂ zaÂvazek vznikl za
trvaÂnõÂ manzÏelstvõÂ jen jednomu z manzÏeluÊ prÏi pouzÏõÂvaÂnõÂ
majetku, kteryÂ
a) podle smlouvy o zuÂzÏenõÂ zaÂkonem stanoveneÂho
rozsahu spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ nebo podle
smlouvy o vyhrazenõÂ vzniku spolecÏneÂho jmeÏnõÂ
ke dni zaÂniku manzÏelstvõÂ79) nepatrÏil do spolecÏneÂho jmeÏnõÂ manzÏeluÊ, a opraÂvneÏneÂmu byl v dobeÏ
vzniku vymaÂhaneÂ pohledaÂvky znaÂm obsah
smlouvy,
b) naÂlezÏel vyÂhradneÏ povinneÂmu proto, zÏe jej nabyl
prÏed manzÏelstvõÂm, deÏdictvõÂm, darem, za majetek
naÂlezÏejõÂcõÂ do jeho vyÂlucÏneÂho majetku nebo podle
prÏedpisuÊ o restituci majetku, kteryÂ meÏl ve vlastnictvõÂ prÏed uzavrÏenõÂm manzÏelstvõÂ nebo kteryÂ mu
byl vydaÂn jako praÂvnõÂmu naÂstupci puÊvodnõÂho
vlastnõÂka, anebo zÏe slouzÏõÂ podle sveÂ povahy jen
jeho osobnõÂ potrÏebeÏ.ª.
370. Za § 267 se vklaÂdaÂ novyÂ § 267a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 267a
(1) NaÂvrhem podle trÏetõÂ cÏaÂsti je trÏeba uplatnit
vuÊcÏi veÏrÏiteli poprÏenõÂ pravosti, vyÂsÏe, skupiny nebo porÏadõÂ neÏktereÂ z pohledaÂvek prÏihlaÂsÏenyÂch k rozvrhu vyÂteÏzÏku nebo jinak uspokojovanyÂch prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ tam, kde byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami
ze mzdy, prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky nebo jinyÂch praÂv
anebo prodejem movityÂch veÏcõÂ, nemovitostõÂ a podniku.
Nejde-li o veÏc patrÏõÂcõÂ do pravomoci soudu (§ 7 odst. 1),
rozhodne o pravosti nebo vyÂsÏi pohledaÂvky prÏõÂslusÏnyÂ
spraÂvnõÂ nebo jinyÂ orgaÂn.
(2) RozhodnutõÂ o naÂvrhu podle odstavce 1 je
uÂcÏinneÂ proti vsÏem opraÂvneÏnyÂm, proti jinyÂm veÏrÏiteluÊm
povinneÂho, kterÏõÂ se uÂcÏastnõÂ rÏõÂzenõÂ o vyÂkon rozhodnutõÂ,
a proti povinneÂmu.ª.
371. V § 268 odst. 1 põÂsm. f) se slova ¹veÏc, k nõÂzÏª
nahrazujõÂ slovy ¹majetek, k neÏmuzÏª.
372. V § 268 odst. 1 põÂsm. h) se slova ¹byl soudem prohlaÂsÏen zaª nahrazujõÂ slovem ¹jeª.
373. V § 270 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) NaÂklady provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ platõÂ
staÂt. OpraÂvneÏneÂmu, u neÏhozÏ nejsou podmõÂnky pro
osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ, muÊzÏe soud ulozÏit,
aby slozÏil zaÂlohu na naÂklady provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
374. V § 272 odst. 1 se slova ¹§ 252 azÏ 271ª nahrazujõÂ slovy ¹§ 252 azÏ 269ª a za cÏõÂslovku ¹94ª se
vklaÂdajõÂ slova ¹odst. 1 veÏta prvnõÂª.
375. V § 272 odst. 2 se slova ¹prÏedseda senaÂtuª
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nahrazujõÂ slovem ¹soudª a za slovo ¹põÂsemneÏª se vklaÂdajõÂ slova ¹nebo uÂstneÏ do protokoluª.
376. V § 272 odst. 3 se slova ¹PrÏedseda senaÂtu
zpravidla pozÏaÂdaÂ teÂzÏ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce a orgaÂn vykonaÂvajõÂcõÂ sociaÂlneÏ-praÂvnõÂ ochranu deÏtõÂ, aby vedlyª nahrazujõÂ slovy ¹Soud muÊzÏe pozÏaÂdat teÂzÏ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
sociaÂlneÏ-praÂvnõÂ ochrany deÏtõÂ, aby vedlª.
377. § 273 znõÂ:
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380. V § 274 se põÂsmeno a) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena b) azÏ h) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena
a) azÏ g).
381. V § 274 põÂsmeno d) vcÏetneÏ poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 80) znõÂ:
¹d) notaÂrÏskyÂch zaÂpisuÊ se svolenõÂm k vykonatelnosti
sepsanyÂch podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona;80)
80

¹§ 273
(1) ZuÊstane-li vyÂzva podle § 272 odst. 2 bezvyÂslednaÂ, narÏõÂdõÂ soud vyÂkon rozhodnutõÂ, kteryÂm
a) tomu, kdo neplnõÂ dobrovolneÏ soudnõÂ rozhodnutõÂ
nebo soudem schvaÂlenou dohodu o vyÂchoveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ, poprÏõÂpadeÏ o uÂpraveÏ styku s nimi
anebo rozhodnutõÂ o navraÂcenõÂ dõÂteÏte, ulozÏõÂ pokutu; vyÂkon rozhodnutõÂ ulozÏenõÂm pokuty lze narÏõÂdit opeÏtovneÏ, jednotliveÂ pokuty nesmeÏjõÂ prÏesahovat 50 000 KcÏ a prÏipadajõÂ staÂtu, nebo
b) narÏõÂdõÂ odneÏtõÂ dõÂteÏte tomu, u koho podle rozhodnutõÂ nebo dohody nemaÂ byÂt, a jeho prÏedaÂnõÂ tomu,
komu bylo podle rozhodnutõÂ nebo dohody sveÏrÏeno nebo maÂ byÂt navraÂceno, anebo tomu, komu
rozhodnutõÂ nebo dohoda prÏiznaÂvajõÂ praÂvo na styk
s dõÂteÏtem po omezenou dobu.
(2) Soud muÊzÏe narÏõÂdit vyÂkon rozhodnutõÂ podle
odstavce 1 põÂsm. b) i bez prÏedchozõÂ vyÂzvy podle § 272
odst. 2, je-li nepochybneÂ, zÏe vyÂzva nemuÊzÏe veÂst povinneÂho k dobrovolneÂmu plneÏnõÂ soudnõÂho rozhodnutõÂ
nebo soudem schvaÂleneÂ dohody o vyÂchoveÏ nezletilyÂch
deÏtõÂ a o uÂpraveÏ styku s nimi anebo rozhodnutõÂ o navraÂcenõÂ dõÂteÏte, nebo jestlizÏe by tõÂm bylo splneÏnõÂ soudnõÂho rozhodnutõÂ nebo soudem schvaÂleneÂ dohody o vyÂchoveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ nebo rozhodnutõÂ o navraÂcenõÂ dõÂteÏte zmarÏeno.
(3) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ podle odstavce 1
põÂsm. b) je zaÂvazneÂ pro kazÏdeÂho. Soud jej provede
v soucÏinnosti s prÏõÂslusÏnyÂmi staÂtnõÂmi orgaÂny.

) § 71a azÏ 71c zaÂkona cÏ. 358/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 30/2000 Sb.ª.

382. V § 274 põÂsm. g) se spojka ¹aª nahrazuje
cÏaÂrkou a za slovo ¹smõÂruÊª se vklaÂdajõÂ slova ¹a listinª.
383. V § 276 se slova ¹rozhodnutõÂm prÏiznaneÂª
nahrazujõÂ slovy ¹vyÂkonem rozhodnutõÂ vymaÂhaneÂª.
384. V § 277 odst. 1 se slovo ¹vsÏeobecneÂª nahrazuje slovem ¹verÏejneÂª.
385. V § 277 odst. 2 se slovo ¹pracovnõÂkª nahrazuje slovem ¹zameÏstnanecª.
386. V § 279 odst. 2 põÂsm. d) se slova ¹pohledaÂvky naÂhrady prÏeplatkuÊ na daÂvkaÂch nemocenskeÂho
pojisÏteÏnõÂ a duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ, jakozÏ i pohledaÂvky naÂhrady za prÏõÂspeÏvek na vyÂzÏivu dõÂteÏte a prÏõÂspeÏvek na naÂhradu potrÏeb dõÂteÏte sveÏrÏeneÂho do peÏstounskeÂ
peÂcÏe.ª zrusÏujõÂ.
387. V § 279 odst. 2 se doplnÏujõÂ põÂsmena e), f) a g),
kteraÂ zneÏjõÂ:
¹e) pohledaÂvky naÂhrady prÏeplatkuÊ na daÂvkaÂch nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ, duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ a duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ,
f) pohledaÂvky pojistneÂho na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ
a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti a pohledaÂvky pojistneÂho na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ,
g) pohledaÂvky naÂhrady za prÏõÂspeÏvek na vyÂzÏivu dõÂteÏte
a prÏõÂspeÏvek na uÂhradu potrÏeb dõÂteÏte sveÏrÏeneÂho do
peÏstounskeÂ peÂcÏe.ª.

(4) VyzÏaduje-li to provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
odneÏtõÂm dõÂteÏte, je ten, kdo provaÂdõÂ vyÂkon, opraÂvneÏn
ucÏinit prohlõÂdku bytu a jinyÂch mõÂstnostõÂ povinneÂho
nebo jineÂ osoby, jestlizÏe je mozÏneÂ prÏedpoklaÂdat, zÏe se
v nich dõÂteÏ nachaÂzõÂ; za tõÂm uÂcÏelem je opraÂvneÏn zjednat
si prÏõÂstup do bytu a jineÂ mõÂstnosti povinneÂho nebo jineÂ
osoby.

389. V § 290 odst. 1 se slova ¹PrÏedseda senaÂtuª
nahrazujõÂ slovem ¹Soudª, za slovy ¹plaÂtce mzdyª se
zrusÏujõÂ cÏaÂrka a slovo ¹opraÂvneÏneÂhoª a za slovo
¹mzduª se vklaÂdajõÂ slova ¹bud' vuÊbec neboª.

(5) PrÏõÂslusÏnyÂ k vyÂkonu soudnõÂho rozhodnutõÂ
nebo soudem schvaÂleneÂ dohody o vyÂchoveÏ nezletilyÂch
deÏtõÂ a o uÂpraveÏ styku s nimi anebo rozhodnutõÂ o navraÂcenõÂ dõÂteÏte je soud uvedenyÂ v § 88 põÂsm. c).ª.

390. V § 294 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹obcÏanaª
nahrazuje slovem ¹zameÏstnanceª a slovo ¹obcÏanª se
zrusÏuje. Ve veÏteÏ druheÂ se slovo ¹obcÏanuª nahrazuje
slovem ¹zameÏstnanciª.

378. V § 273a odst. 2 se za cÏõÂslovku ¹273ª vklaÂdajõÂ
slova ¹odst. 1 azÏ 3 a 5ª.

391. V § 297 odst. 3 se slovo ¹obcÏanª nahrazuje
slovem ¹povinnyÂª.

379. V § 274 se za slovo ¹pouzÏijeª vklaÂdajõÂ slova
¹s vyÂjimkou § 261a odst. 2 a 3ª.

392. V § 299 odst. 1 se za slova ¹na vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkamiª vklaÂdajõÂ slova ¹z platu,ª.

388. V § 287 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slova ¹PrÏedseda
senaÂtuª nahrazujõÂ slovem ¹Soudª.
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393. V § 299 odst. 2 se slova ¹obcÏana, kteryÂª nahrazujõÂ slovy ¹fyzickeÂ osoby, kteraÂª.
394. § 303 a 304 vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹PrÏikaÂzaÂnõÂ pohledaÂvky z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu
§ 303
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky
z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu lze narÏõÂdit ohledneÏ pohledaÂvky povinneÂho z beÏzÏneÂho, vkladoveÂho nebo jineÂho
uÂcÏtu vedeneÂho v jakeÂkoliv meÏneÏ u peneÏzÏnõÂho uÂstavu
puÊsobõÂcõÂho v tuzemsku, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak.
(2) UstanovenõÂ o prÏikaÂzaÂnõÂ pohledaÂvky z uÂcÏtu nelze pouzÏõÂt, jestlizÏe jde o vklady na vkladnõÂch knõÂzÏkaÂch
a vkladnõÂch listech nebo o jineÂ formy vkladuÊ.
§ 304
(1) V narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky z uÂcÏtu soud prÏikaÂzÏe peneÏzÏnõÂmu uÂstavu, aby
od okamzÏiku, kdy mu bude usnesenõÂ dorucÏeno, z uÂcÏtu
povinneÂho azÏ do vyÂsÏe vymaÂhaneÂ pohledaÂvky a jejõÂho
prÏõÂslusÏenstvõÂ nevyplaÂcel peneÏzÏnõÂ prostrÏedky, neprovaÂdeÏl na neÏ zapocÏtenõÂ a ani jinak s nimi nenaklaÂdal. NarÏõÂdõÂ-li soud vyÂkon rozhodnutõÂ na võÂce uÂcÏtuÊ povinneÂho,
uvede v usnesenõÂ takeÂ porÏadõÂ, v jakeÂm z nich bude vymaÂhanaÂ pohledaÂvka odepsaÂna.
(2) Soud dorucÏõÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ opraÂvneÏneÂmu, povinneÂmu a peneÏzÏnõÂmu
uÂstavu. PeneÏzÏnõÂmu uÂstavu je dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou. PovinneÂmu nesmõÂ byÂt usnesenõÂ dorucÏeno drÏõÂve
nezÏ peneÏzÏnõÂmu uÂstavu.
(3) PovinnyÂ ztraÂcõÂ okamzÏikem, kdy je peneÏzÏnõÂmu
uÂstavu dorucÏeno usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, praÂvo vybrat peneÏzÏnõÂ prostrÏedky z uÂcÏtu, pouzÏõÂt
tyto prostrÏedky k platbaÂm nebo s nimi jinak naklaÂdat,
a to do vyÂsÏe vymaÂhaneÂ pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ.ª.
395. Za § 304 se vklaÂdaÂ novyÂ § 304a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 304a
(1) ZaÂkazy uvedeneÂ v § 304 odst. 1 a 3 neplatõÂ,
jde-li o peneÏzÏnõÂ prostrÏedky, ktereÂ jsou povinnyÂm
urcÏeny pro vyÂplatu mezd (platuÊ), naÂhrad mezd (platuÊ)
a dalsÏõÂch plneÏnõÂ, kteraÂ nahrazujõÂ odmeÏnu za praÂci, jeho
zameÏstnancuÊm, splatnyÂch ve vyÂplatnõÂm termõÂnu nejblõÂzÏe naÂsledujõÂcõÂm po dni, kdy bylo peneÏzÏnõÂmu uÂstavu
dorucÏeno usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ;
mzdy (platy), naÂhrady mezd (platuÊ) a plneÏnõÂ, kteraÂ nahrazujõÂ odmeÏnu za praÂci, splatneÂ v dalsÏõÂch vyÂplatnõÂch
termõÂnech jizÏ z pohledaÂvky z uÂcÏtu nelze do zaÂniku
vyÂkonu rozhodnutõÂ hradit.
(2) PeneÏzÏnõÂ prostrÏedky uvedeneÂ v odstavci 1 peneÏzÏnõÂ uÂstav vyplatõÂ povinneÂmu, jestlizÏe mu prÏedlozÏõÂ
sveÂ põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ, v neÏmzÏ uvede uÂcÏel platby, celkovou cÏaÂstku a jmeÂna zameÏstnancuÊ s uvedenõÂm vyÂsÏe

mzdy (platu), naÂhrady mzdy (platuÊ) nebo jinyÂch
plneÏnõÂ, kteraÂ nahrazujõÂ odmeÏnu za praÂci, jezÏ jim majõÂ
byÂt vyplaceny; podpis povinneÂho na prohlaÂsÏenõÂ musõÂ
byÂt uÂrÏedneÏ oveÏrÏen.
(3) VyÂplatu peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ povinneÂmu peneÏzÏnõÂ uÂstav oznaÂmõÂ soudu. PovinnyÂ je povinen soudu
vyplacenõÂ mezd (platuÊ), naÂhrad mezd (platuÊ) nebo jinyÂch plneÏnõÂ, kteraÂ nahrazujõÂ odmeÏnu za praÂci, svyÂm
zameÏstnancuÊm vyuÂcÏtovat, jestlizÏe mu to soud ulozÏõÂ.ª.
396. § 305 azÏ 309 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 81) zneÏjõÂ:
¹§ 305
O tom, zÏe usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
nabylo praÂvnõÂ moci, soud vyrozumõÂ opraÂvneÏneÂho a peneÏzÏnõÂ uÂstav; peneÏzÏnõÂmu uÂstavu vyrozumeÏnõÂ dorucÏõÂ do
vlastnõÂch rukou.
§ 306
(1) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se vztahuje azÏ
do vyÂsÏe vymaÂhaneÂ pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ
na pohledaÂvku povinneÂho z uÂcÏtu ve vyÂsÏi, v jakeÂ byly
na uÂcÏtu peneÏzÏnõÂ prostrÏedky v okamzÏiku, v neÏmzÏ bylo
peneÏzÏnõÂmu uÂstavu dorucÏeno usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, jakozÏ i na pohledaÂvku z uÂcÏtu, kteraÂ
vznikla tõÂm, zÏe na uÂcÏet dosÏly peneÏzÏnõÂ prostrÏedky dodatecÏneÏ, nejpozdeÏji vsÏak do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy
bylo peneÏzÏnõÂmu uÂstavu dorucÏeno vyrozumeÏnõÂ podle
§ 305; povinnost peneÏzÏnõÂho uÂstavu proveÂst opravneÂ
zuÂcÏtovaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona81) a ustanovenõÂ
§ 304a tõÂm nejsou dotcÏeny.
(2) ProvedenõÂm (§ 307, 308, § 309a odst. 1 a 3)
vyÂkon rozhodnutõÂ zanikaÂ.
§ 307
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ se provede odepsaÂnõÂm vymaÂhaneÂ pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ z uÂcÏtu a jejõÂm
vyplacenõÂm opraÂvneÏneÂmu. Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ
narÏõÂzen na võÂce uÂcÏtuÊ povinneÂho, provede peneÏzÏnõÂ uÂstav
vyÂkon rozhodnutõÂ z jednotlivyÂch uÂcÏtuÊ podle porÏadõÂ
uvedeneÂho v usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(2) PeneÏzÏnõÂ uÂstav provede vyÂkon rozhodnutõÂ ve
dni, kteryÂ naÂsleduje po dorucÏenõÂ vyrozumeÏnõÂ podle
§ 305; nenõÂ-li vsÏak pohledaÂvka povinneÂho z uÂcÏtu jesÏteÏ
splatnaÂ, provede peneÏzÏnõÂ uÂstav vyÂkon rozhodnutõÂ ve
dni, kteryÂ naÂsleduje po jejõÂ splatnosti. VyÂkon rozhodnutõÂ se provede i tehdy, postacÏuje-li pohledaÂvka povinneÂho z uÂcÏtu jen k cÏaÂstecÏneÂmu uspokojenõÂ opraÂvneÏneÂho.
(3) Nebyla-li podle odstavce 2 vymaÂhanaÂ pohledaÂvka a jejõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ zcela uhrazena, provede peneÏzÏnõÂ uÂstav vyÂkon rozhodnutõÂ takeÂ ve dni naÂsledujõÂcõÂm
po dni, v neÏmzÏ na uÂcÏet dojdou peneÏzÏnõÂ prostrÏedky
v takoveÂ vyÂsÏi, kteraÂ je potrÏebnaÂ k plneÂmu uspokojenõÂ
opraÂvneÏneÂho. Nedojde-li k tomu do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode

CÏaÂstka 11

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 30 / 2000

dne dorucÏenõÂ vyrozumeÏnõÂ podle § 305, provede peneÏzÏnõÂ uÂstav vyÂkon rozhodnutõÂ ohledneÏ dodatecÏneÏ dosÏlyÂch
peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ rovneÏzÏ ve dni, kteryÂ naÂsleduje
po uplynutõÂ uvedeneÂ doby, poprÏõÂpadeÏ opraÂvneÏneÂmu
sdeÏlõÂ, zÏe na uÂcÏtu povinneÂho nebyly peneÏzÏnõÂ prostrÏedky.
PohledaÂvku z uÂcÏtu peneÏzÏnõÂ uÂstav odepõÂsÏe a opraÂvneÏneÂmu ji vyplatõÂ i tehdy, nepostacÏuje-li k jeho plneÂmu
uspokojenõÂ.
(4) Odepsanou pohledaÂvku z uÂcÏtu povinneÂho je
peneÏzÏnõÂ uÂstav povinen opraÂvneÏneÂmu vyplatit, i kdyzÏ
maÂ vuÊcÏi neÏmu peneÏzÏitou pohledaÂvku, kterou by jinak
mohl zapocÏõÂst.
(5) ProvedenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ se peneÏzÏnõÂ
uÂstav zprostõÂ v rozsahu plneÏnõÂ vyplaceneÂho opraÂvneÏneÂmu sveÂ povinnosti vuÊcÏi povinneÂmu.
§ 308
(1) PovolõÂ-li soud odklad vyÂkonu rozhodnutõÂ
(§ 266) a bylo-li peneÏzÏnõÂmu uÂstavu dorucÏeno usnesenõÂ
o povolenõÂ odkladu prÏed provedenõÂm vyÂkonu, neprovede peneÏzÏnõÂ uÂstav vyÂkon rozhodnutõÂ, dokud mu nebude soudem dorucÏeno vyrozumeÏnõÂ, zÏe odklad byl
zrusÏen.
(2) ZastavõÂ-li soud vyÂkon rozhodnutõÂ, zanikajõÂ
dnem praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o zastavenõÂ vyÂkonu povinnosti peneÏzÏnõÂho uÂstavu podle § 304 odst. 1 a uÂcÏinky
vyÂkonu rozhodnutõÂ uvedeneÂ v § 304 odst. 3, § 306
a 307; byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ zastaven cÏaÂstecÏneÏ, platõÂ
to obdobneÏ o dotcÏeneÂ cÏaÂsti pohledaÂvky z uÂcÏtu. O tom,
zÏe usnesenõÂ o zastavenõÂ (cÏaÂstecÏneÂm zastavenõÂ) vyÂkonu
rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci, soud peneÏzÏnõÂ uÂstav
vyrozumõÂ.
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¹§ 309a
(1) Byla-li pohledaÂvka z uÂcÏtu povinneÂho zastavena82) nebo postoupena k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky veÏrÏitele povinneÂho83) anebo prÏevedena k zajisÏteÏnõÂ zaÂvazku
povinneÂho ve prospeÏch jeho veÏrÏitele84) a majõÂ-li tato
praÂva drÏõÂveÏjsÏõÂ porÏadõÂ nezÏ pohledaÂvka, pro nizÏ byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ, lze vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm teÏmito praÂvy dotcÏeneÂ pohledaÂvky z uÂcÏtu, poprÏõÂpadeÏ jejõÂ cÏaÂsti, proveÂst jen tehdy, jestlizÏe praÂva zanikla,
anizÏ by byly peneÏzÏnõÂ prostrÏedky z uÂcÏtu na jejich zaÂkladeÏ zcela vybraÂny. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ peneÏzÏnõÂ uÂstav
vyÂkon rozhodnutõÂ provede podle § 307 odst. 2 a 3,
poprÏõÂpadeÏ v den, kteryÂ naÂsleduje po teÂ, co se o tomto
zaÂniku dozveÏdeÏl.
(2) MajõÂ-li praÂva uvedenaÂ v odstavci 1 pozdeÏjsÏõÂ
porÏadõÂ nezÏ pohledaÂvka, pro nizÏ byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ, prÏi provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se k nim
neprÏihlõÂzÏõÂ.
(3) MajõÂ-li praÂva uvedenaÂ v odstavci 1 stejneÂ porÏadõÂ jako pohledaÂvka, pro nizÏ byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ, a nestacÏõÂ-li teÏmito praÂvy nedotcÏenaÂ cÏaÂst pohledaÂvky z uÂcÏtu, na nizÏ se vztahuje narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ (§ 306 odst. 1), k plneÂmu uspokojenõÂ vymaÂhaneÂ pohledaÂvky, uhradõÂ se vymaÂhanaÂ pohledaÂvka,
poprÏõÂpadeÏ jejõÂ neuhrazenaÂ cÏaÂst, pomeÏrneÏ; ustanovenõÂ
§ 316 odst. 2 a 3 tu platõÂ obdobneÏ. VyÂkon rozhodnutõÂ
peneÏzÏnõÂ uÂstav provede obdobneÏ podle § 307 odst. 3.
(4) Pro porÏadõÂ praÂv uvedenyÂch v odstavci 1 je
rozhodujõÂcõÂ den jejich vzniku.
82

) § 151h obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 72 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 255/1994
Sb.

83

) § 554 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

§ 309
(1) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky z teÂhozÏ uÂcÏtu narÏõÂzen k vydobytõÂ võÂce pohledaÂvek, uspokojujõÂ se jednotliveÂ pohledaÂvky podle sveÂho
porÏadõÂ.
(2) PorÏadõÂ pohledaÂvek, pro neÏzÏ byl narÏõÂzen vyÂkon
rozhodnutõÂ, se rÏõÂdõÂ dnem, kdy bylo peneÏzÏnõÂmu uÂstavu
dorucÏeno usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ;
byla-li mu teÂhozÏ dne dorucÏena usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ pro neÏkolik pohledaÂvek, majõÂ tyto
pohledaÂvky stejneÂ porÏadõÂ. NestacÏõÂ-li pohledaÂvka z uÂcÏtu
povinneÂho k uspokojenõÂ vsÏech vymaÂhanyÂch pohledaÂvek se stejnyÂm porÏadõÂm, uhradõÂ se pomeÏrneÏ; ustanovenõÂ § 316 odst. 2 a 3 tu platõÂ obdobneÏ.
81

) § 20b zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 165/1998 Sb.ª.

397. Za § 309 se vklaÂdaÂ novyÂ § 309a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 82) azÏ 84) znõÂ:

84

) § 553 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.ª.

398. V § 310 se slova ¹praÂvnickyÂch osobª zrusÏujõÂ
a slovo ¹ustanovenõÂmª se nahrazuje slovem ¹ustanovenõÂmiª.
399. V § 311 se slova ¹uklaÂdaÂ ustanovenõÂ § 305,
308 a 309ª nahrazujõÂ slovy ¹uklaÂdajõÂ ustanovenõÂ § 304
odst. 1 a § 307 azÏ 309aª.
400. § 312 azÏ 314 vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹PrÏikaÂzaÂnõÂ jinyÂch peneÏzÏityÂch pohledaÂvek
§ 312
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm jineÂ peneÏzÏiteÂ
pohledaÂvky povinneÂho nezÏ pohledaÂvky z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu nebo naÂroku uvedeneÂho v § 299 lze
narÏõÂdit i v prÏõÂpadeÏ, zÏe pohledaÂvka povinneÂho se stane
splatnou teprve v budoucnu, jakozÏ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe povinneÂmu budou dõÂlcÏõÂ pohledaÂvky z teÂhozÏ praÂvnõÂho duÊvodu v budoucnu postupneÏ vznikat.
(2) VyÂkon rozhodnutõÂ postihuje pohledaÂvku po-
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vinneÂho do vyÂsÏe pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, pro neÏzÏ byl narÏõÂzen.
§ 313
(1) V narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zakaÂzÏe soud
povinneÂmu, aby se svou pohledaÂvkou jakkoli naklaÂdal.
DluzÏnõÂkovi povinneÂho soud zakaÂzÏe, aby od okamzÏiku,
kdy mu bylo dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ,
povinneÂmu jeho pohledaÂvku vyplatil, provedl na ni zapocÏtenõÂ nebo s nõÂ jinak naklaÂdal.
(2) Soud dorucÏõÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ opraÂvneÏneÂmu, povinneÂmu a dluzÏnõÂkovi povinneÂho. DluzÏnõÂkovi povinneÂho je dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou. PovinneÂmu nesmõÂ byÂt dorucÏeno drÏõÂve nezÏ dluzÏnõÂku povinneÂho.

(2) MaÂ-li praÂvo uvedeneÂ v odstavci 1 pozdeÏjsÏõÂ porÏadõÂ nezÏ pohledaÂvka, pro nizÏ byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ, prÏi provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se k neÏmu
neprÏihlõÂzÏõÂ.
(3) MaÂ-li praÂvo uvedeneÂ v odstavci 1 stejneÂ porÏadõÂ
jako pohledaÂvka, pro nizÏ byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ, a nestacÏõÂ-li tõÂmto praÂvem nedotcÏenaÂ cÏaÂst pohledaÂvky, kterou postihuje narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
(§ 312 odst. 2), k plneÂmu uspokojenõÂ vymaÂhaneÂ pohledaÂvky, uhradõÂ se vymaÂhanaÂ pohledaÂvka, poprÏõÂpadeÏ jejõÂ
neuhrazenaÂ cÏaÂst, pomeÏrneÏ.
(4) Pro porÏadõÂ praÂva uvedeneÂho v odstavci 1 je
rozhodujõÂcõÂ den jeho vzniku.ª.

§ 314

402. V § 315 odst. 1 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹NevyplatõÂ-li
dluzÏnõÂk povinneÂho opraÂvneÏneÂmu pohledaÂvku podle
§ 314a odst. 2, poprÏõÂpadeÏ podle § 314b odst. 1 a 3,
muÊzÏe se opraÂvneÏnyÂ domaÂhat vlastnõÂm jmeÂnem na
dluzÏnõÂkovi povinneÂho vyplacenõÂ pohledaÂvky v rÏõÂzenõÂ
podle cÏaÂsti trÏetõÂ, poprÏõÂpadeÏ v rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona.ª.

Jakmile nabude usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ praÂvnõÂ moci, vyrozumõÂ o tom soud opraÂvneÏneÂho a dluzÏnõÂka povinneÂho; dluzÏnõÂku povinneÂho soud
dorucÏõÂ vyrozumeÏnõÂ do vlastnõÂch rukou.ª.

403. V § 317 se na konci odstavce 2 tecÏka zrusÏuje
a doplnÏujõÂ se tato slova: ¹a daÂvky staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podpory vyplaÂceneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona85) jednoraÂzoveÏ.ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 85) znõÂ:

(3) PovinnyÂ ztraÂcõÂ praÂvo na pohledaÂvku okamzÏikem, kdy bylo dluzÏnõÂkovi povinneÂho dorucÏeno usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.

401. Za § 314 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 314a a 314b, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹§ 314a
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ se provede tak, zÏe dluzÏnõÂk
povinneÂho po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
vyplatõÂ opraÂvneÏneÂmu pohledaÂvku v rozsahu, v jakeÂm
byla narÏõÂzenõÂm vyÂkonu postizÏena.
(2) DluzÏnõÂk povinneÂho vyplatõÂ pohledaÂvku, jestlizÏe je jizÏ splatnaÂ, opraÂvneÏneÂmu v den, kteryÂ naÂsleduje
po dorucÏenõÂ vyrozumeÏnõÂ podle § 314; nenõÂ-li pohledaÂvka povinneÂho v tento den dosud splatnaÂ, vyplatõÂ ji
opraÂvneÏneÂmu, jakmile se stane splatnou.
(3) VyÂplatou opraÂvneÏneÂmu se zprostõÂ dluzÏnõÂk povinneÂho v rozsahu poskytnuteÂho plneÏnõÂ sveÂ povinnosti
vuÊcÏi povinneÂmu.
§ 314b
(1) Byla-li pohledaÂvka povinneÂho postoupena
k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky veÏrÏitele povinneÂho83) a maÂ-li
toto praÂvo drÏõÂveÏjsÏõÂ porÏadõÂ nezÏ pohledaÂvka, pro nizÏ
byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ, lze vyÂkon rozhodnutõÂ
takto dotcÏeneÂ pohledaÂvky, poprÏõÂpadeÏ jejõÂ cÏaÂsti, proveÂst
jen tehdy, jestlizÏe praÂvo zaniklo, anizÏ by pohledaÂvka
byla zcela vyplacena veÏrÏiteli povinneÂho. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ dluzÏnõÂk povinneÂho pohledaÂvku (jejõÂ cÏaÂst) vyplatõÂ opraÂvneÏneÂmu azÏ poteÂ, co se o zaÂniku praÂva dozveÏdeÏl; ustanovenõÂ § 314a odst. 2 tõÂm nenõÂ dotcÏeno.

¹85) ZaÂkon cÏ. 117/1995 Sb., o staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podporÏe, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

404. V § 317 se odstavec 3 zrusÏuje.
405. § 318 znõÂ:
¹§ 318
PohledaÂvky fyzickyÂch osob, ktereÂ jsou podnikateli, vznikleÂ prÏi jejich podnikatelskeÂ cÏinnosti, podleÂhajõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ jen dveÏma peÏtinami; je-li vsÏak navrhovaÂn vyÂkon rozhodnutõÂ pro neÏkterou z prÏednostnõÂch pohledaÂvek uvedenyÂch v § 279 odst. 2, podleÂhajõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ trÏemi peÏtinami. Pro porÏadõÂ uÂhrady
prÏednostnõÂch pohledaÂvek se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 280 odst. 2 a 3.ª.
406. V § 319 odst. 1 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹PohledaÂvky
autorskeÂ odmeÏny podleÂhajõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, je-li
povinnyÂm autor, jen dveÏma peÏtinami; je-li vsÏak navrhovaÂn vyÂkon rozhodnutõÂ pro neÏkterou z prÏednostnõÂch pohledaÂvek uvedenyÂch v § 279 odst. 2, podleÂhajõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ trÏemi peÏtinami.ª.
407. V § 319 odst. 2 se slova ¹autorskeÂª zrusÏujõÂ.
408. V § 319 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se pouzÏije obdobneÏ
na pohledaÂvky z praÂv vyÂkonnyÂch umeÏlcuÊ a z praÂv puÊvodcuÊ prÏedmeÏtuÊ pruÊmysloveÂho vlastnictvõÂ.ª.
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409. § 320 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹PostizÏenõÂ jinyÂch majetkovyÂch praÂv
§ 320
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ lze narÏõÂdit postizÏenõÂm jineÂho praÂva nezÏ mzdy, peneÏzÏiteÂ pohledaÂvky nebo naÂroku uvedeneÂho v § 299, jde-li o praÂvo, ktereÂ maÂ majetkovou hodnotu a ktereÂ nenõÂ spojeno s osobou povinneÂho a je prÏevoditelneÂ na jineÂho.
(2) Na tento vyÂkon rozhodnutõÂ se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 312 odst. 2, § 313 azÏ 316, nenõÂ-li
stanoveno jinak.
(3) SpocÏõÂvaÂ-li praÂvo povinneÂho ve vydaÂnõÂ nebo
dodaÂnõÂ movityÂch veÏcõÂ, odevzdajõÂ se tyto veÏci vzÏdy
soudu; vydaÂnõÂ a dodaÂnõÂ veÏcõÂ vymuÊzÏe zpuÊsobem uvedenyÂm v § 315 odst. 1 vykonavatel. Soud pak postupuje
obdobneÏ podle ustanovenõÂ § 326b a § 328 azÏ 334a.ª.
410. Za § 320 se vklaÂdaÂ novyÂ § 320a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 86) znõÂ:
¹§ 320a
(1) ZanikaÂ-li narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ podle
§ 320 odst. 1 uÂcÏast povinneÂho v obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo v druzÏstvu nebo zrusÏuje-li se tõÂm obchodnõÂ spolecÏnost,86) postihuje vyÂkon rozhodnutõÂ pohledaÂvku
povinneÂho z praÂva na vyporÏaÂdacõÂ podõÂl, poprÏõÂpadeÏ
z praÂva na podõÂl na likvidacÏnõÂm zuÊstatku.
(2) Na vyÂkon rozhodnutõÂ pro pohledaÂvku z praÂva
na vyporÏaÂdacõÂ podõÂl, poprÏõÂpadeÏ z praÂva na podõÂl na
likvidacÏnõÂm zuÊstatku se obdobneÏ pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
§ 312 odst. 2, § 313 azÏ 316.
86

) § 88 odst. 1 põÂsm. f), § 93 odst. 2, § 102 odst. 3, § 148
odst. 2 a § 231 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

411. V § 322 odst. 1 se slova ¹nebo ke sveÂmu
podnikaÂnõÂ,ª zrusÏujõÂ.
412. V § 322 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ
zneÏjõÂ:
¹(3) Je-li povinnyÂ podnikatelem, nemuÊzÏe se vyÂkon
rozhodnutõÂ tyÂkat teÏch veÏcõÂ z jeho vlastnictvõÂ, ktereÂ nezbytneÏ nutneÏ potrÏebuje k vyÂkonu sveÂ podnikatelskeÂ
cÏinnosti; to neplatõÂ, vaÂzne-li na teÏchto veÏcech zaÂstavnõÂ
praÂvo a jde-li o vymozÏenõÂ pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho,
kteraÂ je tõÂmto zaÂstavnõÂm praÂvem zajisÏteÏna.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 platõÂ teÂzÏ na veÏci,
jejichzÏ je povinnyÂ spoluvlastnõÂkem.ª.
413. V § 323 odst. 2 se za slovo ¹bytª vklaÂdajõÂ
slova ¹(sõÂdlo, mõÂsto podnikaÂnõÂ)ª.
414. V § 325 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹NarÏõÂzenõÂª nahrazuje slovy ¹UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂª a ve veÏteÏ
druheÂ se slova ¹narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂª nahrazujõÂ
slovem ¹usnesenõÂª.

415. § 325a znõÂ:
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¹§ 325a

VyzÏaduje-li to uÂcÏel vyÂkonu rozhodnutõÂ, je ten,
kdo provaÂdõÂ vyÂkon, opraÂvneÏn ucÏinit osobnõÂ prohlõÂdku
povinneÂho a prohlõÂdku bytu (sõÂdla, mõÂsta podnikaÂnõÂ)
a jinyÂch mõÂstnostõÂ povinneÂho, jakozÏ i jeho skrÏõÂnõÂ nebo
jinyÂch schraÂnek v nich umõÂsteÏnyÂch, kde maÂ povinnyÂ
svuÊj majetek; za tõÂm uÂcÏelem je opraÂvneÏn zjednat si do
bytu nebo do jineÂ mõÂstnosti povinneÂho prÏõÂstup, poprÏõÂpadeÏ uzavrÏeneÂ skrÏõÂneÏ nebo jineÂ schraÂnky otevrÏõÂt.ª.
416. Za § 325a se vklaÂdaÂ novyÂ § 325b, kteryÂ znõÂ:
¹§ 325b
(1) PovinnyÂ umozÏnõÂ tomu, kdo provaÂdõÂ vyÂkon
rozhodnutõÂ, prÏõÂstup na vsÏechna mõÂsta, kde maÂ sveÂ moviteÂ veÏci umõÂsteÏny.
(2) KazÏdyÂ, v jehozÏ objektu maÂ povinnyÂ svuÊj byt
(sõÂdlo, mõÂsto podnikaÂnõÂ) nebo jineÂ sveÂ mõÂstnosti, je povinen strpeÏt, aby ten, kdo provaÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ,
provedl prohlõÂdku bytu a jinyÂch mõÂstnostõÂ povinneÂho.
NesplnõÂ-li tuto povinnost, je ten, kdo provaÂdõÂ vyÂkon,
opraÂvneÏn zjednat si k bytu nebo jineÂ mõÂstnosti povinneÂho prÏõÂstup.ª.
417. § 326 znõÂ:

¹§ 326

(1) Soud v byteÏ (sõÂdle, mõÂstu podnikaÂnõÂ) povinneÂho nebo na jineÂm mõÂsteÏ, kde maÂ povinnyÂ sveÂ veÏci
umõÂsteÏny, sepõÂsÏe veÏci, ktereÂ by mohly byÂt prodaÂny, a to
v takoveÂm rozsahu, aby vyÂteÏzÏek prodeje sepsanyÂch
veÏcõÂ postacÏil k uspokojenõÂ vymaÂhaneÂ pohledaÂvky
opraÂvneÏneÂho spolu s naÂklady vyÂkonu rozhodnutõÂ. SepsaÂny budou prÏedevsÏõÂm veÏci, ktereÂ povinnyÂ muÊzÏe nejspõÂsÏe postraÂdat a ktereÂ se nejsnaÂze prodajõÂ; veÏci, ktereÂ
se rychle kazõÂ, budou sepsaÂny, jen nenõÂ-li tu dostatek
jinyÂch veÏcõÂ a lze-li zajistit jejich rychlyÂ prodej. SepsaÂny
nemohou byÂt moviteÂ veÏci, ktereÂ tvorÏõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ nemovitosti.
(2) Soud sepõÂsÏe i veÏci povinneÂho, ktereÂ maÂ u sebe
neÏkdo jinyÂ, avsÏak jen tehdy, jestlizÏe mu takoveÂ veÏci
budou soucÏasneÏ odevzdaÂny.
(3) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ narÏõÂzen stran urcÏityÂch movityÂch veÏcõÂ povinneÂho, sepõÂsÏõÂ se jen veÏci uvedeneÂ v usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(4) OpraÂvneÏnyÂ maÂ praÂvo byÂt prÏõÂtomen soupisu
veÏcõÂ. Do soupisu se neuvedou veÏci, o nichzÏ opraÂvneÏnyÂ
vyÂslovneÏ prohlaÂsõÂ, zÏe nemajõÂ byÂt sepsaÂny.
(5) Soupis se doplnõÂ o dalsÏõÂ veÏci, jestlizÏe vyÂteÏzÏek
prodeje sepsanyÂch veÏcõÂ nestacÏõÂ k uspokojenõÂ pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho anebo jestlizÏe je narÏõÂzen dalsÏõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ povinneÂho.
(6) Je-li to potrÏebneÂ, prÏibere ten, kdo provaÂdõÂ
soupis, k uÂkonu vhodnou osobu, podle mozÏnosti zaÂstupce orgaÂnu obce.ª.
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418. Za § 326 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 326a a 326b, ktereÂ
zneÏjõÂ:

povinnyÂ bydlisÏteÏ. KromeÏ toho se drazÏebnõÂ rok uverÏejnõÂ
zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm.

¹§ 326a

(4) DrazÏbu provaÂdõÂ vykonavatel, kteryÂ o drazÏbeÏ
sepõÂsÏe protokol. Soudci, zameÏstnanci souduÊ, povinnyÂ
a manzÏel povinneÂho nesmeÏjõÂ drazÏit.ª.

NepodarÏõÂ-li se v byteÏ (sõÂdle, mõÂstu podnikaÂnõÂ) povinneÂho ani na jineÂm soudu znaÂmeÂm mõÂsteÏ sepsat zÏaÂdnou veÏc, oznaÂmõÂ to soud opraÂvneÏneÂmu a vyzve jej, aby
soudu oznacÏil mõÂsto, kde jsou veÏci povinneÂho, ktereÂ by
mohly byÂt prodaÂny. JestlizÏe opraÂvneÏnyÂ soudu ve stanoveneÂ lhuÊteÏ takoveÂ mõÂsto nesdeÏlõÂ nebo jestlizÏe ani na
jõÂm oznacÏeneÂm mõÂsteÏ nebyly zÏaÂdneÂ veÏci sepsaÂny, soud
vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ.
§ 326b
(1) VeÏci, ktereÂ se rychle kazõÂ, soud odebere povinneÂmu a prodaÂ mimo drazÏbu ihned po teÂ, co byly sepsaÂny.
(2) NepodarÏõÂ-li se prodat tyto veÏci a neprÏevezme-li je opraÂvneÏnyÂ za cenu, kterou urcÏil soud, vraÂtõÂ je
povinneÂmu.ª.
419. V § 327 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Na naÂvrh opraÂvneÏneÂho se soud postaraÂ
o vhodneÂ zajisÏteÏnõÂ movityÂch veÏcõÂ pojatyÂch do soupisu.ª.
420. V § 327 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) SepsaneÂ moviteÂ veÏci, ktereÂ nebyly zajisÏteÏny, se
ponechajõÂ na mõÂsteÏ, kde byly sepsaÂny, a oznacÏõÂ se tak,
aby bylo patrneÂ, kteryÂm soudem byly sepsaÂny a v jakeÂ
veÏci vyÂkonu rozhodnutõÂ.ª.
421. V § 328 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹Odhad provede
soud; znalce prÏibere, pokud v jednoduchyÂch prÏõÂpadech
nestacÏõÂ odhad provedenyÂ vykonavatelem prÏi sepsaÂnõÂ
veÏci.ª.
422. V § 328 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1 a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Odhad podle odstavce 1 nenõÂ soudnõÂm rozhodnutõÂm.ª.
423. § 328b znõÂ:
¹§ 328b
(1) SepsaneÂ veÏci se prodajõÂ v drazÏbeÏ.
(2) DrazÏbu lze vykonat v mõÂsteÏ, kde sepsaneÂ veÏci
jsou, nebo u soudu anebo na jineÂm vhodneÂm mõÂsteÏ.
Soud, je-li to trÏeba, zajistõÂ, aby sepsaneÂ veÏci byly dopraveny do mõÂsta, kde se konaÂ drazÏba. JestlizÏe nebyly
zajisÏteÏny, je povinnyÂ povinen sepsaneÂ veÏci vydat
k drazÏbeÏ; neucÏinõÂ-li tak dobrovolneÏ, budou mu odebraÂny.
(3) Soud oznaÂmõÂ drazÏebnõÂ rok povinneÂmu, manzÏelu povinneÂho, opraÂvneÏneÂmu a orgaÂnu obce, v jejõÂmzÏ
obvodu bude drazÏba konaÂna a v jejõÂmzÏ obvodu maÂ

424. V § 329 odst. 1 se slova ¹dveÏ trÏetinyª nahrazujõÂ slovy ¹jednu trÏetinuª.
425. V § 329 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se za slovem ¹rozhodneª vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slova ¹nedohodnou-li se tito
drazÏiteleÂ jinak,ª.
426. V § 329 odst. 3 se za slovo ¹zanikajõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹zaÂstavnõÂ a zadrzÏovacõÂ praÂva a dalsÏõÂª.
427. V § 330 odst. 1 se slovo ¹veÏrÏiteluÊª nahrazuje
slovy ¹vsÏech opraÂvneÏnyÂchª.
428. V § 330 odst. 3 se slova ¹dveÏ trÏetinyª nahrazujõÂ slovy ¹jednu trÏetinuª.
429. V § 330 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) VeÏci, ktereÂ byly pravomocneÏ vyloucÏeny ze
soupisu, se vraÂtõÂ povinneÂmu. OdmõÂtne-li povinnyÂ tyto
veÏci prÏevzõÂt nebo jeho pobyt nenõÂ znaÂm, postupuje
soud prÏimeÏrÏeneÏ podle § 185g; lhuÊta podle § 185g
odst. 1 pocÏõÂnaÂ beÏzÏet ode dne praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
o vyloucÏenõÂ veÏci z vyÂkonu.ª.
430. § 331 znõÂ:
¹§ 331
(1) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch
veÏcõÂ narÏõÂzen jen pro jednu pohledaÂvku, soud po sraÂzÏce
naÂkladuÊ prodeje vyplatõÂ opraÂvneÏneÂmu dosazÏenyÂ vyÂteÏzÏek.
(2) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch
veÏcõÂ narÏõÂzen trÏeba postupneÏ pro neÏkolik pohledaÂvek,
vyplatõÂ soud po sraÂzÏce naÂkladuÊ prodeje kazÏdeÂmu
z opraÂvneÏnyÂch vyÂteÏzÏek z teÏch veÏcõÂ, ktereÂ byly sepsaÂny
ve prospeÏch jeho pohledaÂvky. VyÂteÏzÏek z veÏcõÂ, ktereÂ
byly sepsaÂny ve prospeÏch võÂce pohledaÂvek, se vyplatõÂ
podle porÏadõÂ.
(3) PrÏevysÏuje-li dosazÏenyÂ vyÂteÏzÏek pohledaÂvku,
pro kterou byl vyÂkon rozhodnutõÂ narÏõÂzen, vyplatõÂ se
zbytek vyÂteÏzÏku povinneÂmu. JestlizÏe povinnyÂ odmõÂtne
zbytek vyÂteÏzÏku prÏevzõÂt nebo jeho pobyt nenõÂ znaÂm,
postupuje soud prÏimeÏrÏeneÏ podle § 185g; lhuÊta podle
§ 185g odst. 1 pocÏõÂnaÂ beÏzÏet ode dne, kdy povinnyÂ odmõÂtl zbytek vyÂteÏzÏku prÏevzõÂt nebo kdy se zbytek vyÂteÏzÏku soudu vraÂtil jako nedorucÏitelnyÂ.ª.
431. Za § 331 se vklaÂdaÂ novyÂ § 331a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 87) azÏ 89) znõÂ:
¹§ 331a
(1) Byla-li v drazÏbeÏ prodaÂna movitaÂ veÏc, kteraÂ
byla zastavena,87) zadrzÏena88) nebo prÏevedena k zajisÏteÏnõÂ zaÂvazku povinneÂho ve prospeÏch jeho veÏrÏitele,84)
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soud vyplatõÂ vyÂteÏzÏek z prodeje veÏci nejprve veÏrÏiteli,
jehozÏ pohledaÂvka byla zajisÏteÏna zadrzÏovacõÂm praÂvem.
PrÏi vyÂplateÏ vyÂteÏzÏku zaÂstavnõÂmu veÏrÏiteli, veÏrÏiteli, jehozÏ
pohledaÂvka byla zajisÏteÏna prÏevodem praÂva, a opraÂvneÏneÂmu, v jehozÏ prospeÏch byla veÏc sepsaÂna, se postupuje
podle porÏadõÂ.
(2) U movityÂch veÏcõÂ, ktereÂ byly samostatneÏ zastaveny (vespolnyÂm zaÂstavnõÂm praÂvem) pro võÂce pohledaÂvek,89) se postupuje prÏimeÏrÏeneÏ podle § 337d.
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vinneÂmu jako osobeÏ opraÂvneÏneÂ z cennyÂch papõÂruÊ nebo
jinyÂch listin, provaÂdõÂ mõÂsto povinneÂho vykonavatel.
(4) Se zõÂskanou cÏaÂstkou se nalozÏõÂ jako s vyÂteÏzÏkem
prodeje (§ 331 azÏ 332).ª.
436. Za § 334 se vklaÂdaÂ novyÂ § 334a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 91) znõÂ:
¹§ 334a

) § 151f odst. 2 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 72 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 255/1994
Sb.ª.

(1) ZaknihovaneÂ a imobilizovaneÂ cenneÂ papõÂry se
sepõÂsÏõÂ, jakmile se soud dozvõÂ, zÏe pro povinneÂho jsou
takoveÂ cenneÂ papõÂry evidovaÂny u StrÏediska cennyÂch
papõÂruÊ nebo v jineÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem stanoveneÂ evidenci.91) V prÏõÂpadeÏ potrÏeby nebo pochybnostõÂ si vyzÏaÂdaÂ od StrÏediska cennyÂch papõÂruÊ nebo orgaÂnu vedoucõÂho jinou zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem stanovenou evidenci
(daÂle jen ¹StrÏediskoª) zpraÂvu.

432. V § 332 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Pro porÏadõÂ zaÂstavnõÂho praÂva a zajisÏt'ovacõÂho
prÏevodu praÂva je rozhodujõÂcõÂ den jejich vzniku.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.

(2) Po sepsaÂnõÂ soud sdeÏlõÂ StrÏedisku, jakeÂ zaknihovaneÂ nebo imobilizovaneÂ cenneÂ papõÂry povinneÂho byly
sepsaÂny, kdy k sepsaÂnõÂ dosÏlo a zÏe povinnyÂ s nimi nesmõÂ
pocÏõÂnaje tõÂmto dnem naklaÂdat (§ 324). StrÏedisko obsah
sdeÏlenõÂ zapõÂsÏe do sveÂ evidence vedeneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona.

433. V § 333 odst. 1 se za slovo ¹peneÏzª vklaÂdajõÂ
slova ¹v meÏneÏ CÏeskeÂ republikyª.

(3) SepsaneÂ zaknihovaneÂ a imobilizovaneÂ cenneÂ
papõÂry soud zpeneÏzÏõÂ v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.
PotrÏebneÂ uÂkony provede vykonavatel; maÂ prÏitom
vsÏechna praÂva, kteraÂ jinak prÏõÂslusÏõÂ povinneÂmu jako majiteli uÂcÏtu u StrÏediska nebo jako osobeÏ opraÂvneÏneÂ
z teÏchto cennyÂch papõÂruÊ.

87

) § 151a a naÂsledujõÂcõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 72 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 255/1994
Sb.

88

) § 151s a naÂsledujõÂcõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.

89

434. V § 333 odst. 2 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹Naleznou-li
se prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ sveÏtoveÏ obchodovatelneÂ
zlato, peneÏzÏnõÂ prostrÏedky v cizõÂ meÏneÏ nebo jineÂ devizoveÂ hodnoty,90) nalozÏõÂ se s nimi podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ.ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 90) znõÂ:

(4) UstanovenõÂ § 334 odst. 4 zde platõÂ obdobneÏ.
91

¹90) § 1 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 219/1995 Sb.ª.

435. § 334 znõÂ:

) ZaÂkon cÏ. 591/1992 Sb., o cennyÂch papõÂrech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

437. § 335 a 335a vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹§ 334

(1) VkladnõÂ knõÂzÏky, vkladnõÂ listy a jineÂ formy
vkladuÊ, akcie, smeÏnky, sÏeky nebo jineÂ listinneÂ cenneÂ
papõÂry anebo jineÂ listiny, jejichzÏ prÏedlozÏenõÂ je trÏeba
k uplatneÏnõÂ praÂva, sepõÂsÏõÂ se jako jineÂ veÏci, avsÏak odevzdajõÂ se vzÏdy soudu.

¹Prodej nemovitostõÂ
§ 335

(2) VkladnõÂ knõÂzÏku nebo jõÂ obdobnou jinou formu
vkladu prÏedlozÏõÂ soud peneÏzÏnõÂmu uÂstavu a vybere z nõÂ
cÏaÂstku, na kterou maÂ povinnyÂ praÂvo. PeneÏzÏnõÂ uÂstav
provede vyÂplatu vkladu, i kdyzÏ je tato vyÂplata vaÂzaÂna.

(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem nemovitostõÂ
muÊzÏe byÂt narÏõÂzen, jen kdyzÏ opraÂvneÏnyÂ oznacÏõÂ nemovitost, jejõÂzÏ prodej navrhuje, a jestlizÏe listinami vydanyÂmi nebo oveÏrÏenyÂmi staÂtnõÂmi orgaÂny, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ
verÏejnyÂmi listinami notaÂrÏe76) dolozÏõÂ, zÏe nemovitost je
ve vlastnictvõÂ povinneÂho. O tom, zÏe byl podaÂn naÂvrh
na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem nemovitostõÂ,
soud vyrozumõÂ prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad.

(3) Jde-li o vkladnõÂ listy, akcie, smeÏnky, sÏeky nebo
jineÂ listinneÂ cenneÂ papõÂry anebo o jineÂ listiny, jejichzÏ
prÏedlozÏenõÂ je trÏeba k uplatneÏnõÂ praÂva, soud podle povahy cenneÂho papõÂru nebo listiny bud' vyzve toho, kdo
maÂ plnit, aby odpovõÂdajõÂcõÂ plneÏnõÂ odevzdal soudu,
nebo se postaraÂ o zpeneÏzÏenõÂ. Postupuje se prÏitom prÏimeÏrÏeneÏ podle ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky, prÏicÏemzÏ uÂkony potrÏebneÂ k uplatneÏnõÂ praÂva, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ po-

(2) NaÂvrh dalsÏõÂho opraÂvneÏneÂho na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem teÂzÏe nemovitosti podanyÂ
u prÏõÂslusÏneÂho soudu drÏõÂve, nezÏ soud pravomocneÏ rozhodl o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, se povazÏuje za
prÏistoupenõÂ k rÏõÂzenõÂ, a to ode dne podaÂnõÂ naÂvrhu. NaÂvrh dalsÏõÂho opraÂvneÏneÂho, kteryÂ byl podaÂn u neprÏõÂslusÏneÂho soudu, soud postoupõÂ bez rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂmu soudu; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ se naÂvrh povazÏuje za
prÏistoupenõÂ k rÏõÂzenõÂ ode dne, kdy naÂvrh dosÏel prÏõÂslusÏ-
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neÂmu soudu. DalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ musõÂ prÏijmout stav rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ je prÏi jeho prÏistoupenõÂ.
(3) OpraÂvneÏnyÂ muÊzÏe vzõÂt zpeÏt svuÊj naÂvrh azÏ do
praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
Soud vsÏak rÏõÂzenõÂ zastavõÂ jen tehdy, souhlasõÂ-li s tõÂm
vsÏichni opraÂvneÏnõÂ, kterÏõÂ prÏistoupili do rÏõÂzenõÂ.
§ 335a
(1) Pro narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem nemovitostõÂ je rozhodujõÂcõÂ stav v dobeÏ zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.
(2) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se vztahuje na
nemovitost se vsÏemi jejõÂmi soucÏaÂstmi a prÏõÂslusÏenstvõÂm;
to platõÂ i o movityÂch veÏcech, ktereÂ jsou prÏõÂslusÏenstvõÂm
nemovitosti.ª.
438. Za § 335a se vklaÂdaÂ novyÂ § 335b, kteryÂ znõÂ:
¹§ 335b
(1) V usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
soud povinneÂmu
a) zakaÂzÏe, aby po dorucÏenõÂ usnesenõÂ nemovitost prÏevedl na neÏkoho jineÂho nebo ji zatõÂzÏil;
b) ulozÏõÂ, aby soudu do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ usnesenõÂ
oznaÂmil, zda a kdo maÂ k nemovitosti prÏedkupnõÂ
praÂvo, s poucÏenõÂm, zÏe prÏi neoznaÂmenõÂ povinnyÂ
odpovõÂdaÂ za sÏkodu tõÂm zpuÊsobenou.
(2) UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏõÂ soud opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo prÏistoupili do rÏõÂzenõÂ
jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinneÂmu, manzÏelu povinneÂho
a prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu.
(3) Po praÂvnõÂ moci soud dorucÏõÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ osobaÂm, o nichzÏ je mu
znaÂmo, zÏe majõÂ k nemovitosti prÏedkupnõÂ praÂvo, veÏcneÂ
praÂvo nebo naÂjemnõÂ praÂvo, financÏnõÂmu uÂrÏadu a obecnõÂmu uÂrÏadu, v jejichzÏ obvodu je nemovitost a v jejichzÏ
obvodu maÂ povinnyÂ sveÂ bydlisÏteÏ (sõÂdlo, mõÂsto podnikaÂnõÂ), a vyveÏsõÂ je na uÂrÏednõÂ desce soudu. O tom, zÏe
usnesenõÂ nabylo praÂvnõÂ moci, soud vyrozumõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
katastraÂlnõÂ uÂrÏad.ª.
439. § 336 azÏ 336n vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 92) zneÏjõÂ:
¹§ 336
(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ soud ustanovõÂ znalce, ktereÂmu ulozÏõÂ, aby
ocenil nemovitost a jejõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ a aby ocenil jednotlivaÂ praÂva a zaÂvady s nemovitostõÂ spojeneÂ. NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, postupuje se prÏi ocenÏovaÂnõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.92)
(2) Je-li to potrÏebneÂ, provede soud ohledaÂnõÂ nemovitosti a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ. O dobeÏ a mõÂsteÏ ohledaÂnõÂ soud uveÏdomõÂ opraÂvneÏneÂho, ty, kdo prÏistoupili do
rÏõÂzenõÂ jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinneÂho, znalce a osoby,
o nichzÏ je znaÂmo, zÏe pro neÏ vaÂznou na nemovitosti

praÂva nebo zaÂvady. PovinnyÂ, poprÏõÂpadeÏ i dalsÏõÂ osoby,
jsou povinny umozÏnit prohlõÂdku nemovitosti a jejõÂho
prÏõÂslusÏenstvõÂ, potrÏebnou k provedenõÂ oceneÏnõÂ a zjisÏteÏnõÂ
stavu praÂv a zaÂvad s nemovitostõÂ spojenyÂch.
(3) JestlizÏe nemovitost a jejõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ byly
oceneÏny zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavcõÂch 1 a 2 v dobeÏ
jednoho roku prÏede dnem, kdy usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci, a jestlizÏe se nezmeÏnily okolnosti rozhodujõÂcõÂ pro oceneÏnõÂ, muÊzÏe soud
od noveÂho oceneÏnõÂ upustit.
§ 336a
(1) Podle vyÂsledkuÊ oceneÏnõÂ a ohledaÂnõÂ provedeneÂho podle § 336 urcÏõÂ soud
a) cenu nemovitosti a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ,
b) cenu jednotlivyÂch praÂv a zaÂvad s nemovitostõÂ spojenyÂch,
c) zaÂvady, ktereÂ prodejem v drazÏbeÏ nezaniknou,
d) vyÂslednou cenu.
(2) ZaÂvadami ve smyslu odstavce 1 põÂsm. c) jsou
veÏcnaÂ brÏemena, o nichzÏ to stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy,
naÂjem bytuÊ a dalsÏõÂ veÏcnaÂ brÏemena a naÂjemnõÂ praÂva,
u nichzÏ zaÂjem spolecÏnosti vyzÏaduje, aby nemovitost
zateÏzÏovala i nadaÂle.
(3) PrÏi urcÏenõÂ vyÂsledneÂ ceny se od ceny nemovitosti a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a ceny praÂv spojenyÂch s nemovitostõÂ odecÏtou zaÂvady podle odstavce 1 põÂsm. c).
(4) UsnesenõÂ podle odstavce 1 soud dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ
opraÂvneÏnõÂ, povinneÂmu a osobaÂm, o nichzÏ je mu znaÂmo,
zÏe pro neÏ vaÂznou na nemovitosti praÂva nebo zaÂvady.
JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat.
§ 336b
(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o ceneÏ (§ 336a) soud
narÏõÂdõÂ drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ (drazÏbu).
(2) Ve vyÂroku usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ (drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce) soud uvede
a) cÏas a mõÂsto drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ (§ 336d),
b) oznacÏenõÂ nemovitosti a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ,
c) vyÂslednou cenu (§ 336a),
d) vyÂsÏi nejnizÏsÏõÂho podaÂnõÂ (§ 336e odst. 1),
e) vyÂsÏi jistoty a zpuÊsob jejõÂho zaplacenõÂ (§ 336e
odst. 2),
f) praÂva a zaÂvady spojeneÂ s nemovitostõÂ,
g) zaÂvady, ktereÂ prodejem nemovitosti v drazÏbeÏ nezaniknou [§ 336a odst. 1 põÂsm. c)],
h) prÏedpoklady, za kteryÂch vydrazÏitel muÊzÏe prÏevzõÂt
vydrazÏenou nemovitost a za kteryÂch se stane jejõÂm
vlastnõÂkem (§ 336l odst. 1 a 2),
i) upozorneÏnõÂ, zÏe prÏi rozvrhu podstaty se mohou
opraÂvneÏnyÂ, ti, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ
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opraÂvneÏnõÂ, a dalsÏõÂ veÏrÏiteleÂ povinneÂho domaÂhat
uspokojenõÂ jinyÂch vymahatelnyÂch pohledaÂvek
nebo pohledaÂvek zajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem,
nezÏ pro ktereÂ byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ, jestlizÏe je prÏihlaÂsõÂ nejpozdeÏji do zahaÂjenõÂ drazÏebnõÂho
jednaÂnõÂ, jestlizÏe v prÏihlaÂsÏce uvedou vyÂsÏi pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a prokaÂzÏõÂ-li je prÏõÂslusÏnyÂmi listinami, a poucÏenõÂ, zÏe k prÏihlaÂsÏkaÂm, v nichzÏ
vyÂsÏe pohledaÂvky nebo jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ nebude
uvedena, se neprÏihlõÂzÏõÂ (§ 336f),
j) vyÂzvu, aby opraÂvneÏnyÂ, ti, kdo prÏistoupili do rÏõÂzenõÂ
jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, a ostatnõÂ veÏrÏiteleÂ povinneÂho,
kterÏõÂ pozÏadujõÂ uspokojenõÂ svyÂch pohledaÂvek prÏi
rozvrhu podstaty (§ 336f), soudu sdeÏlili, zda zÏaÂdajõÂ
zaplacenõÂ svyÂch pohledaÂvek, s upozorneÏnõÂm, zÏe
nepozÏaÂdajõÂ-li o zaplacenõÂ prÏed zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ, muÊzÏe vydrazÏitel dluh povinneÂho
vuÊcÏi nim prÏevzõÂt (§ 336g),
k) vyÂzvu, aby kazÏdyÂ, kdo maÂ praÂvo, ktereÂ neprÏipousÏtõÂ drazÏbu (§ 267), je uplatnil u soudu a aby
takoveÂ uplatneÏnõÂ praÂva prokaÂzal nejpozdeÏji prÏed
zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ, s upozorneÏnõÂm, zÏe
jinak k jeho praÂvu nebude prÏi provedenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ prÏihlõÂzÏeno,
l) upozorneÏnõÂ, zÏe osoby, ktereÂ majõÂ k nemovitosti
prÏedkupnõÂ praÂvo, je mohou uplatnit jen v drazÏbeÏ
jako drazÏiteleÂ a zÏe udeÏlenõÂm prÏõÂklepu prÏedkupnõÂ
praÂvo zanikaÂ.
§ 336c
a)

b)

(1) DrazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku soud dorucÏõÂ:
opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako
dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinneÂmu, manzÏelu povinneÂho,
osobaÂm, o nichzÏ je mu znaÂmo, zÏe majõÂ k nemovitosti prÏedkupnõÂ praÂvo, veÏcneÂ praÂvo nebo naÂjemnõÂ
praÂvo, a osobaÂm, ktereÂ jizÏ prÏihlaÂsily sveÂ vymahatelneÂ pohledaÂvky nebo pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem za povinnyÂm a prÏõÂslusÏnyÂmi listinami je prokaÂzaly,
financÏnõÂmu uÂrÏadu a obecnõÂmu uÂrÏadu, v jejichzÏ obvodu je nemovitost a v jejichzÏ obvodu maÂ povinnyÂ
sveÂ bydlisÏteÏ (sõÂdlo, mõÂsto podnikaÂnõÂ),
teÏm, kdo vybõÂrajõÂ pojistneÂ na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ,
prÏõÂspeÏvek na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti a pojistneÂ na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ,
prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu,
okresnõÂmu uÂrÏadu, v jehozÏ obvodu je nemovitost.
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UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ soucÏasneÏ sejme z uÂrÏednõÂ desky soudu.
(4) V oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech muÊzÏe soud drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku nebo jejõÂ podstatnyÂ obsah uverÏejnit
v celostaÂtnõÂm nebo mõÂstnõÂm tisku, poprÏõÂpadeÏ jinyÂm
vhodnyÂm zpuÊsobem.
(5) Proti drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce mohou podat odvolaÂnõÂ jen opraÂvneÏnyÂ, ti, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako
dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinnyÂ a osoby, ktereÂ majõÂ k nemovitosti prÏedkupnõÂ praÂvo, veÏcneÂ praÂvo nebo naÂjemnõÂ
praÂvo. OdvolaÂnõÂ jen proti vyÂrokuÊm uvedenyÂm
v § 336b odst. 2 põÂsm. a), b), f), h) azÏ l) nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
§ 336d
(1) DrazÏbu lze uskutecÏnit v mõÂsteÏ, kde se nachaÂzõÂ
nemovitost, nebo u soudu anebo na jineÂm vhodneÂm
mõÂsteÏ.
(2) DrazÏebnõÂ jednaÂnõÂ soud narÏõÂdõÂ nejmeÂneÏ 30 dnuÊ
po dni vydaÂnõÂ drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏky.
§ 336e
(1) NejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ soud stanovõÂ ve vyÂsÏi dvou
trÏetin vyÂsledneÂ ceny [§ 336a odst. 1 põÂsm. d)].
(2) VyÂsÏi jistoty soud stanovõÂ podle okolnostõÂ prÏõÂpadu, nejvyÂsÏe vsÏak v cÏaÂstce neprÏevysÏujõÂcõÂ trÏi cÏtvrtiny
nejnizÏsÏõÂho podaÂnõÂ. Jistotu lze zaplatit bud' v hotovosti
do pokladny soudu nebo platbou na uÂcÏet soudu;
k platbeÏ na uÂcÏet soudu lze prÏihleÂdnout jen tehdy,
bylo-li prÏed zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ zjisÏteÏno,
zÏe na uÂcÏet soudu takeÂ dosÏla.
(3) Ten, kdo hodlaÂ uplatnit prÏi drazÏbeÏ sveÂ prÏedkupnõÂ praÂvo, musõÂ je soudu prokaÂzat nejpozdeÏji prÏed
zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ. Soud jesÏteÏ prÏed zahaÂjenõÂm vlastnõÂ drazÏby rozhodne, zda prÏedkupnõÂ praÂvo je
prokaÂzaÂno; proti tomuto usnesenõÂ nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
§ 336f

(2) OsobaÂm uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. a) soud
drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku dorucÏõÂ do jejich vlastnõÂch rukou.

(1) VeÏrÏitel, kteryÂ maÂ proti povinneÂmu pohledaÂvku
prÏiznanou rozhodnutõÂm, smõÂrem nebo jinyÂm titulem
uvedenyÂm v § 274 (vymahatelnou pohledaÂvku) anebo
pohledaÂvku zajisÏteÏnou zaÂstavnõÂm praÂvem, muÊzÏe ji do
rÏõÂzenõÂ prÏihlaÂsit nejpozdeÏji do zahaÂjenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ. OpraÂvneÏnyÂ a ten, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako
dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, mohou sveÂ pohledaÂvky prÏihlaÂsit, jen
jestlizÏe jim byly prÏiznaÂny rozhodnutõÂm, smõÂrem nebo
jinyÂm titulem uvedenyÂm v § 274 po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.

(3) Soud vyveÏsõÂ v den jejõÂho vydaÂnõÂ drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku na uÂrÏednõÂ desce soudu a pozÏaÂdaÂ obecnõÂ uÂrÏad,
v jehozÏ obvodu je nemovitost, aby vyhlaÂsÏku nebo jejõÂ
podstatnyÂ obsah uverÏejnil zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm, a prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad, aby vyhlaÂsÏku nebo
jejõÂ podstatnyÂ obsah uverÏejnil na sveÂ uÂrÏednõÂ desce.

(2) V prÏihlaÂsÏce musõÂ byÂt uvedena vyÂsÏe pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejõÂhozÏ uspokojenõÂ se veÏrÏitel povinneÂho domaÂhaÂ, jinak se k prÏihlaÂsÏce neprÏihlõÂzÏõÂ;
o tomto naÂsledku musõÂ byÂt veÏrÏitel poucÏen v drazÏebnõÂ
vyhlaÂsÏce. K prÏihlaÂsÏce musõÂ byÂt prÏipojeny listiny prokazujõÂcõÂ, zÏe jde o vymahatelnou pohledaÂvku nebo o po-

c)
d)
e)
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hledaÂvku zajisÏteÏnou zaÂstavnõÂm praÂvem, ledazÏe tyto
skutecÏnosti vyplyÂvajõÂ z obsahu spisu.
(3) OpozÏdeÏneÂ prÏihlaÂsÏky soud usnesenõÂm odmõÂtne;
proti tomuto usnesenõÂ nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
§ 336g
(1) NesdeÏlõÂ-li opraÂvneÏnyÂ nebo ten, kdo do rÏõÂzenõÂ
prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, anebo veÏrÏitel povinneÂho, kteryÂ podal prÏihlaÂsÏku (§ 336f), zÏe zÏaÂdaÂ zaplacenõÂ
sveÂ pohledaÂvky, je vydrazÏitel opraÂvneÏn dluh povinneÂho
vuÊcÏi teÏmto veÏrÏiteluÊm prÏevzõÂt.
(2) PrÏevzetõÂm dluhu podle odstavce 1 nastoupõÂ
vydrazÏitel jako dluzÏnõÂk na mõÂsto povinneÂho; souhlas
veÏrÏitele se nevyzÏaduje.
(3) Je-li pohledaÂvka, do nõÂzÏ nastoupil vydrazÏitel
mõÂsto povinneÂho jako dluzÏnõÂk, zajisÏteÏna zaÂstavnõÂm praÂvem k vydrazÏeneÂ nemovitosti, puÊsobõÂ zaÂstavnõÂ praÂvo
vuÊcÏi vydrazÏiteli.
§ 336h
(1) DrazÏebnõÂ jednaÂnõÂ muÊzÏe rÏõÂdit jen soudce. JednotliveÂ uÂkony prÏi jednaÂnõÂ, jimizÏ se nerozhoduje, muÊzÏe
na zaÂkladeÏ poveÏrÏenõÂ soudce proveÂst vykonavatel nebo
jinyÂ zameÏstnanec soudu; rÏõÂdõÂ se prÏitom pokyny soudce.
(2) Jako drazÏitel se muÊzÏe jednaÂnõÂ zuÂcÏastnit pouze
ten, kdo zaplatil do zahaÂjenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ jistotu
(§ 336e odst. 2).
(3) FyzickaÂ osoba muÊzÏe drazÏit jen osobneÏ nebo
prostrÏednictvõÂm zaÂstupce, jehozÏ plnaÂ moc byla uÂrÏedneÏ
oveÏrÏena. Za praÂvnickou osobu, obec, vysÏsÏõÂ uÂzemneÏ
samospraÂvnyÂ celek nebo staÂt drazÏõÂ osoby uvedeneÂ
v § 21, 21a a 21b, ktereÂ sveÂ opraÂvneÏnõÂ musõÂ prokaÂzat
listinou, jezÏ byla uÂrÏedneÏ oveÏrÏena, nebo jejich zaÂstupce,
jehozÏ plnaÂ moc byla uÂrÏedneÏ oveÏrÏena.
(4) Jako drazÏiteleÂ nesmõÂ vystupovat soudci, zameÏstnanci souduÊ, povinnyÂ, manzÏel povinneÂho, vydrazÏitel uvedenyÂ v § 336m odst. 2 a ti, jimzÏ v nabytõÂ veÏci
braÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.
§ 336i
(1) Bylo-li zjisÏteÏno, zÏe byla podaÂna zÏaloba na vyloucÏenõÂ prodaÂvaneÂ nemovitosti z vyÂkonu rozhodnutõÂ
(§ 267), soud drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ odrocÏõÂ azÏ do pravomocneÂho rozhodnutõÂ o zÏalobeÏ.
(2) Po zahaÂjenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ soudce nejprve rozhodne, zda je prokaÂzaÂno prÏedkupnõÂ praÂvo
(§ 336e odst. 3), a oznaÂmõÂ, kterÏõÂ veÏrÏiteleÂ prÏihlaÂsili sveÂ
pohledaÂvky a v jakeÂ vyÂsÏi, kterÏõÂ veÏrÏiteleÂ pozÏaÂdali o zaplacenõÂ svyÂch pohledaÂvek a v jakeÂ vyÂsÏi a ktereÂ pohledaÂvky muÊzÏe vydrazÏitel prÏevzõÂt a jakaÂ je vyÂsÏe teÏchto
pohledaÂvek.
(3) Po provedenõÂ uÂkonuÊ podle odstavce 2 soudce
vyzve ty, kdo mohou drazÏit, aby cÏinili podaÂnõÂ.

(4) DrazÏba se konaÂ, dokud drazÏiteleÂ cÏinõÂ podaÂnõÂ;
drazÏiteleÂ jsou vaÂzaÂni svyÂmi podaÂnõÂmi, dokud soud neudeÏlõÂ prÏõÂklep. Cena vydrazÏeneÂ veÏci nenõÂ omezena ustanovenõÂmi cenovyÂch prÏedpisuÊ.
§ 336j
(1) PrÏõÂklep lze udeÏlit tomu, kdo ucÏinil nejvysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ a u neÏhozÏ jsou splneÏny dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ zaÂkonem. UcÏinilo-li võÂce drazÏiteluÊ stejneÂ nejvysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ, udeÏlõÂ soud prÏõÂklep nejprve tomu, komu sveÏdcÏõÂ
prÏedkupnõÂ praÂvo, a poteÂ, nedohodnou-li se jinak drazÏiteleÂ, kterÏõÂ ucÏinili stejneÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, drazÏiteli,
kteryÂ byl urcÏen losem.
(2) PrÏed udeÏlenõÂm prÏõÂklepu se soudce dotaÂzÏe osob
prÏõÂtomnyÂch prÏi drazÏbeÏ, zda majõÂ naÂmitky proti prÏõÂklepu; naÂmitky, ktereÂ podali opraÂvneÏnyÂ, ten, kdo do
rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, povinnyÂ a drazÏitel, se uvedou do protokolu.
(3) ShledaÂ-li soud naÂmitky proti prÏõÂklepu duÊvodnyÂmi, pokracÏuje se v drazÏbeÏ vyvolaÂnõÂm prÏedposlednõÂho podaÂnõÂ; proti tomuto usnesenõÂ nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ. V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ soud usnesenõÂm udeÏlõÂ prÏõÂklep.
(4) V usnesenõÂ o prÏõÂklepu soud stanovõÂ lhuÊtu k zaplacenõÂ nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ, kteraÂ pocÏõÂnaÂ dnem praÂvnõÂ
moci prÏõÂklepu a nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ dva meÏsõÂce. Na
nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ se zapocÏte vydrazÏitelem slozÏenaÂ jistota.
(5) DrazÏiteluÊm, kteryÂm nebyl udeÏlen prÏõÂklep, se
vraÂtõÂ zaplacenaÂ jistota po skoncÏenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ;
jestlizÏe vsÏak podali proti prÏõÂklepu naÂmitky, vraÂtõÂ se jim
po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o prÏõÂklepu.
§ 336k
(1) UsnesenõÂ o prÏõÂklepu soud dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu, tomu, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, povinneÂmu, vydrazÏiteli a drazÏiteluÊm, kterÏõÂ proti
udeÏlenõÂ prÏõÂklepu vznesli naÂmitky.
(2) Proti usnesenõÂ o udeÏlenõÂ prÏõÂklepu mohou
podat odvolaÂnõÂ jen osoby uvedeneÂ v odstavci 1. Do
15 dnuÊ ode dne drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ mohou podat odvolaÂnõÂ teÂzÏ osoby uvedeneÂ v § 336c odst. 1 põÂsm. a),
kteryÂm nebyla dorucÏena drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka, jestlizÏe se
z tohoto duÊvodu nezuÂcÏastnily drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ.
(3) OdvolacõÂ soud usnesenõÂ o prÏõÂklepu zmeÏnõÂ tak,
zÏe se prÏõÂklep neudeÏluje, jestlizÏe v rÏõÂzenõÂ dosÏlo k takovyÂm vadaÂm, zÏe se odvolatel nemohl zuÂcÏastnit drazÏby,
nebo jestlizÏe byl prÏõÂklep udeÏlen proto, zÏe prÏi narÏõÂzenõÂ
drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ nebo prÏi provedenõÂ drazÏby dosÏlo
k porusÏenõÂ zaÂkona. UstanovenõÂ § 221 se nepouzÏije.
(4) UsnesenõÂ odvolacõÂho soudu se dorucÏõÂ osobaÂm
uvedenyÂm v odstavci 1. Bylo-li usnesenõÂ o prÏõÂklepu
odvolacõÂm soudem zmeÏneÏno, narÏõÂdõÂ soud prvnõÂho
stupneÏ noveÂ drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ.
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§ 336l
(1) VydrazÏitel je opraÂvneÏn prÏevzõÂt vydrazÏenou
nemovitost s prÏõÂslusÏenstvõÂm dnem naÂsledujõÂcõÂm po vydaÂnõÂ usnesenõÂ o prÏõÂklepu; o tom je vydrazÏitel povinen
vyrozumeÏt soud.
(2) VydrazÏitel se staÂvaÂ vlastnõÂkem vydrazÏeneÂ nemovitosti s prÏõÂslusÏenstvõÂm, nabylo-li usnesenõÂ o prÏõÂklepu praÂvnõÂ moci a zaplatil-li nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, a to
ke dni vydaÂnõÂ usnesenõÂ o prÏõÂklepu.
(3) PrÏedkupnõÂ praÂvo k vydrazÏeneÂ nemovitosti zanikaÂ dnem, kteryÂm se stal vydrazÏitel jejõÂm vlastnõÂkem.
(4) VydrazÏitel, kteryÂ se nestal vlastnõÂkem vydrazÏeneÂ nemovitosti, je povinen vraÂtit ji povinneÂmu, vydat
mu uzÏitky a nahradit sÏkodu, kterou mu zpuÊsobil prÏi
hospodarÏenõÂ s nemovitostõÂ a jejõÂm prÏõÂslusÏenstvõÂm.
§ 336m
(1) Nebylo-li prÏi drazÏbeÏ ucÏineÏno ani nejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ, soud drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ skoncÏõÂ. DalsÏõÂ drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ soud narÏõÂdõÂ na naÂvrh opraÂvneÏneÂho nebo toho, kdo
do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, kteryÂ lze
podat nejdrÏõÂve po uplynutõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od bezuÂspeÏsÏneÂ
drazÏby; nebyl-li naÂvrh podaÂn do jednoho roku, soud
vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ.
(2) Nezaplatil-li vydrazÏitel nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ ani
v dodatecÏneÂ lhuÊteÏ, kterou mu urcÏil soud a kteraÂ nesmõÂ
byÂt delsÏõÂ nezÏ jeden meÏsõÂc, usnesenõÂ o prÏõÂklepu se marnyÂm uplynutõÂm dodatecÏneÂ lhuÊty zrusÏuje a soud narÏõÂdõÂ
dalsÏõÂ drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ.
(3) PrÏi dalsÏõÂm drazÏebnõÂm jednaÂnõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 se nejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ stanovõÂ ve vyÂsÏi poloviny
vyÂsledneÂ ceny [§ 336a odst. 1 põÂsm. d)]; jinak o narÏõÂzenõÂ
a provedenõÂ dalsÏõÂ drazÏby platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ
§ 336b azÏ 336d, § 336e odst. 2, § 336g, 336h, § 336i
odst. 3 a 4, § 336j azÏ 336l.
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(4) CÏaÂstky prÏipadajõÂcõÂ na naÂhradu naÂkladuÊ soud
vyplatõÂ staÂtu nebo uÂcÏastnõÂkuÊm, kteryÂm byly prÏiznaÂny.
OstatnõÂ naÂhrady prÏipadajõÂ do rozdeÏlovaneÂ podstaty.
92

) § 2 odst. 1 zaÂkona cÏ. 151/1997 Sb., o ocenÏovaÂnõÂ majetku
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ocenÏovaÂnõÂ majetku).ª.

440. § 336o a 336p se zrusÏujõÂ.
441. § 337 azÏ 337e zneÏjõÂ:
¹§ 337
(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o prÏõÂklepu a po zaplacenõÂ nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ vydrazÏitelem narÏõÂdõÂ soud
jednaÂnõÂ o rozvrhu rozdeÏlovaneÂ podstaty.
(2) K jednaÂnõÂ soud prÏedvolaÂ uÂcÏastnõÂky rozvrhu,
kteryÂmi jsou opraÂvneÏnyÂ, ten, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil
jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, povinnyÂ, vydrazÏitel, osoby, ktereÂ
podaly prÏihlaÂsÏku, ledazÏe by jejich prÏihlaÂsÏka byla odmõÂtnuta (§ 336f), a osoby, o nichzÏ je znaÂmo, zÏe v jejich
prospeÏch vaÂznou na nemovitosti zaÂvady s vyÂjimkou
teÏch, o nichzÏ bylo rozhodnuto, zÏe prodejem v drazÏbeÏ
nezaniknou [§ 336a odst. 1 põÂsm. c)].
(3) PrÏedvolaÂnõÂ k rozvrhoveÂmu jednaÂnõÂ se rovneÏzÏ
vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce soudu.
§ 337a
RozdeÏlovanou podstatu tvorÏõÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ
a uÂroky z neÏho, poprÏõÂpadeÏ naÂhrady, ktereÂ do podstaty
prÏipadajõÂ podle § 336n odst. 4, a na tyto naÂhrady zapocÏõÂtanaÂ jistota vydrazÏitele uvedeneÂho v § 336m
odst. 2.
§ 337b

§ 336n

(1) PrÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ se projednajõÂ pohledaÂvky, ktereÂ mohou byÂt uspokojeny z rozdeÏlovaneÂ
podstaty.

(1) VydrazÏitel uvedenyÂ v § 336m odst. 2 je povinen nahradit naÂklady, ktereÂ staÂtu a uÂcÏastnõÂkuÊm vznikly
v souvislosti s dalsÏõÂm drazÏebnõÂm jednaÂnõÂm, sÏkodu,
kteraÂ vznikla tõÂm, zÏe nezaplatil nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ,
a, bylo-li prÏi dalsÏõÂm drazÏebnõÂm jednaÂnõÂ dosazÏeno nizÏsÏõÂ
nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, rozdõÂl na nejvysÏsÏõÂm podaÂnõÂ. Na tyto
zaÂvazky se zapocÏõÂtaÂ jistota slozÏenaÂ vydrazÏitelem; prÏevysÏuje-li jistota tyto zaÂvazky, zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst se vraÂtõÂ
vydrazÏiteli.

(2) KazÏdyÂ z veÏrÏiteluÊ, kteryÂ je prÏõÂtomen jednaÂnõÂ, je
povinen vycÏõÂslit svou pohledaÂvku a jejõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ ke
dni rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ a uveÂst, do jakeÂ skupiny patrÏõÂ,
a skutecÏnosti vyÂznamneÂ pro jejõÂ porÏadõÂ. PohledaÂvky
ostatnõÂch veÏrÏiteluÊ a jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ vycÏõÂslõÂ ke dni
rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ a jejich skupinu a porÏadõÂ uvede
soud podle uÂdajuÊ obsazÏenyÂch ve spisu. Po skoncÏenõÂ
rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ nelze prÏihlõÂzÏet k teÂ cÏaÂsti pohledaÂvek a jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, kteraÂ nebyla vycÏõÂslena.

(2) O zaÂvazcõÂch podle odstavce 1 rozhodne soud
po jednaÂnõÂ usnesenõÂm.

(3) KazÏdyÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ rozvrhu muÊzÏe poprÏõÂt vycÏõÂsleneÂ pohledaÂvky co do jejich pravosti, vyÂsÏe, zarÏazenõÂ
do skupiny a porÏadõÂ. K naÂmitkaÂm osob, ktereÂ se k rozvrhoveÂmu jednaÂnõÂ nedostavily, se neprÏihlõÂzÏõÂ, ledazÏe by
byly uplatneÏny a dolozÏeny prÏed jednaÂnõÂm.

(3) NepostacÏuje-li k uÂhradeÏ zaÂvazkuÊ podle odstavce 1 slozÏenaÂ jistota, podaÂ vykonavatel podle vykonatelneÂho usnesenõÂ uvedeneÂho v odstavci 2 k vymozÏenõÂ
potrÏebnyÂch cÏaÂstek naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ proti vydrazÏiteli.

(4) VydrazÏitel se vyjaÂdrÏõÂ, zda prÏebõÂraÂ pohledaÂvky,
o nichzÏ veÏrÏiteleÂ neprohlaÂsili, zÏe zÏaÂdajõÂ jejich zaplacenõÂ

(§ 336g). K vyjaÂdrÏenõÂ vydrazÏitele ucÏineÏneÂmu po skoncÏenõÂ rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(5) Osoby, kteryÂm sveÏdcÏõÂ praÂvo z veÏcneÂho brÏemene nebo naÂjemnõÂ praÂvo, se vyjaÂdrÏõÂ, zda pozÏadujõÂ vyplacenõÂ naÂhrady; jinak se maÂ za to, zÏe souhlasõÂ s vyplacenõÂm naÂhrady vydrazÏiteli. K vyjaÂdrÏenõÂ ucÏineÏneÂmu po
skoncÏenõÂ rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ se neprÏihlõÂzÏõÂ.
§ 337c
(1) Podle vyÂsledkuÊ rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ se z rozdeÏlovaneÂ podstaty uspokojujõÂ postupneÏ podle teÏchto
skupin:
a) pohledaÂvky naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ vzniklyÂch staÂtu v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm drazÏby, noveÂ drazÏby nebo
dalsÏõÂ drazÏby,
b) pohledaÂvky z hypotecÏnõÂch uÂveÏruÊ slouzÏõÂcõÂ ke krytõÂ
jmenoviteÂ hodnoty hypotecÏnõÂch zaÂstavnõÂch listuÊ,
c) pohledaÂvka opraÂvneÏneÂho, pohledaÂvka toho, kdo
do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem a naÂhrada za
veÏcnaÂ brÏemena nebo naÂjemnõÂ praÂva s vyÂjimkou
teÏch, o nichzÏ bylo rozhodnuto, zÏe prodejem nemovitosti v drazÏbeÏ nezaniknou [§ 336a odst. 1
põÂsm. c)],
d) pohledaÂvky nedoplatkuÊ vyÂzÏivneÂho,
e) pohledaÂvky danõÂ a poplatkuÊ, pojistneÂho na verÏejneÂ
zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ a pojistneÂho na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ, prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti,
pokud nebyly uspokojeny podle põÂsmena c),
f) ostatnõÂ pohledaÂvky.
(2) Nelze-li plneÏ uspokojit vsÏechny pohledaÂvky
patrÏõÂcõÂ do teÂzÏe skupiny, uspokojõÂ se podle porÏadõÂ; pohledaÂvky patrÏõÂcõÂ do teÂzÏe skupiny, ktereÂ majõÂ stejneÂ porÏadõÂ, se uspokojõÂ pomeÏrneÏ.
(3) NesplatneÂ pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm
praÂvem se povazÏujõÂ prÏi rozvrhu za splatneÂ.
(4) UÂroky, uÂroky z prodlenõÂ nebo poplatek z prodlenõÂ za poslednõÂ trÏi roky prÏed rozvrhovyÂm jednaÂnõÂm,
jakozÏ i naÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ se uspokojujõÂ v porÏadõÂ
jistiny. NestacÏõÂ-li rozdeÏlovanaÂ podstata, uhradõÂ se prÏed
jistinou.
a)
b)
c)
d)
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(5) Pro porÏadõÂ je rozhodujõÂcõÂ
u pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho den, kdy k soudu vyÂkonu dosÏel jeho naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ,
u pohledaÂvky toho, jenzÏ do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako
dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, den, kteryÂ se povazÏuje za prÏistoupenõÂ k rÏõÂzenõÂ,
u prÏihlaÂsÏeneÂ pohledaÂvky den, kdy k soudu dosÏla
prÏihlaÂsÏka,
u pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem den
vzniku zaÂstavnõÂho praÂva,

e) u naÂhrad za veÏcnaÂ brÏemena den vzniku veÏcneÂho
brÏemene,
f) u naÂhrad za naÂjemnõÂ praÂva den vzniku naÂjemnõÂho
praÂva.
PorÏadõÂ pohledaÂvky se stanovõÂ podle toho hlediska,
ktereÂ je pro ni vyÂhodneÏjsÏõÂ.
(6) Po uÂhradeÏ vsÏech pohledaÂvek, ktereÂ majõÂ byÂt
uspokojeny, se zbytek rozdeÏlovaneÂ podstaty vyplatõÂ
povinneÂmu.
§ 337d
(1) Byly-li v drazÏbeÏ prodaÂny vsÏechny nemovitosti, na kteryÂch vaÂznou pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem pro tuteÂzÏ pohledaÂvku89) (daÂle jen ¹vespolneÂ zaÂstavnõÂ praÂvoª), uhradõÂ se takoveÂ pohledaÂvky
prÏi rozvrhu jednotlivyÂch rozdeÏlovanyÂch podstat pomeÏrneÏ podle zbytkuÊ rozdeÏlovanyÂch podstat, ktereÂ zbyÂvajõÂ u kazÏdeÂ jednotliveÂ nemovitosti po uhrazenõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂch naÂrokuÊ. ZÏaÂdaÂ-li veÏrÏitel uspokojenõÂ v jineÂm
pomeÏru, prÏikaÂzÏe se osobaÂm, ktereÂ by v duÊsledku toho
obdrzÏely z rozdeÏlovaneÂ podstaty meÂneÏ, cÏaÂstka, kteraÂ
by prÏipadla na takovou pohledaÂvku azÏ do vyÂsÏe
schodku z jednotlivyÂch rozdeÏlovanyÂch podstat.
(2) Nebyly-li v drazÏbeÏ prodaÂny vsÏechny nemovitosti, na nichzÏ vaÂznou pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ vespolnyÂm
zaÂstavnõÂm praÂvem, pouzÏije se za zaÂklad vyÂpocÏtu
uÂhrady hodnota vsÏech nemovitostõÂ zjisÏteÏnaÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.92) CÏaÂstky, o ktereÂ by byli veÏrÏiteleÂ
s pozdeÏjsÏõÂm porÏadõÂm zkraÂceni tõÂm, zÏe veÏrÏitel pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ vespolnyÂm zaÂstavnõÂm praÂvem dostal
võÂce, nezÏ kolik by na neÏj prÏipadlo z vyÂteÏzÏku prodaneÂ
nemovitosti, zajistõÂ se na jejich naÂvrh zaÂstavnõÂm praÂvem na neprodanyÂch nemovitostech v porÏadõÂ, ktereÂ
prÏõÂslusÏelo uspokojeneÂmu veÏrÏiteli.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ i na pohledaÂvky, ktereÂ zateÏzÏujõÂ podõÂly neÏkolika
spoluvlastnõÂkuÊ teÂzÏe nemovitosti.
§ 337e
(1) V rozvrhoveÂm usnesenõÂ soud rozhodne teÂzÏ
o pohledaÂvkaÂch, ktereÂ byly prÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ
poprÏeny co do pravosti, vyÂsÏe, zarÏazenõÂ do skupiny
nebo porÏadõÂ, jestlizÏe lze o nich rozhodnout bez provaÂdeÏnõÂ duÊkazuÊ; to neplatõÂ u pohledaÂvek, na ktereÂ ani
zcÏaÂsti podle skupin nebo podle porÏadõÂ neprÏipadaÂ
uÂhrada z rozdeÏlovaneÂ podstaty.
(2) Ty, o jejichzÏ naÂmitkaÂch nemohlo byÂt rozhodnuto podle odstavce 1, soud vyzve, aby do trÏiceti dnuÊ
od praÂvnõÂ moci rozvrhoveÂho usnesenõÂ podali naÂvrh podle § 267a odst. 1, jestlizÏe na sporneÂ pohledaÂvky prÏipadaÂ alesponÏ zcÏaÂsti uÂhrada z rozdeÏlovaneÂ podstaty;
o cÏaÂstce prÏipadajõÂcõÂ na sporneÂ pohledaÂvky soud rozhodne, zÏe bude projednaÂna prÏi dalsÏõÂm rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ.
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(3) K naÂmitkaÂm, ktereÂ nebyly vcÏas uplatneÏny podle odstavce 2, se neprÏihlõÂzÏõÂ; o tomto naÂsledku musõÂ byÂt
ti, kdo byli vyzvaÂni podat naÂvrh podle § 267a odst. 1,
poucÏeni.
(4) V naÂvrhu podle § 267a odst. 1 mohou byÂt
uplatneÏny jen skutecÏnosti, ktereÂ byly uvedeny prÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ.ª.
442. Za § 337e se vklaÂdajõÂ noveÂ § 337f azÏ 337h,
ktereÂ zneÏjõÂ:
¹§ 337f
(1) Po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o naÂvrhu podle
§ 267a odst. 1 soud narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ o rozvrhu zbytku
rozdeÏlovaneÂ podstaty.
(2) K tomuto jednaÂnõÂ soud neprÏedvolaÂ uÂcÏastnõÂky
rozvrhu, jejichzÏ pohledaÂvky byly podle prÏedchozõÂho
rozvrhoveÂho usnesenõÂ zcela uspokojeny. PrÏi rozvrhu
zbytku rozdeÏlovaneÂ podstaty se jinak postupuje obdobneÏ podle § 337 odst. 2 a 3, § 337a, 337c a 337d.
§ 337g
(1) V rozvrhoveÂm usnesenõÂ soud prÏiznaÂ pohledaÂvky jejich veÏrÏiteluÊm; uÂhrada pohledaÂvek, ktereÂ vydrazÏitel prÏevzal (§ 336g, § 337b odst. 4), se prÏiznaÂ vydrazÏiteli.
(2) NaÂhradu za veÏcneÂ brÏemeno nebo naÂjemnõÂ
praÂvo soud prÏiznaÂ vydrazÏiteli, jestlizÏe s tõÂm souhlasõÂ
osoba, ktereÂ sveÏdcÏõÂ praÂvo z tohoto veÏcneÂho brÏemene
nebo naÂjemnõÂ praÂvo (§ 337b odst. 5).
(3) PrÏiznaneÂ cÏaÂstky soud vyplatõÂ po praÂvnõÂ moci
rozvrhoveÂho usnesenõÂ.
§ 337h
(1) Dnem praÂvnõÂ moci rozvrhoveÂho usnesenõÂ zanikajõÂ zaÂstavnõÂ praÂva vaÂznoucõÂ na nemovitosti; ustanovenõÂ § 336g odst. 3 tõÂm nenõÂ dotcÏeno.
(2) Dnem praÂvnõÂ moci rozvrhoveÂho usnesenõÂ
zanikajõÂ veÏcnaÂ brÏemena a naÂjemnõÂ praÂva na nemovitosti
vaÂznoucõÂ; to neplatõÂ u veÏcnyÂch brÏemen a naÂjemnõÂch
praÂv, o nichzÏ bylo rozhodnuto, zÏe nezaniknou
[§ 336a odst. 1 põÂsm. c)], a u veÏcnyÂch brÏemen a naÂjemnõÂch praÂv, za neÏzÏ byla poskytnuta vydrazÏiteli naÂhrada
(§ 337g odst. 2).
(3) Po praÂvnõÂ moci rozvrhoveÂho usnesenõÂ soud
vyrozumõÂ prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad o tom, zda zaÂstavnõÂ praÂva vaÂznoucõÂ na nemovitosti zanikla nebo
zda puÊsobõÂ proti vydrazÏiteli, jakozÏ i o tom, jakaÂ veÏcnaÂ
brÏemena zanikla a jakaÂ i nadaÂle nemovitost zateÏzÏujõÂ.
(4) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ zastaven, soud o tom
vyrozumõÂ po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad.ª.
443. § 338 azÏ 338b vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:
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¹Prodej spoluvlastnickeÂho podõÂlu
§ 338
(1) Na vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem spoluvlastnickeÂho podõÂlu se uzÏijõÂ ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ a nemovitostõÂ, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak.
(2) Jde-li o prodej spoluvlastnickeÂho podõÂlu k moviteÂ veÏci, soud dorucÏõÂ spoluvlastnõÂku povinneÂho usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏi provedenõÂ soupisu, poprÏõÂpadeÏ po soupisu nebo poteÂ, co zjistõÂ, zÏe veÏc
je ve spoluvlastnictvõÂ, a oznaÂmõÂ mu drazÏebnõÂ rok.
SpoluvlastnõÂk povinneÂho je povinen umozÏnit soupis
veÏci ve spoluvlastnictvõÂ; povinnosti ulozÏeneÂ povinneÂmu
v § 325b a 326b platõÂ i pro neÏj. ZuÂcÏastnõÂ-li se spoluvlastnõÂk povinneÂho drazÏby a ucÏinõÂ-li s jinyÂmi drazÏiteli
stejneÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, udeÏlõÂ se mu prÏõÂklep; ustanovenõÂ
§ 329 odst. 2 veÏty druheÂ se nepouzÏije.
(3) Jde-li o prodej spoluvlastnickeÂho podõÂlu k nemovitosti, soud dorucÏõÂ spoluvlastnõÂku povinneÂho pravomocneÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ a drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku; spoluvlastnõÂk povinneÂho muÊzÏe podat
za podmõÂnek uvedenyÂch v § 336c odst. 5 odvolaÂnõÂ
proti drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce. ZuÂcÏastnõÂ-li se spoluvlastnõÂk
povinneÂho drazÏby a ucÏinõÂ-li s jinyÂmi drazÏiteli stejneÂ
nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, udeÏlõÂ se mu prÏõÂklep; ustanovenõÂ
§ 336j odst. 1 veÏty druheÂ se nepouzÏije. SpoluvlastnõÂk
povinneÂho je opraÂvneÏn podat za podmõÂnek uvedenyÂch
v § 336k odst. 2 veÏteÏ druheÂ odvolaÂnõÂ proti usnesenõÂ
o prÏõÂklepu.
Prodej zaÂstavy
§ 338a
(1) Na vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem zaÂstavy se
uzÏijõÂ ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ a nemovitostõÂ, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak.
(2) VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ
lze narÏõÂdit jen prodejem v rozhodnutõÂ oznacÏeneÂ zaÂstavy. MaÂ-li zaÂstavu u sebe zaÂstavnõÂ veÏrÏitel nebo jinaÂ
osoba, ktereÂ byla podle zaÂstavnõÂ smlouvy odevzdaÂna,
jsou tyto osoby povinny umozÏnit soupis teÂto veÏci a jejõÂ
oceneÏnõÂ a veÏc vydat soudu k drazÏbeÏ; ustanovenõÂ § 325b
a 326b pro neÏ platõÂ obdobneÏ.
(3) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem nemovitostõÂ
se nepouzÏijõÂ ustanovenõÂ § 335 odst. 2 a 3, ledazÏe jde
o naÂvrh dalsÏõÂho opraÂvneÏneÂho z rozhodnutõÂ o prodeji
zaÂstavy, a ustanovenõÂ § 336f, ledazÏe by veÏrÏitel prÏihlaÂsil
pohledaÂvku zajisÏteÏnou prodaÂvanou zaÂstavou.
(4) VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem zaÂstavy bude
kromeÏ duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 268 zastaven takeÂ tehdy,
jestlizÏe zaniklo zaÂstavnõÂ praÂvo. Byla-li zajisÏteÏnaÂ pohledaÂvka z cÏaÂsti uspokojena nebo jinak zcÏaÂsti zanikla,
bude vyÂkon rozhodnutõÂ zastaven cÏaÂstecÏneÏ.
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Hlava paÂtaÂ
Â STAVNIÂHO
Ï
Â
Â
ZRIZENI SOUDCOVSKEÂHO ZA
Â VA NA NEMOVITOSTECH
PRA

praÂvo tõÂm od pocÏaÂtku zanikaÂ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe byl pravomocneÏ zastaven jen cÏaÂstecÏneÏ, platõÂ, zÏe byl od pocÏaÂtku
narÏõÂzen pro pohledaÂvku jen v takoveÂ vyÂsÏi, kolik cÏinõÂ po
zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.

§ 338b

(3) UsnesenõÂ o zastavenõÂ nebo o cÏaÂstecÏneÂm zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ soud zasÏle po praÂvnõÂ moci
prÏõÂslusÏneÂmu katastraÂlnõÂmu uÂrÏadu.

(1) VyÂkon rozhodnutõÂ zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho
zaÂstavnõÂho praÂva na nemovitosti muÊzÏe byÂt narÏõÂzen,
jen kdyzÏ opraÂvneÏnyÂ prÏesneÏ oznacÏõÂ nemovitost, k nõÂzÏ
maÂ byÂt zaÂstavnõÂ praÂvo zrÏõÂzeno, a jestlizÏe listinami vydanyÂmi nebo oveÏrÏenyÂmi staÂtnõÂmi orgaÂny nebo notaÂrÏem76) dolozÏõÂ, zÏe nemovitost je ve vlastnictvõÂ povinneÂho. O tom, zÏe byl podaÂn naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva
na nemovitosti, soud vyrozumõÂ prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ
uÂrÏad.
(2) Pro narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zrÏõÂzenõÂm
soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva je rozhodujõÂcõÂ stav
v dobeÏ zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.ª.
444. Za § 338b se vklaÂdajõÂ noveÂ § 338c azÏ 338zq,
ktereÂ vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 93) azÏ
95) zneÏjõÂ:
¹§ 338c
(1) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva se vztahuje na nemovitost
se vsÏemi jejõÂmi soucÏaÂstmi a prÏõÂslusÏenstvõÂm.
(2) ZrÏõÂzenõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva se zaznamenaÂvaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ do katastru nemovitostõÂ.
§ 338d
(1) Pro porÏadõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva
k nemovitosti je rozhodujõÂcõÂ den, v neÏmzÏ k soudu dosÏel
naÂvrh na zrÏõÂzenõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva; dosÏlo-li neÏkolik naÂvrhuÊ ve stejnyÂ den, majõÂ zaÂstavnõÂ praÂva
stejneÂ porÏadõÂ. Bylo-li vsÏak pro vymaÂhanou pohledaÂvku
jizÏ drÏõÂve zrÏõÂzeno zaÂkonneÂ nebo smluvnõÂ zaÂstavnõÂ praÂvo,
rÏõÂdõÂ se porÏadõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva porÏadõÂm
tohoto zaÂstavnõÂho praÂva.
(2) Pro pohledaÂvky, pro neÏzÏ bylo zrÏõÂzeno soudcovskeÂ zaÂstavnõÂ praÂvo, lze veÂst vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem nemovitosti prÏõÂmo i proti kazÏdeÂmu pozdeÏjsÏõÂmu
vlastnõÂku nemovitosti, kteryÂ ji nabyl smluvneÏ.

Hlava sÏestaÂ
PRODEJ PODNIKU
NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 338f
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem podniku93) muÊzÏe
byÂt narÏõÂzen, jen kdyzÏ opraÂvneÏnyÂ oznacÏõÂ podnik, jehozÏ
prodej navrhuje, a jestlizÏe dolozÏõÂ, zÏe podnik je majetkem povinneÂho.
(2) NaÂvrh dalsÏõÂho opraÂvneÏneÂho na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem teÂhozÏ podniku podanyÂ
u prÏõÂslusÏneÂho soudu drÏõÂve, nezÏ soud pravomocneÏ rozhodl o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, se povazÏuje za
prÏistoupenõÂ k rÏõÂzenõÂ, a to ode dne podaÂnõÂ naÂvrhu. NaÂvrh dalsÏõÂho opraÂvneÏneÂho, kteryÂ byl podaÂn u neprÏõÂslusÏneÂho soudu, soud postoupõÂ bez rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂmu soudu; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ se naÂvrh povazÏuje za
prÏistoupenõÂ k rÏõÂzenõÂ ode dne, kdy naÂvrh dosÏel prÏõÂslusÏneÂmu soudu. DalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ musõÂ prÏijmout stav rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ je prÏi jeho prÏistoupenõÂ.
(3) OpraÂvneÏnyÂ muÊzÏe vzõÂt zpeÏt svuÊj naÂvrh azÏ do
praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
Soud vsÏak rÏõÂzenõÂ zastavõÂ jen tehdy, souhlasõÂ-li s tõÂm
vsÏichni opraÂvneÏnõÂ, kterÏõÂ prÏistoupili do rÏõÂzenõÂ.
§ 338g
(1) Pro narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem
podniku je rozhodujõÂcõÂ stav v dobeÏ zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.
(2) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se vztahuje na
veÏci, praÂva a jineÂ majetkoveÂ hodnoty, ktereÂ slouzÏõÂ
k provozovaÂnõÂ podniku nebo vzhledem ke sveÂ povaze
majõÂ tomuto uÂcÏelu slouzÏit, a to podle stavu, jakyÂ tu je
v dobeÏ prÏõÂklepu.
(3) VyÂkonem rozhodnutõÂ nemuÊzÏe byÂt postizÏen
podnik, jednaÂ-li se o banku.

§ 338e

§ 338h

(1) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva k nemovitosti se nepouzÏijõÂ
ustanovenõÂ § 263 azÏ 266, § 267a a § 268 odst. 1 põÂsm. e).
UstanovenõÂ § 268 odst. 1 põÂsm. g) lze pouzÏõÂt jen tehdy,
zaniklo-li praÂvo rozhodnutõÂm prÏiznaneÂ prÏed podaÂnõÂm
naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ tohoto vyÂkonu rozhodnutõÂ.

(1) V usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
soud ustanovõÂ spraÂvce podniku (daÂle jen ¹spraÂvceª)
a povinneÂmu
a) zakaÂzÏe, aby po dorucÏenõÂ usnesenõÂ podnik nebo
cÏaÂst podniku prÏevedl na neÏkoho jineÂho;
b) ulozÏõÂ, aby soudu do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ usnesenõÂ
oznaÂmil, zda a kdo maÂ k podniku, k jeho cÏaÂsti
nebo k veÏcem, praÂvuÊm nebo jinyÂm hodnotaÂm pa-

(2) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva pravomocneÏ zastaven, zaÂstavnõÂ

CÏaÂstka 11

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 30 / 2000

trÏõÂcõÂm k podniku prÏedkupnõÂ praÂvo, s poucÏenõÂm, zÏe
prÏi neoznaÂmenõÂ povinnyÂ odpovõÂdaÂ za sÏkodu tõÂm
zpuÊsobenou;
c) zakaÂzÏe, aby po dorucÏenõÂ usnesenõÂ veÏci, praÂva a jineÂ
majetkoveÂ hodnoty, ktereÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ
podniku nebo vzhledem ke sveÂ povaze majõÂ tomuto uÂcÏelu slouzÏit, prÏevedl na jineÂho, zatõÂzÏil je
nebo s nimi jinak naklaÂdal bez souhlasu spraÂvce;
d) prÏikaÂzÏe, aby spraÂvci umozÏnil kdykoliv nahlõÂzÏet do
uÂcÏetnõÂ evidence a dalsÏõÂch põÂsemnostõÂ tyÂkajõÂcõÂch se
podniku a bez omezenõÂ vstupovat do vsÏech prostor podniku.
(2) UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏõÂ soud opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo prÏistoupili do rÏõÂzenõÂ
jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinneÂmu, manzÏelu povinneÂho,
spraÂvci a prÏõÂslusÏneÂmu rejstrÏõÂkoveÂmu soudu nebo
orgaÂnu, kteryÂ vede jinyÂ rejstrÏõÂk, v neÏmzÏ je povinnyÂ
zapsaÂn.
(3) Po praÂvnõÂ moci soud dorucÏõÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ osobaÂm, o nichzÏ je znaÂmo, zÏe
majõÂ k podniku nebo k jednotlivyÂm veÏcem, praÂvuÊm
a jinyÂm majetkovyÂm hodnotaÂm, ktereÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ podniku nebo vzhledem ke sveÂ povaze majõÂ
tomuto uÂcÏelu slouzÏit, prÏedkupnõÂ, zaÂstavnõÂ nebo zadrzÏovacõÂ praÂvo, osobaÂm, kteryÂm praÂva patrÏõÂcõÂ k podniku byla postoupena k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky veÏrÏitele
povinneÂho83) nebo byla prÏevedena k zajisÏteÏnõÂ zaÂvazku
povinneÂho ve prospeÏch jeho veÏrÏitele,84) a financÏnõÂmu
a obecnõÂmu uÂrÏadu, v jejichzÏ obvodu je podnik a v jejichzÏ
obvodu maÂ povinnyÂ sveÂ bydlisÏteÏ (sõÂdlo, mõÂsto podnikaÂnõÂ). Po praÂvnõÂ moci se usnesenõÂ teÂzÏ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ
desce soudu. O tom, zÏe usnesenõÂ nabylo praÂvnõÂ moci,
soud vyrozumõÂ prÏõÂslusÏnyÂ rejstrÏõÂkovyÂ soud nebo orgaÂn,
kteryÂ vede jinyÂ rejstrÏõÂk, v neÏmzÏ je povinnyÂ zapsaÂn.
SpraÂvce podniku
§ 338i
(1) SpraÂvcem soud ustanovõÂ osobu zapsanou podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ v seznamu spraÂvcuÊ konkursnõÂ
podstaty.94) VyÂjimecÏneÏ muÊzÏe soud spraÂvcem ustanovit
i osobu do tohoto seznamu nezapsanou, splnÏuje-li
podmõÂnky pro zapsaÂnõÂ do seznamu, jestlizÏe s ustanovenõÂm spraÂvcem souhlasõÂ.
(2) PrÏi vyÂbeÏru osoby spraÂvce soud prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna k tomu, zda maÂ spraÂvce s ohledem na povahu
podniku potrÏebneÂ prÏedpoklady k rÏaÂdneÂmu vyÂkonu
spraÂvy. Osoby zapsaneÂ do seznamu spraÂvcuÊ konkursnõÂ
podstaty mohou funkci spraÂvce odmõÂtnout jen z duÊlezÏityÂch duÊvoduÊ, ktereÂ posoudõÂ soud.
(3) SpraÂvce je povinen vykonaÂvat svou funkci
s odbornou peÂcÏõÂ a odpovõÂdaÂ za sÏkodu, kterou zpuÊsobil
zavineÏnyÂm porusÏenõÂm svyÂch povinnostõÂ, ktereÂ mu
uklaÂdaÂ zaÂkon nebo ktereÂ mu ulozÏil soud.
(4) SpraÂvce maÂ naÂrok na odmeÏnu a na naÂhradu
hotovyÂch vyÂdajuÊ.
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(5) Na uÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ, vynaklaÂdanyÂch
zejmeÂna v souvislosti s prÏibraÂnõÂm znalce, soud poskytne spraÂvci na jeho zÏaÂdost zaÂlohu. HotoveÂ vyÂdaje
hrazeneÂ z teÂto zaÂlohy se povazÏujõÂ za naÂklady prodeje.
§ 338j
(1) SpraÂvce je z vyÂkonu sveÂ funkce vyloucÏen, jestlizÏe se zrÏetelem na jeho pomeÏr k veÏci, k uÂcÏastnõÂkuÊm
nebo k jejich zaÂstupcuÊm je tu duÊvod pochybovat o jeho
nepodjatosti.
(2) O tom, zda je spraÂvce vyloucÏen, rozhodne
soud; prÏed rozhodnutõÂm si zpravidla vyzÏaÂdaÂ vyjaÂdrÏenõÂ
spraÂvce. Proti jeho usnesenõÂ nenõÂ prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ
prostrÏedek.
(3) Rozhodne-li soud, zÏe spraÂvce je ze sveÂ funkce
vyloucÏen, soucÏasneÏ jej zprostõÂ funkce a ustanovõÂ noveÂho spraÂvce.
§ 338k
(1) SpraÂvce prÏi vyÂkonu sveÂ funkce postupuje podle zaÂkona a dalsÏõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a podle pokynuÊ
soudu; dbaÂ, aby po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ nedosÏlo bezduÊvodneÏ ke zmensÏenõÂ majetku prodaÂvaneÂho
podniku, poprÏõÂpadeÏ aby se majetek podniku ocÏekaÂvanyÂm zpuÊsobem zvyÂsÏil. K rÏaÂdneÂmu zajisÏteÏnõÂ majetku
podniku cÏinõÂ vhodnaÂ opatrÏenõÂ, zejmeÂna vyrozumõÂ peneÏzÏnõÂ uÂstav, zÏe s prostrÏedky na uÂcÏtu povinneÂho, ktereÂ
slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ podniku, muÊzÏe povinnyÂ naklaÂdat
jen s jeho souhlasem. VyzÏadujõÂ-li to okolnosti prÏõÂpadu,
muÊzÏe spraÂvce vyzvat dluzÏnõÂky povinneÂho, aby plneÏnõÂ
svyÂch peneÏzÏityÂch dluhuÊ sklaÂdali na uÂcÏet povinneÂho,
kteryÂ za tõÂm uÂcÏelem zrÏõÂdil. ZjistõÂ-li spraÂvce, zÏe soucÏaÂstõÂ
podniku je nemovitost, vyrozumõÂ bez zbytecÏneÂho odkladu prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad, zÏe byl narÏõÂzen vyÂkon
rozhodnutõÂ prodejem podniku a zÏe povinnyÂ nesmõÂ bez
jeho souhlasu nemovitost prÏeveÂst na jineÂho, zatõÂzÏit ji
nebo s nõÂ jinak naklaÂdat.
(2) Souhlas spraÂvce s uÂkony povinneÂho musõÂ byÂt
udeÏlen põÂsemneÏ; u põÂsemnyÂch uÂkonuÊ musõÂ byÂt obsazÏen
na teÂzÏe listineÏ. PraÂvnõÂ uÂkony povinneÂho, ktereÂ ucÏinil
bez souhlasu spraÂvce, jsou neplatneÂ.
(3) Vyzve-li spraÂvce dluzÏnõÂka povinneÂho, aby
plneÏnõÂ sveÂho peneÏzÏiteÂho dluhu sklaÂdal na urcÏityÂ uÂcÏet,
nesmõÂ dluzÏnõÂk po dorucÏenõÂ vyÂzvy dluh plnit jinak. NesplnõÂ-li dluzÏnõÂk povinneÂho dluh v souladu s vyÂzvou
spraÂvce, je spraÂvce opraÂvneÏn domaÂhat se jako zaÂstupce
povinneÂho rÏaÂdneÂho splneÏnõÂ dluhu.
(4) NeucÏinõÂ-li povinnyÂ rÏaÂdneÏ a vcÏas uÂkony potrÏebneÂ k odvraÂcenõÂ hrozõÂcõÂ sÏkody na majetku podniku,
je povinen tyto uÂkony proveÂst spraÂvce jako zaÂstupce
povinneÂho.
(5) OdmõÂtne-li spraÂvce udeÏlit povinneÂmu souhlas
k uÂkonu potrÏebneÂmu k rÏaÂdneÂmu provozovaÂnõÂ podniku, muÊzÏe povinnyÂ soudu navrhnout, aby svyÂm usne-
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senõÂm souhlas spraÂvce nahradil. Soud o naÂvrhu rozhodne po slysÏenõÂ spraÂvce a povinneÂho; proti jeho usnesenõÂ nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
(6) Ve sporech a v jinyÂch rÏõÂzenõÂch, v nichzÏ je povinnyÂ uÂcÏastnõÂkem a ktereÂ se tyÂkajõÂ podniku, je spraÂvce
opraÂvneÏn povinneÂho zastupovat i bez jeho souhlasu;
maÂ prÏitom obdobneÂ postavenõÂ jako zaÂstupce uÂcÏastnõÂka
na zaÂkladeÏ procesnõÂ plneÂ moci (§ 28a odst. 1). Po dobu,
po kterou spraÂvce podniku zastupuje povinneÂho, nesmõÂ jineÂ osoby povinneÂho zastupovat nebo za neÏj jednat.
Dohled soudu
§ 338l
(1) Soud dohlõÂzÏõÂ, jak spraÂvce plnõÂ sveÂ povinnosti
ulozÏeneÂ mu zaÂkonem a dalsÏõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy nebo
soudem. PrÏi vyÂkonu dohleÂdacõÂ cÏinnosti je soud opraÂvneÏn vyzÏaÂdat si od spraÂvce zpraÂvu o jeho cÏinnosti, nahlõÂzÏet do listin spraÂvce a povinneÂho a provaÂdeÏt potrÏebnaÂ sÏetrÏenõÂ. ZjistõÂ-li v cÏinnosti spraÂvce nedostatky,
ulozÏõÂ spraÂvci, aby je odstranil; proti tomuto usnesenõÂ
nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
(2) K prÏibraÂnõÂ znalce spraÂvcem [§ 338m odst. 1
põÂsm. c)] nenõÂ trÏeba souhlasu soudu.
(3) Za porusÏenõÂ povinnostõÂ prÏi vyÂkonu funkce
muÊzÏe soud ulozÏit spraÂvci porÏaÂdkovou pokutu; postupuje prÏitom obdobneÏ podle § 53.
(4) NeplnõÂ-li spraÂvce rÏaÂdneÏ sveÂ povinnosti nebo
z jinyÂch vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ, muÊzÏe soud na naÂvrh neÏktereÂho z uÂcÏastnõÂkuÊ nebo spraÂvce anebo i bez naÂvrhu
zprostit spraÂvce funkce. ZprostõÂ-li soud spraÂvce
funkce, ustanovõÂ soucÏasneÏ jineÂho spraÂvce. SpraÂvce,
kteryÂ byl funkce zprosÏteÏn, je povinen rÏaÂdneÏ prÏedat
funkci noveÂmu spraÂvci a poskytnout mu vsÏechny potrÏebneÂ informace a doklady.
Cena podniku
§ 338m
(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ soud spraÂvci ulozÏõÂ, aby
a) zjistil na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ v uÂcÏetnõÂ evidenci o podniku, jakeÂ veÏci, praÂva a jineÂ majetkoveÂ hodnoty
a jakeÂ zaÂvazky slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ podniku
nebo vzhledem ke sveÂ povaze majõÂ tomuto uÂcÏelu
slouzÏit; neumozÏnõÂ-li povinnyÂ spraÂvci rÏaÂdneÏ nahleÂdnout do uÂcÏetnõÂ evidence, zjednaÂ soud spraÂvci
na jeho naÂvrh prÏõÂstup k teÂto evidenci, a to v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech i za soucÏinnosti orgaÂnuÊ justicÏnõÂ straÂzÏe nebo Policie CÏeskeÂ republiky,
b) provedl soupis veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch
hodnot a zaÂvazkuÊ, o nichzÏ se mu podarÏilo za soucÏinnosti s povinnyÂm zjistit, zÏe slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ podniku nebo vzhledem ke sveÂ povaze majõÂ

tomuto uÂcÏelu slouzÏit, nenõÂ-li mozÏneÂ potrÏebneÂ
uÂdaje zjistit postupem podle põÂsmena a),
c) na zaÂkladeÏ zjisÏteÏnõÂ podle põÂsmena a) nebo podle
põÂsmena b) anebo jinyÂch (dalsÏõÂch) rozhodnyÂch
hledisek, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ na zaÂkladeÏ oceneÏnõÂ znalce,
ktereÂho si prÏibral, protozÏe cenu nebylo mozÏneÂ
stanovit jinak, podal soudu zpraÂvu o ceneÏ podniku.
(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, postupuje se
prÏi ocenÏovaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.92)
(3) NestanovõÂ-li soud jinak, spraÂvce ve zpraÂveÏ
o ceneÏ podniku uvede
a) jakeÂ veÏci, praÂva a jineÂ majetkoveÂ hodnoty patrÏõÂ
k podniku a jakou majõÂ cenu,
b) kolik cÏinõÂ v podniku peneÏzÏnõÂ prostrÏedky v hotovosti a ulozÏeneÂ na uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu v meÏneÏ
CÏeskeÂ republiky,
c) jakeÂ zaÂvazky patrÏõÂ k podniku a jakou majõÂ cenu,
d) jakeÂ peneÏzÏiteÂ zaÂvazky patrÏõÂ k podniku a kolik cÏinõÂ
celkem,
e) kolik cÏinõÂ cÏisteÂ jmeÏnõÂ podniku.
(4) Stejnopis zpraÂvy spraÂvce o ceneÏ podniku soud
dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili
jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, a povinneÂmu a umozÏnõÂ jim, aby
se k obsahu zpraÂvy v prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊteÏ vyjaÂdrÏili. K naÂmitkaÂm povinneÂho tyÂkajõÂcõÂch se soupisu veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot, kteryÂ spraÂvci neposkytl
soucÏinnost podle odstavce 1 põÂsm. b), se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(5) Soud muÊzÏe spraÂvci ulozÏit, aby zpraÂvu doplnil
nebo aby podal soudu potrÏebnaÂ vysveÏtlenõÂ. K objasneÏnõÂ
rozhodnyÂch skutecÏnostõÂ muÊzÏe teÂzÏ proveÂst potrÏebnaÂ sÏetrÏenõÂ.
§ 338n
(1) Podle obsahu zpraÂvy spraÂvce o ceneÏ podniku,
poprÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ podle § 338m odst. 5 soud urcÏõÂ
a) cenu veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch k podniku,
b) vyÂsÏi peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ v hotovosti a ulozÏenyÂch
na uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu v meÏneÏ CÏeskeÂ republiky, patrÏõÂcõÂch k podniku,
c) cenu vsÏech zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku,
d) vyÂsÏi peneÏzÏityÂch zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku,
e) zjisÏteÏnou cenu podniku.
(2) ZjisÏteÏnou cenu podniku soud urcÏõÂ ve vyÂsÏi cÏisteÂho jmeÏnõÂ podniku; k prostrÏedkuÊm uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. b) se prÏi tom neprÏihlõÂzÏõÂ.
(3) NeprovaÂdõÂ-li se dokazovaÂnõÂ nebo souhlasõÂ-li
s tõÂm osoby uvedeneÂ v § 338m odst. 4, nenõÂ trÏeba narÏizovat jednaÂnõÂ.
(4) UsnesenõÂ podle odstavce 1 soud dorucÏõÂ opraÂv-
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neÏneÂmu, teÏm, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ
opraÂvneÏnõÂ, a povinneÂmu.
(5) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ podle odstavce 1 maÂ
kazÏdyÂ praÂvo nahleÂdnout do zpraÂvy o ceneÏ podniku.

i)

(6) ZjistõÂ-li soud, zÏe cena veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch k podniku spolu s prostrÏedky uvedenyÂmi v odstavci 1 põÂsm. b) neprÏesahuje
vyÂsÏi splatnyÂch peneÏzÏityÂch zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku,
pohledaÂvek opraÂvneÏneÂho a teÏch, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, ktereÂ nepatrÏõÂ k podniku,
a prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady prodeje, odmeÏnu spraÂvce
a naÂhradu jeho hotovyÂch vyÂdajuÊ, anebo zÏe ji prÏesahuje
jen nepatrneÏ, vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ.

j)

k)

DrazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka
§ 338o
(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o ceneÏ soud narÏõÂdõÂ,
nebyl-li vyÂkon rozhodnutõÂ pravomocneÏ zastaven, drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ (drazÏbu).
(2) Ve vyÂroku usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ (drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce) soud uvede
a) cÏas a mõÂsto drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ (§ 338q),
b) oznacÏenõÂ prodaÂvaneÂho podniku,
c) uÂdaje uvedeneÂ v § 338n odst. 1,
d) vyÂsÏi nejnizÏsÏõÂho podaÂnõÂ (§ 338r odst. 1),
e) vyÂsÏi jistoty a zpuÊsob jejõÂho zaplacenõÂ (§ 338r
odst. 2),
f) upozorneÏnõÂ, zÏe cena veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch k podniku, vyÂsÏe peneÏzÏnõÂch
prostrÏedkuÊ v hotovosti a ulozÏenyÂch na uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu v meÏneÏ CÏeskeÂ republiky, patrÏõÂcõÂch
k podniku, cena zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku,
vyÂsÏe peneÏzÏityÂch zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku, zjisÏteÏnaÂ cena podniku a vyÂsÏe nejnizÏsÏõÂho podaÂnõÂ mohou byÂt zmeÏneÏny s prÏihleÂdnutõÂm ke zvyÂsÏenõÂ nebo
snõÂzÏenõÂ jmeÏnõÂ podniku, k neÏmuzÏ dojde do drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ (§ 338t odst. 1),
g) prÏedpoklady, za kteryÂch vydrazÏitel muÊzÏe prÏevzõÂt
vydrazÏenyÂ podnik a za kteryÂch vydrazÏenyÂ podnik
prÏejde do jeho majetku (§ 338z odst. 1 a 2),
h) upozorneÏnõÂ, zÏe prÏi rozvrhu podstaty se mohou
opraÂvneÏnyÂ, ti, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ
opraÂvneÏnõÂ, a dalsÏõÂ veÏrÏiteleÂ povinneÂho domaÂhat
uspokojenõÂ jinyÂch vymahatelnyÂch pohledaÂvek
nebo pohledaÂvek zajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem,
zadrzÏovacõÂm praÂvem, postoupenõÂm pohledaÂvky83)
nebo prÏevodem praÂva,84) nezÏ pro ktereÂ byl narÏõÂzen
vyÂkon rozhodnutõÂ, jestlizÏe patrÏõÂ k podniku, jestlizÏe je prÏihlaÂsõÂ nejpozdeÏji do 5 dnuÊ prÏede dnem
drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ, jestlizÏe v prÏihlaÂsÏce uvedou
vyÂsÏi pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a prokaÂzÏõÂ-li je prÏõÂslusÏnyÂmi listinami, a poucÏenõÂ, zÏe k prÏihlaÂsÏkaÂm, v nichzÏ vyÂsÏe pohledaÂvky nebo jejõÂho prÏõÂ-

l)
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slusÏenstvõÂ nebude uvedena, se neprÏihlõÂzÏõÂ (§ 338s
a § 338zn odst. 2),
upozorneÏnõÂ, zÏe zaÂvazky patrÏõÂcõÂ k podniku, ktereÂ
nebudou prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ uspokojeny, prÏechaÂzejõÂ na vydrazÏitele (§ 338zk),
vyÂzvu, aby kazÏdyÂ, kdo maÂ praÂvo, ktereÂ neprÏipousÏtõÂ drazÏbu (§ 267), je uplatnil u soudu a aby
takoveÂ uplatneÏnõÂ praÂva prokaÂzal nejpozdeÏji prÏed
zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ, s upozorneÏnõÂm, zÏe
jinak k jeho praÂvu nebude prÏi provedenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ prÏihlõÂzÏeno,
upozorneÏnõÂ, zÏe osoby, ktereÂ majõÂ k podniku, k jeho
cÏaÂsti nebo k veÏcem, praÂvuÊm a jinyÂm majetkovyÂm
hodnotaÂm, ktereÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ podniku
nebo vzhledem ke sveÂ povaze majõÂ tomuto uÂcÏelu
slouzÏit, prÏedkupnõÂ praÂvo, je mohou uplatnit jen
v drazÏbeÏ jako drazÏiteleÂ a zÏe udeÏlenõÂm prÏõÂklepu
prÏedkupnõÂ praÂvo zanikaÂ,
upozorneÏnõÂ, kde a kdy je mozÏneÂ nahleÂdnout do
zpraÂvy o ceneÏ podniku (§ 338n odst. 5).
§ 338p

(1) DrazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku soud dorucÏõÂ:
a) opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako
dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinneÂmu, manzÏelu povinneÂho,
osobaÂm, o nichzÏ je mu znaÂmo, zÏe majõÂ k podniku
nebo k veÏcem, praÂvuÊm a jinyÂm majetkovyÂm hodnotaÂm, ktereÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ podniku nebo
vzhledem ke sveÂ povaze majõÂ tomuto uÂcÏelu slouzÏit, prÏedkupnõÂ praÂvo nebo zaÂstavnõÂ praÂvo anebo
zadrzÏovacõÂ praÂvo, osobaÂm, kteryÂm praÂva patrÏõÂcõÂ
k podniku byla postoupena k zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky
veÏrÏitele povinneÂho83) nebo byla prÏevedena k zajisÏteÏnõÂ zaÂvazku povinneÂho ve prospeÏch jeho veÏrÏitele,84) osobaÂm, ktereÂ jizÏ prÏihlaÂsily sveÂ vymahatelneÂ pohledaÂvky nebo pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem, zadrzÏovacõÂm praÂvem, postoupenõÂm pohledaÂvky nebo prÏevodem praÂva, jezÏ patrÏõÂ
k podniku, a prÏõÂslusÏnyÂmi listinami je prokaÂzaly,
a osobaÂm uvedenyÂm v § 338zn odst. 1,
b) financÏnõÂmu uÂrÏadu a obecnõÂmu uÂrÏadu, v jejichzÏ obvodu je podnik a v jejichzÏ obvodu maÂ povinnyÂ sveÂ
bydlisÏteÏ (sõÂdlo, mõÂsto podnikaÂnõÂ),
c) teÏm, kdo vybõÂrajõÂ pojistneÂ na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ,
prÏõÂspeÏvek na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti a pojistneÂ na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ,
d) okresnõÂmu uÂrÏadu, v jehozÏ obvodu je podnik.
(2) OsobaÂm uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. a) soud
drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku dorucÏõÂ do jejich vlastnõÂch rukou.
(3) Soud vyveÏsõÂ v den jejõÂho vydaÂnõÂ drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku na uÂrÏednõÂ desce soudu a pozÏaÂdaÂ obecnõÂ uÂrÏad,
v jehozÏ obvodu je podnik, aby vyhlaÂsÏku nebo jejõÂ podstatnyÂ obsah uverÏejnil zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm.
UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ soucÏasneÏ sejme z uÂrÏednõÂ desky soudu.
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(4) V oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech muÊzÏe soud drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku nebo jejõÂ podstatnyÂ obsah uverÏejnit
v celostaÂtnõÂm nebo mõÂstnõÂm tisku, poprÏõÂpadeÏ jinyÂm
vhodnyÂm zpuÊsobem.
(5) Proti drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce mohou podat odvolaÂnõÂ jen opraÂvneÏnyÂ, ti, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako
dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinnyÂ a osoby, ktereÂ majõÂ k podniku
nebo k veÏcem, praÂvuÊm a jinyÂm majetkovyÂm hodnotaÂm,
ktereÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ podniku nebo vzhledem ke
sveÂ povaze majõÂ tomuto uÂcÏelu slouzÏit, prÏedkupnõÂ
praÂvo. OdvolaÂnõÂ jen proti vyÂrokuÊm uvedenyÂm
v § 338o odst. 2 põÂsm. a), b), f) azÏ l) nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
§ 338q
(1) DrazÏbu lze uskutecÏnit v mõÂsteÏ, kde se nachaÂzõÂ
podnik, nebo u soudu anebo na jineÂm vhodneÂm mõÂsteÏ.
(2) DrazÏebnõÂ jednaÂnõÂ soud narÏõÂdõÂ nejmeÂneÏ 30 dnuÊ
po dni vydaÂnõÂ drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏky.
§ 338r
(1) NejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ soud stanovõÂ ve vyÂsÏi poloviny
ceny veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch
k podniku [§ 338n odst. 1 põÂsm. a)], nejvyÂsÏe vsÏak ve
vyÂsÏi dvou trÏetin zjisÏteÏneÂ ceny podniku [§ 338n odst. 1
põÂsm. e)].
(2) VyÂsÏi jistoty soud stanovõÂ podle okolnostõÂ prÏõÂpadu, nejvyÂsÏe vsÏak v cÏaÂstce neprÏevysÏujõÂcõÂ trÏi cÏtvrtiny
nejnizÏsÏõÂho podaÂnõÂ. Jistotu lze zaplatit bud' v hotovosti
do pokladny soudu nebo platbou na uÂcÏet soudu;
k platbeÏ na uÂcÏet soudu lze prÏihleÂdnout jen tehdy,
bylo-li prÏed zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ zjisÏteÏno,
zÏe na uÂcÏet soudu takeÂ dosÏla.
(3) Ten, kdo hodlaÂ uplatnit prÏi drazÏbeÏ sveÂ prÏedkupnõÂ praÂvo, musõÂ je soudu prokaÂzat nejpozdeÏji prÏed
zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ.
§ 338s
(1) VeÏrÏitel, kteryÂ maÂ proti povinneÂmu pohledaÂvku
prÏiznanou rozhodnutõÂm, smõÂrem nebo jinyÂm titulem
uvedenyÂm v § 274 (vymahatelnou pohledaÂvku) anebo
pohledaÂvku zajisÏteÏnou zaÂstavnõÂm praÂvem, zadrzÏovacõÂm
praÂvem, postoupenõÂm pohledaÂvky83) nebo prÏevodem
praÂva,84) kteraÂ patrÏõÂ k podniku, muÊzÏe ji u soudu prÏihlaÂsit nejpozdeÏji do 5 dnuÊ prÏede dnem drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ. OpraÂvneÏnyÂ nebo ten, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil
jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, mohou sveÂ pohledaÂvky prÏihlaÂsit,
jen jestlizÏe jim byly prÏiznaÂny rozhodnutõÂm, smõÂrem
nebo jinyÂm titulem uvedenyÂm v § 274 po praÂvnõÂ moci
usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(2) V prÏihlaÂsÏce musõÂ byÂt uvedena vyÂsÏe pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, jejõÂhozÏ uspokojenõÂ se veÏrÏitel povinneÂho domaÂhaÂ, jinak se k prÏihlaÂsÏce neprÏihlõÂzÏõÂ;
o tomto naÂsledku musõÂ byÂt veÏrÏitel poucÏen v drazÏebnõÂ
vyhlaÂsÏce. K prÏihlaÂsÏce musõÂ byÂt prÏipojeny listiny pro-

kazujõÂcõÂ, zÏe jde o vymahatelnou pohledaÂvku nebo o pohledaÂvku zajisÏteÏnou zaÂstavnõÂm praÂvem, zadrzÏovacõÂm
praÂvem, postoupenõÂm pohledaÂvky83) nebo prÏevodem
praÂva84) a zÏe patrÏõÂ k podniku, ledazÏe tyto skutecÏnosti
vyplyÂvajõÂ z obsahu spisu.
(3) OpozÏdeÏneÂ prÏihlaÂsÏky a prÏihlaÂsÏky pohledaÂvek,
ktereÂ nepatrÏõÂ k podniku, soud usnesenõÂm odmõÂtne;
proti tomuto usnesenõÂ nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
§ 338t
(1) Po vydaÂnõÂ drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏky soud spraÂvci
ulozÏõÂ, aby mu podal prÏed zahaÂjenõÂm drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ zpraÂvu, zda dosÏlo oproti stavu, kteryÂ byl rozhodnyÂ pro usnesenõÂ podle § 338n odst. 1, ke zmeÏneÏ
v okolnostech podle § 338m odst. 3, poprÏõÂpadeÏ jak se
tyto okolnosti zmeÏnily.
(2) NepodaÂ-li spraÂvce soudu rÏaÂdneÏ a vcÏas zpraÂvu
podle odstavce 1, soud mu ulozÏõÂ, aby staÂtu nahradil
naÂklady zmarÏeneÂ drazÏby, a na naÂvrh uÂcÏastnõÂkuÊ drazÏby,
aby jim nahradil naÂklady, ktereÂ jim v souvislosti s uÂcÏastõÂ
na teÂto drazÏbeÏ vznikly. O tomto naÂsledku musõÂ byÂt
spraÂvce poucÏen.
DrazÏebnõÂ jednaÂnõÂ
§ 338u
(1) DrazÏebnõÂ jednaÂnõÂ muÊzÏe rÏõÂdit jen soudce. JednotliveÂ uÂkony prÏi jednaÂnõÂ, jimizÏ se nerozhoduje, muÊzÏe
na zaÂkladeÏ poveÏrÏenõÂ soudce proveÂst vykonavatel nebo
jinyÂ zameÏstnanec soudu; rÏõÂdõÂ se prÏitom pokyny soudce.
(2) Jako drazÏitel se muÊzÏe jednaÂnõÂ zuÂcÏastnit pouze
ten, kdo zaplatil do zahaÂjenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ jistotu
(§ 338r odst. 2).
(3) Jako drazÏiteleÂ nesmõÂ vystupovat soudci, zameÏstnanci souduÊ, povinnyÂ, manzÏel povinneÂho, spraÂvce,
vydrazÏitel uvedenyÂ v § 338za odst. 2 a ti, jimzÏ v nabytõÂ
podniku braÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.
(4) UstanovenõÂ § 336h odst. 3 platõÂ obdobneÏ.
§ 338v
(1) Bylo-li zjisÏteÏno, zÏe byl podaÂn naÂvrh na vyloucÏenõÂ prodaÂvaneÂho podniku nebo jeho cÏaÂsti z vyÂkonu
rozhodnutõÂ (§ 267 odst. 1), soud drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ odrocÏõÂ azÏ do pravomocneÂho rozhodnutõÂ o naÂvrhu.
(2) Byl-li podaÂn naÂvrh na vyloucÏenõÂ jednotlivyÂch
veÏcõÂ, praÂv nebo jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch
k podniku, soud podle okolnostõÂ prÏõÂpadu posoudõÂ, zda
je trÏeba jednaÂnõÂ odrocÏit azÏ do pravomocneÂho rozhodnutõÂ o naÂvrhu nebo zda prÏistoupõÂ k drazÏbeÏ. V prÏõÂpadeÏ,
zÏe prÏistoupõÂ k drazÏbeÏ, soud upozornõÂ drazÏitele na
sporneÂ veÏci, praÂva nebo jineÂ majetkoveÂ hodnoty.
(3) Nepodal-li spraÂvce do zahaÂjenõÂ drazÏebnõÂho
jednaÂnõÂ zpraÂvu podle § 338t odst. 1, rozhodne soud
o naÂrocõÂch podle § 338t odst. 2 a drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ od-
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rocÏõÂ. PrÏi narÏõÂzenõÂ noveÂho drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ znovu
postupuje podle § 338o azÏ 338t.

rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, povinnyÂ a drazÏitel, se uvedou do protokolu.

§ 338w

(3) JestlizÏe soud neudeÏlõÂ se zrÏetelem na vzneseneÂ
naÂmitky prÏõÂklep, pokracÏuje se v drazÏbeÏ vyvolaÂnõÂm
prÏedposlednõÂho podaÂnõÂ; proti tomuto usnesenõÂ nenõÂ
odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ. V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ soud usnesenõÂm udeÏlõÂ prÏõÂklep.

(1) Po zahaÂjenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ soudce
a) rozhodne, zda je prokaÂzaÂno prÏedkupnõÂ praÂvo
(§ 338r odst. 3),
b) na zaÂkladeÏ zpraÂvy spraÂvce podle § 338t odst. 1
usnesenõÂm urcÏõÂ novou cenu veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch k podniku, vyÂsÏi peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ v hotovosti a ulozÏenyÂch na
uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu v meÏneÏ CÏeskeÂ republiky,
patrÏõÂcõÂch k podniku, cenu zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku, vyÂsÏi peneÏzÏityÂch zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku
a vyÂslednou cenu podniku,
c) stanovõÂ, kolik cÏinõÂ nejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ,
d) oznaÂmõÂ, kterÏõÂ veÏrÏiteleÂ prÏihlaÂsili sveÂ pohledaÂvky
a v jakeÂ vyÂsÏi, poprÏõÂpadeÏ kterÏõÂ veÏrÏiteleÂ majõÂ praÂvo
na uspokojenõÂ svyÂch pohledaÂvek podle § 338zn
odst. 1.
(2) Proti usnesenõÂm podle odstavce 1 põÂsm. a), b)
a c) nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.
(3) ZjistõÂ-li soud, zÏe cena veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch k podniku spolu s prostrÏedky uvedenyÂmi v § 338n odst. 1 põÂsm. b) neprÏesahuje vyÂsÏi splatnyÂch peneÏzÏityÂch zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch
k podniku, pohledaÂvek opraÂvneÏneÂho, teÏch, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, a dalsÏõÂch prÏihlaÂsÏenyÂch veÏrÏiteluÊ, ktereÂ nepatrÏõÂ k podniku, a prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady prodeje, odmeÏnu spraÂvce a naÂhradu jeho
hotovyÂch vyÂdajuÊ, anebo zÏe ji prÏesahuje jen nepatrneÏ,
vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ.
(4) Nebude-li vyÂkon rozhodnutõÂ zastaven, soudce
po provedenõÂ uÂkonuÊ podle odstavce 1 vyzve ty, kdo
mohou drazÏit, aby cÏinili podaÂnõÂ.
(5) DrazÏba se konaÂ, dokud drazÏiteleÂ cÏinõÂ podaÂnõÂ;
drazÏiteleÂ jsou vaÂzaÂni svyÂmi podaÂnõÂmi, dokud soud neudeÏlõÂ prÏõÂklep. Cena vydrazÏeneÂho podniku nenõÂ omezena ustanovenõÂmi cenovyÂch prÏedpisuÊ.
§ 338x
(1) PrÏõÂklep lze udeÏlit tomu, kdo ucÏinil nejvysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ a u neÏhozÏ jsou splneÏny dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ zaÂkonem. UcÏinilo-li võÂce drazÏiteluÊ stejneÂ nejvysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ, udeÏlõÂ soud prÏõÂklep nejprve tomu, komu sveÏdcÏõÂ
prÏedkupnõÂ praÂvo k podniku, pak tomu, komu sveÏdcÏõÂ
prÏedkupnõÂ praÂvo k cÏaÂsti podniku nebo k jednotlivyÂm
veÏcem, praÂvuÊm nebo jinyÂm majetkovyÂm hodnotaÂm,
ktereÂ patrÏõÂ k podniku, a poteÂ, nedohodnou-li se jinak
drazÏiteleÂ, kterÏõÂ ucÏinili stejneÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, drazÏiteli,
kteryÂ byl urcÏen losem.
(2) PrÏed udeÏlenõÂm prÏõÂklepu se soudce dotaÂzÏe osob
prÏõÂtomnyÂch prÏi drazÏbeÏ, zda majõÂ naÂmitky proti prÏõÂklepu; naÂmitky, ktereÂ podali opraÂvneÏnyÂ, ten, kdo do

(4) V usnesenõÂ o prÏõÂklepu soud stanovõÂ lhuÊtu k zaplacenõÂ nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ, kteraÂ pocÏõÂnaÂ dnem praÂvnõÂ
moci prÏõÂklepu a nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ dva meÏsõÂce. Na
nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ se zapocÏte vydrazÏitelem slozÏenaÂ jistota.
(5) DrazÏiteluÊm, kteryÂm nebyl udeÏlen prÏõÂklep, se
vraÂtõÂ zaplacenaÂ jistota po skoncÏenõÂ drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ;
jestlizÏe vsÏak podali proti prÏõÂklepu naÂmitky, vraÂtõÂ se jim
po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o prÏõÂklepu.
§ 338y
(1) UsnesenõÂ o prÏõÂklepu soud dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu, tomu, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, povinneÂmu, manzÏelu povinneÂho, vydrazÏiteli
a drazÏiteluÊm, kterÏõÂ proti udeÏlenõÂ prÏõÂklepu vznesli naÂmitky.
(2) Proti usnesenõÂ o udeÏlenõÂ prÏõÂklepu mohou podat odvolaÂnõÂ osoby uvedeneÂ v odstavci 1. Do 15 dnuÊ
ode dne drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ mohou podat odvolaÂnõÂ teÂzÏ
osoby uvedeneÂ v § 338p odst. 1 põÂsm. a), kteryÂm nebyla dorucÏena drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka, jestlizÏe se z tohoto
duÊvodu nezuÂcÏastnily drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ.
(3) UstanovenõÂ § 336k odst. 3 a 4 platõÂ obdobneÏ.
§ 338z
(1) VydrazÏitel je opraÂvneÏn prÏevzõÂt vydrazÏenyÂ
podnik jizÏ dnem naÂsledujõÂcõÂm po vydaÂnõÂ usnesenõÂ o prÏõÂklepu. Podnik prÏedaÂ vydrazÏiteli na jeho zÏaÂdost spraÂvce
za soucÏinnosti s povinnyÂm; o prÏevzetõÂ se sepõÂsÏe zaÂpis.
O prÏedaÂnõÂ podniku spraÂvce vyrozumõÂ soud.
(2) VydrazÏenyÂ podnik prÏechaÂzõÂ do majetku vydrazÏitele, nabylo-li usnesenõÂ o prÏõÂklepu praÂvnõÂ moci
a zaplatil-li vydrazÏitel nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, a to ke dni vydaÂnõÂ usnesenõÂ o prÏõÂklepu. K teÂmuzÏ dni se vydrazÏitel
staÂvaÂ vlastnõÂkem veÏcõÂ a vstupuje do praÂv a zaÂvazkuÊ
patrÏõÂcõÂch k podniku.
(3) PrÏedkupnõÂ praÂvo k vydrazÏeneÂmu podniku,
k jeho cÏaÂstem nebo jednotlivyÂm veÏcem, praÂvuÊm nebo
jinyÂm hodnotaÂm zanikaÂ dnem, kteryÂm podnik prÏesÏel
do majetku vydrazÏitele.
(4) JestlizÏe vydrazÏenyÂ podnik neprÏesÏel do majetku vydrazÏitele, je vydrazÏitel povinen vraÂtit vydrazÏenyÂ podnik povinneÂmu, vydat mu uzÏitky a nahradit
sÏkodu, kterou mu zpuÊsobil prÏi hospodarÏenõÂ s podnikem.
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§ 338za
(1) Nebylo-li prÏi drazÏbeÏ ucÏineÏno ani nejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ, soud drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ skoncÏõÂ. DalsÏõÂ drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ soud narÏõÂdõÂ na naÂvrh opraÂvneÏneÂho nebo toho, kdo
do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, kteryÂ lze
podat nejdrÏõÂve po uplynutõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od bezuÂspeÏsÏneÂ
drazÏby; nebyl-li naÂvrh podaÂn do sÏesti meÏsõÂcuÊ, soud
vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ.
(2) Nezaplatil-li vydrazÏitel nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ ani
v dodatecÏneÂ lhuÊteÏ, kterou mu urcÏil soud a kteraÂ nesmõÂ
byÂt delsÏõÂ nezÏ jeden meÏsõÂc, usnesenõÂ o prÏõÂklepu se marnyÂm uplynutõÂm dodatecÏneÂ lhuÊty zrusÏuje a soud narÏõÂdõÂ
dalsÏõÂ drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ. O povinnostech a zaÂvazcõÂch tohoto vydrazÏitele a o rozhodovaÂnõÂ o nich platõÂ obdobneÏ
ustanovenõÂ § 336n.
(3) PrÏi dalsÏõÂm drazÏebnõÂm jednaÂnõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 se nejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ stanovõÂ ve vyÂsÏi cÏtvrtiny ceny
veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch
k podniku [§ 338n odst. 1 põÂsm. a)], nejvyÂsÏe vsÏak ve
vyÂsÏi trÏetiny zjisÏteÏneÂ ceny podniku [§ 338n odst. 1
põÂsm. e)]; jinak o narÏõÂzenõÂ a provedenõÂ dalsÏõÂ drazÏby
platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ § 338p, 338q, § 338r odst. 2,
§ 338t, 338u, § 338v odst. 2, § 338w azÏ 338z. Nebyl-li
podnik prodaÂn ani prÏi dalsÏõÂm drazÏebnõÂm jednaÂnõÂ z duÊvodu uvedeneÂho v odstavci 1 veÏteÏ prvnõÂ, soud vyÂkon
rozhodnutõÂ zastavõÂ.
Rozvrh
§ 338zb
(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o prÏõÂklepu a po zaplacenõÂ nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ vydrazÏitelem narÏõÂdõÂ soud
jednaÂnõÂ o rozvrhu rozdeÏlovaneÂ podstaty.
(2) K jednaÂnõÂ soud prÏedvolaÂ uÂcÏastnõÂky rozvrhu,
kteryÂmi jsou opraÂvneÏnyÂ, ti, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili
jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinnyÂ, spraÂvce, vydrazÏitel, osoby, ktereÂ podaly prÏihlaÂsÏku, ledazÏe by jejich prÏihlaÂsÏka
byla odmõÂtnuta (§ 338s odst. 3), a osoby uvedeneÂ
v § 338zn odst. 1.
(3) PrÏedvolaÂnõÂ k rozvrhoveÂmu jednaÂnõÂ se vyveÏsõÂ
na uÂrÏednõÂ desce soudu.
§ 338zc
RozdeÏlovanou podstatu tvorÏõÂ prostrÏedky uvedeneÂ
v § 338n odst. 1 põÂsm. b), nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ a uÂroky
z neÏho, poprÏõÂpadeÏ naÂhrady, ktereÂ do podstaty prÏipadajõÂ
podle § 338za odst. 2 veÏty druheÂ, a na tyto naÂhrady
zapocÏõÂtanaÂ jistota vydrazÏitele uvedeneÂho v § 338za
odst. 2.
§ 338zd
(1) PrÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ se projednajõÂ pohledaÂvky, ktereÂ mohou byÂt uspokojeny z rozdeÏlovaneÂ
podstaty.

(2) UstanovenõÂ § 337b odst. 2 a 3 platõÂ obdobneÏ;
pohledaÂvku vydrazÏitele podle § 338zf vsÏak nelze poprÏõÂt.
§ 338ze
(1) Podle vyÂsledkuÊ rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ se z rozdeÏlovaneÂ podstaty uspokojujõÂ postupneÏ podle teÏchto
skupin:
a) pohledaÂvky naÂkladuÊ prodeje vzniklyÂch staÂtu v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm drazÏby, noveÂ drazÏby nebo
dalsÏõÂ drazÏby a zaplacenõÂm zaÂlohy podle § 338i
odst. 5,
b) pohledaÂvka odmeÏny spraÂvce a jeho hotovyÂch vyÂdajuÊ,
c) pohledaÂvka vydrazÏitele podle § 338zf,
d) pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zadrzÏovacõÂm praÂvem,
e) pohledaÂvka opraÂvneÏneÂho, pohledaÂvka toho, kdo
do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, a pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem, postoupenõÂm
pohledaÂvky83) nebo prÏevodem praÂva,84)
f) pohledaÂvky danõÂ a poplatkuÊ, pojistneÂho na verÏejneÂ
zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ a pojistneÂho na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, pokud nebyly uspokojeny podle põÂsmena e),
g) ostatnõÂ pohledaÂvky.
(2) Nelze-li plneÏ uspokojit pohledaÂvky patrÏõÂcõÂ do
teÂzÏe skupiny, uspokojõÂ se podle porÏadõÂ; pohledaÂvky patrÏõÂcõÂ do teÂzÏe skupiny, ktereÂ majõÂ stejneÂ porÏadõÂ, se uspokojõÂ pomeÏrneÏ.
(3) NesplatneÂ pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm
praÂvem, postoupenõÂm pohledaÂvky nebo prÏevodem
praÂva se povazÏujõÂ prÏi rozvrhu za splatneÂ.
(4) UÂroky, uÂroky z prodlenõÂ nebo poplatek z prodlenõÂ za poslednõÂ trÏi roky prÏed rozvrhovyÂm jednaÂnõÂm,
jakozÏ i naÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ se uspokojujõÂ v porÏadõÂ
jistiny. NestacÏõÂ-li rozdeÏlovanaÂ podstata, uhradõÂ se prÏed
jistinou.
(5) Pro porÏadõÂ je rozhodujõÂcõÂ
a) u pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho den, kdy k soudu vyÂkonu dosÏel jeho naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ,
b) u pohledaÂvky toho, jenzÏ do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil jako
dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ, den, kteryÂ se povazÏuje za prÏistoupenõÂ k rÏõÂzenõÂ,
c) u prÏihlaÂsÏeneÂ pohledaÂvky den, kdy k soudu dosÏla
prÏihlaÂsÏka,
d) u pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem, zadrzÏovacõÂm praÂvem, postoupenõÂm pohledaÂvky83) nebo
prÏevodem praÂva84) den vzniku teÏchto praÂv,
e) u pohledaÂvky veÏrÏitele uvedeneÂho v § 338zn den,
podle ktereÂho se rÏõÂdõÂ porÏadõÂ pohledaÂvky v rÏõÂzenõÂ
o vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky nebo
prodejem movityÂch veÏcõÂ anebo nemovitostõÂ.
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PorÏadõÂ pohledaÂvky se stanovõÂ podle toho hlediska,
ktereÂ je pro ni vyÂhodneÏjsÏõÂ.

(2) PrÏiznaneÂ cÏaÂstky soud vyplatõÂ po praÂvnõÂ moci
rozvrhoveÂho usnesenõÂ.

(6) Po uÂhradeÏ vsÏech pohledaÂvek, ktereÂ majõÂ byÂt
uspokojeny, se zbytek rozdeÏlovaneÂ podstaty vyplatõÂ
povinneÂmu.

ZpraÂva o vyÂkonu spraÂvy podniku
§ 338zj

(7) Nebyla-li plneÏ uspokojena pohledaÂvka
spraÂvce podle odstavce 1 põÂsm. b), ulozÏõÂ soud usnesenõÂm tuto povinnost povinneÂmu; opraÂvneÏnyÂ, ti, kdo do
rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, a veÏrÏiteleÂ, kterÏõÂ
prÏihlaÂsili sveÂ pohledaÂvky (§ 338s), za splneÏnõÂ teÂto povinnosti spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ rucÏõÂ.
§ 338zf
VydrazÏitel maÂ pohledaÂvku za podstatou, jestlizÏe
a) vyÂsÏe peneÏzÏityÂch zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku
spolu s pohledaÂvkami opraÂvneÏneÂho, teÏch, kdo do
rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, a dalsÏõÂch
prÏihlaÂsÏenyÂch veÏrÏiteluÊ, ktereÂ nepatrÏõÂ k podniku
a ktereÂ majõÂ byÂt uhrazeny z podstaty, neprÏesahuje
rozdeÏlovanou podstatu, a to ve vyÂsÏi tohoto rozdõÂlu, nebo
b) pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho, teÏch, kdo do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, a dalsÏõÂch prÏihlaÂsÏenyÂch veÏrÏiteluÊ, ktereÂ majõÂ byÂt uspokojeny z podstaty, neprÏesahujõÂ rozdeÏlovanou podstatu, a to ve
vyÂsÏi tohoto rozdõÂlu.
§ 338zg
(1) V rozvrhoveÂm usnesenõÂ soud rozhodne teÂzÏ
o pohledaÂvkaÂch, ktereÂ byly prÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ
poprÏeny co do pravosti, vyÂsÏe, zarÏazenõÂ do skupiny
nebo porÏadõÂ, jestlizÏe lze o nich rozhodnout bez provaÂdeÏnõÂ duÊkazuÊ; to neplatõÂ u pohledaÂvek, na ktereÂ ani
zcÏaÂsti podle skupin nebo podle porÏadõÂ neprÏipadaÂ
uÂhrada z rozdeÏlovaneÂ podstaty.
(2) UstanovenõÂ § 337e odst. 2, 3 a 4 platõÂ obdobneÏ.
§ 338zh
(1) Po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o naÂvrhu podle
§ 267a odst. 1 soud narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ o rozvrhu zbytku
rozdeÏlovaneÂ podstaty.
(2) K tomuto jednaÂnõÂ soud neprÏedvolaÂ uÂcÏastnõÂky
rozvrhu, jejichzÏ pohledaÂvky byly podle prÏedchozõÂho
rozvrhoveÂho usnesenõÂ zcela uspokojeny. PrÏi rozvrhu
zbytku rozdeÏlovaneÂ podstaty se jinak postupuje obdobneÏ podle § 338zb odst. 2 a 3, § 338zc, 338ze a 338zf.
§ 338zi
(1) V rozvrhoveÂm usnesenõÂ soud prÏiznaÂ pohledaÂvky jejich veÏrÏiteluÊm; uÂhrada odmeÏny a hotovyÂch vyÂdajuÊ se poskytne spraÂvci a uÂhrada pohledaÂvky podle
§ 338zf se poskytne vydrazÏiteli.

(1) PoteÂ, co vydrazÏenyÂ podnik prÏesÏel do majetku
vydrazÏitele a spraÂvce mu prÏedal podnik, podaÂ spraÂvce
soudu konecÏnou zpraÂvu o vyÂkonu sveÂ funkce a vyuÂcÏtuje odmeÏnu a hotoveÂ vyÂdaje.
(2) Soud zpraÂvu dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo
do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinneÂmu,
manzÏelu povinneÂho a vydrazÏiteli.
(3) Soud zpraÂvu prÏezkoumaÂ a rozhodne o jejõÂm
schvaÂlenõÂ prÏi jednaÂnõÂ; jednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat, jestlizÏe osoby uvedeneÂ v odstavci 2 v urcÏeneÂ lhuÊteÏ nesdeÏlõÂ
sveÂ naÂmitky proti zpraÂveÏ.
(4) Po schvaÂlenõÂ zpraÂvy soud zprostõÂ spraÂvce jeho
funkce.
PrÏechod praÂv a zaÂvazkuÊ na vydrazÏitele
§ 338zk
(1) Na vydrazÏitele, do jehozÏ majetku prÏesÏel vydrazÏenyÂ podnik, prÏechaÂzõÂ
a) veÏci, praÂva a jineÂ majetkoveÂ hodnoty, ktereÂ slouzÏõÂ
k provozovaÂnõÂ podniku nebo vzhledem ke sveÂ povaze majõÂ tomuto uÂcÏelu slouzÏit;
b) praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ z pruÊmysloveÂho nebo jineÂho dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ tyÂkajõÂcõÂ se podnikatelskeÂ cÏinnosti vydrazÏeneÂho podniku, ledazÏe by to odporovalo smlouveÏ o poskytnutõÂ teÏchto praÂv nebo jejich
povaze;
c) praÂva a povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z pracovneÏpraÂvnõÂch
vztahuÊ zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch ve vydrazÏeneÂm
podniku;
d) zaÂvazky patrÏõÂcõÂ k vydrazÏeneÂmu podniku, ktereÂ nebyly uspokojeny prÏi rozvrhu, vcÏetneÏ jejich zajisÏteÏnõÂ.
(2) PrÏechodem dluhu nebo jineÂho zaÂvazku povinneÂho nastupuje vydrazÏitel jako dluzÏnõÂk na jeho mõÂsto;
k prÏechodu zaÂvazku se souhlas veÏrÏitele nevyzÏaduje.
(3) Je-li pro nabytõÂ nebo zachovaÂnõÂ praÂv uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. b) rozhodneÂ uskutecÏnÏovaÂnõÂ
urcÏiteÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti, zapocÏõÂtaÂ se do teÂto cÏinnosti vydrazÏitele uskutecÏneÏneÂ po prÏõÂklepu i cÏinnost
uskutecÏneÏnaÂ prÏi provozu podniku prÏed jeho prodejem
v drazÏbeÏ.
(4) NaÂjemnõÂ nebo podnaÂjemnõÂ smlouvu na nebytoveÂ prostory uzavrÏenou povinnyÂm jako naÂjemcem
nebo jako pronajõÂmatelem muÊzÏe vydrazÏitel vypoveÏdeÏt
ve lhuÊteÏ stanoveneÂ zaÂkonem nebo smlouvou, a to i z jinyÂch duÊvoduÊ, nezÏ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon95) nebo nezÏ
byly dohodnuty; to platõÂ takeÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe naÂjem byl
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sjednaÂn na dobu urcÏitou. PraÂvo druheÂ strany na naÂhradu sÏkody tõÂm vznikleÂ nenõÂ dotcÏeno.
(5) Spolu se zaÂvazky, ktereÂ byly uspokojeny prÏi
rozvrhu, zanikaÂ i jejich zajisÏteÏnõÂ.

podstaty, pokracÏuje soud po skoncÏenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem podniku v rÏõÂzenõÂ; v prÏõÂpadeÏ, zÏe podnik
byl prodaÂn v drazÏbeÏ a zÏe jde o pohledaÂvku patrÏõÂcõÂ
k podniku, nastupuje do rÏõÂzenõÂ na mõÂsto povinneÂho
vydrazÏitel.

OznaÂmenõÂ jinyÂm orgaÂnuÊm
§ 338zl

ZastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 338zo

(1) O tom, zÏe vydrazÏenyÂ podnik prÏesÏel do majetku vydrazÏitele (§ 338z odst. 2), soud vyrozumõÂ prÏõÂslusÏnyÂ rejstrÏõÂkovyÂ soud nebo orgaÂn, kteryÂ vede jinyÂ
rejstrÏõÂk, v neÏmzÏ je povinnyÂ zapsaÂn. RejstrÏõÂkovyÂ soud
nebo jinyÂ orgaÂn poteÂ provede zaÂpis o prodeji podniku
v prÏõÂslusÏneÂm rejstrÏõÂku.

(1) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem podniku
zastaven, soud vyzve spraÂvce, aby mu podal konecÏnou
zpraÂvu o vyÂkonu sveÂ funkce a aby vyuÂcÏtoval odmeÏnu
a hotoveÂ vyÂdaje.

(2) JestlizÏe k podniku patrÏõÂ nemovitost, vyrozumõÂ
soud prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad, zÏe vlastnõÂkem nemovitosti se stal vydrazÏitel; v prÏõÂpadeÏ, zÏe k nemovitosti bylo
zrÏõÂzeno zaÂstavnõÂ praÂvo, soucÏasneÏ uvede, zda puÊsobõÂ
proti vydrazÏiteli nebo zda zaniklo.
(3) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ zastaven, soud o tom
vyrozumõÂ po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ rejstrÏõÂkovyÂ soud nebo orgaÂn, kteryÂ vede jinyÂ rejstrÏõÂk, v neÏmzÏ
je povinnyÂ zapsaÂn, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ
uÂrÏad.
§ 338zm
(1) ZÏaÂdnyÂ z veÏrÏiteluÊ, jehozÏ pohledaÂvka prÏesÏla na
vydrazÏitele (§ 338zk odst. 2), nemuÊzÏe namõÂtat, zÏe prodejem podniku v drazÏbeÏ se zhorsÏila dobytnost jeho
pohledaÂvky.
(2) PovinnyÂ neodpovõÂdaÂ za vady veÏcõÂ, praÂv nebo
jinyÂch majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch k podniku, kteryÂ
byl prodaÂn v drazÏbeÏ.
JineÂ vyÂkony rozhodnutõÂ
§ 338zn
(1) NarÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem podniku se odklaÂdaÂ provedenõÂ jizÏ narÏõÂzenyÂch vyÂkonuÊ rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ a nemovitostõÂ patrÏõÂcõÂch k podniku a vyÂkonuÊ rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm
k podniku patrÏõÂcõÂch jinyÂch pohledaÂvek nezÏ z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu. OpraÂvneÏnõÂ z teÏchto vyÂkonuÊ rozhodnutõÂ se povazÏujõÂ za veÏrÏitele uvedeneÂ v § 338s, anizÏ by
bylo potrÏebneÂ pohledaÂvku prÏihlaÂsit; to platõÂ i tehdy,
jestlizÏe vymaÂhanaÂ pohledaÂvka nepatrÏõÂ k podniku.

(2) Soud zpraÂvu dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo
do rÏõÂzenõÂ prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, povinneÂmu
a manzÏelu povinneÂho.
(3) UstanovenõÂ § 338zj odst. 3 a 4 platõÂ obdobneÏ.
(4) Povinnost zaplatit spraÂvci odmeÏnu a naÂhradu
hotovyÂch vyÂdajuÊ soud ulozÏõÂ bud' povinneÂmu nebo spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ opraÂvneÏneÂmu, teÏm, kdo do rÏõÂzenõÂ
prÏistoupili jako dalsÏõÂ opraÂvneÏnõÂ, a veÏrÏiteluÊm, kterÏõÂ prÏihlaÂsili sveÂ pohledaÂvky (§ 338s a 338zn), a to podle
toho, z jakeÂho duÊvodu k zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
dosÏlo.
Prodej cÏaÂsti podniku
§ 338zp
(1) Na vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem cÏaÂsti podniku
tvorÏõÂcõÂ samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku se uzÏijõÂ ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem podniku, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak.
(2) SpraÂva cÏaÂsti podniku vykonaÂvanaÂ spraÂvcem se
vztahuje i na uÂkony podniku, ktereÂ se tyÂkajõÂ jõÂm spravovaneÂ organizacÏnõÂ slozÏky podniku.
Prodej podõÂlu spolumajitele podniku
§ 338zq
(1) Na vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem podõÂlu spolumajitele podniku se uzÏijõÂ ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem podniku, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak.
(2) Spolumajiteli povinneÂho soud dorucÏõÂ pravomocneÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem podniku a drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku; spolumajitel povinneÂho muÊzÏe podat za podmõÂnek uvedenyÂch v § 338p
odst. 5 odvolaÂnõÂ proti drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce.
(3) Povinnosti ulozÏeneÂ povinneÂmu v § 338m platõÂ
i pro spolumajitele podniku.

(2) VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ
a nemovitostõÂ patrÏõÂcõÂch k podniku nebo prÏikaÂzaÂnõÂm
k podniku patrÏõÂcõÂch jinyÂch pohledaÂvek nezÏ z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu, kteryÂ byl narÏõÂzen azÏ po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem podniku, se neprovede.
PraÂvo teÏchto opraÂvneÏnyÂch prÏihlaÂsit vymaÂhanou pohledaÂvku podle § 338s nenõÂ dotcÏeno.

(4) OpatrÏenõÂ spraÂvce podniku puÊsobõÂ i proti
spolumajiteli povinneÂho.

(3) Nebyla-li pohledaÂvka veÏrÏiteluÊ uvedenyÂch
v odstavcõÂch 1 a 2 uspokojena prÏi rozvrhu rozdeÏlovaneÂ

(6) ZuÂcÏastnõÂ-li se spolumajitel povinneÂho drazÏby
a ucÏinõÂ-li s jinyÂmi drazÏiteli stejneÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, udeÏlõÂ

(5) Pro spolumajitele povinneÂho platõÂ § 338k
odst. 2 azÏ 6.
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se mu prÏõÂklep; ustanovenõÂ § 338x odst. 1 veÏty druheÂ se
nepouzÏije.

vaÂny, budou prodaÂny na naÂvrh obce (schovatele) podle
ustanovenõÂ o prodeji movityÂch veÏcõÂ.

(7) Spolumajitel povinneÂho je opraÂvneÏn podat za
podmõÂnek uvedenyÂch v § 338y odst. 2 veÏteÏ druheÂ odvolaÂnõÂ proti usnesenõÂ o prÏõÂklepu.

(2) VyÂteÏzÏek prodeje vyplatõÂ soud povinneÂmu po
sraÂzÏce naÂkladuÊ uÂschovy a naÂkladuÊ prodeje. JestlizÏe povinnyÂ odmõÂtne zbytek vyÂteÏzÏku prÏevzõÂt nebo jeho pobyt nenõÂ znaÂm, postupuje soud prÏimeÏrÏeneÏ podle § 185g;
lhuÊta podle § 185g odst. 1 pocÏõÂnaÂ beÏzÏet ode dne, kdy
povinnyÂ odmõÂtl zbytek vyÂteÏzÏku prÏevzõÂt nebo kdy se
zbytek vyÂteÏzÏku soudu vraÂtil jako nedorucÏitelnyÂ.

93

) § 5 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

94

) § 8 odst. 1 zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb.

95

) ZaÂkon cÏ. 116/1990 Sb., o naÂjmu a podnaÂjmu nebytovyÂch
prostor, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

445. DosavadnõÂ hlava sÏestaÂ se oznacÏuje jako hlava
sedmaÂ.
446. § 340 azÏ 344 vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:
¹VyklizenõÂ
a) bez naÂhrady
§ 340
(1) UklaÂdaÂ-li rozhodnutõÂ, jehozÏ vyÂkon se navrhuje, aby povinnyÂ vyklidil nemovitost, stavbu, byt
nebo mõÂstnost, u nichzÏ nenõÂ trÏeba zajistit prÏimeÏrÏenyÂ
naÂhradnõÂ byt, naÂhradnõÂ byt, naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ nebo
prÏõÂstrÏesÏõÂ, soud narÏõÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ a po praÂvnõÂ
moci tohoto usnesenõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ provede.
(2) Soud vyrozumõÂ povinneÂho nejmeÂneÏ peÏt dnuÊ
prÏedem, kdy bude vyklizenõÂ provedeno. VyrozumõÂ
o tom rovneÏzÏ opraÂvneÏneÂho a prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce.
§ 341
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ se provede tak, zÏe soud
ucÏinõÂ opatrÏenõÂ, aby z vyklizovaneÂho objektu
a) byly odstraneÏny veÏci patrÏõÂcõÂ povinneÂmu a prÏõÂslusÏnõÂkuÊm jeho domaÂcnosti, jakozÏ i veÏci, ktereÂ sice
patrÏõÂ neÏkomu jineÂmu, ale jsou se souhlasem povinneÂho umõÂsteÏny ve vyklizovaneÂm nebo na vyklizovaneÂm objektu,
b) byli vykaÂzaÂni povinnyÂ a vsÏichni, kdo se tam
zdrzÏujõÂ na zaÂkladeÏ praÂva povinneÂho.
(2) VeÏci odstraneÏneÂ z vyklizovaneÂho objektu odevzdajõÂ se povinneÂmu nebo neÏktereÂmu ze zletilyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ jeho domaÂcnosti.
(3) NenõÂ-li prÏõÂtomen vyklizenõÂ nikdo, kdo by
mohl veÏci prÏevzõÂt, nebo je-li prÏevzetõÂ veÏcõÂ odmõÂtnuto,
sepõÂsÏõÂ se veÏci a dajõÂ se na naÂklady povinneÂho do
uÂschovy obci nebo jineÂmu vhodneÂmu schovateli;
nenõÂ-li mozÏneÂ veÏci daÂt do uÂschovy, vyÂkon rozhodnutõÂ
nelze proveÂst. Soud vyrozumõÂ povinneÂho o tom, komu
jeho veÏci byly daÂny do uÂschovy.
§ 342
(1) Nevyzvedl-li si povinnyÂ veÏci u obce nebo
schovatele do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy byly uscho-

(3) VeÏci, ktereÂ se nepodarÏõÂ prodat, soud nabõÂdne
obci nebo schovateli na uÂhradu naÂkladuÊ uÂschovy za
dveÏ trÏetiny odhadnõÂ ceny; odmõÂtnou-li veÏci prÏevzõÂt,
prÏipadajõÂ staÂtu.
(4) NaÂklady uÂschovy, ktereÂ nebudou uhrazeny
z vyÂteÏzÏku prodeje ani prÏevzatyÂmi veÏcmi, je povinen
nahradit obci (schovateli) povinnyÂ; o teÂto povinnosti
soud rozhodne na naÂvrh obce (schovatele).
b) se zajisÏteÏnõÂm bytoveÂ naÂhrady
nebo prÏõÂstrÏesÏõÂ
§ 343
(1) UklaÂdaÂ-li rozhodnutõÂ, jehozÏ vyÂkon se navrhuje, aby povinnyÂ vyklidil byt nebo mõÂstnost, za
ktereÂ je nutno zajistit prÏimeÏrÏenyÂ naÂhradnõÂ byt, naÂhradnõÂ byt, naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ nebo prÏõÂstrÏesÏõÂ, soud
narÏõÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ jen tehdy, jestlizÏe bude prokaÂzaÂno, zÏe povinneÂmu je zajisÏteÏna takovaÂ bytovaÂ naÂhrada, jakaÂ byla urcÏena ve vykonaÂvaneÂm rozhodnutõÂ,
nebo zÏe povinneÂmu je zajisÏteÏno prÏõÂstrÏesÏõÂ, stanovõÂ-li vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ, zÏe mu prÏi vyklizenõÂ bytu naÂlezÏõÂ
prÏõÂstrÏesÏõÂ. Po praÂvnõÂ moci tohoto usnesenõÂ soud vyÂkon
rozhodnutõÂ provede.
(2) ZajisÏteÏnõÂ bytoveÂ naÂhrady nebo prÏõÂstrÏesÏõÂ pro
povinneÂho je povinen prokaÂzat opraÂvneÏnyÂ.
(3) Nebude-li prokaÂzaÂno, zÏe bytovaÂ naÂhrada byla
pro povinneÂho zajisÏteÏna a zÏe odpovõÂdaÂ vykonaÂvaneÂmu
rozhodnutõÂ, poprÏõÂpadeÏ zÏe pro povinneÂho bylo zajisÏteÏno prÏõÂstrÏesÏõÂ, listinou vydanou staÂtnõÂm orgaÂnem nebo
orgaÂnem obce anebo notaÂrÏskyÂm zaÂpisem, narÏõÂdõÂ soud
prÏed rozhodnutõÂm o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ jednaÂnõÂ. PrÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ, zda bytovaÂ naÂhrada byla pro povinneÂho zajisÏteÏna a zda odpovõÂdaÂ vykonaÂvaneÂmu rozhodnutõÂ, poprÏõÂpadeÏ zda bylo pro povinneÂho zajisÏteÏno
prÏõÂstrÏesÏõÂ, soud provede i jineÂ duÊkazy potrÏebneÂ ke zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu, nezÏ byly uÂcÏastnõÂky navrhovaÂny.
§ 344
(1) Soud vyrozumõÂ povinneÂho nejmeÂneÏ peÏt dnuÊ
prÏedem, kdy bude vyklizenõÂ provedeno. VyrozumõÂ
o tom rovneÏzÏ opraÂvneÏneÂho a prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce.
JestlizÏe to je potrÏebneÂ, zejmeÂna nenõÂ-li povinnyÂ prÏõÂtomen, prÏibere vykonavatel provaÂdeÏjõÂcõÂ vyklizenõÂ k tomuto uÂkonu vhodnou osobu, podle mozÏnosti zaÂstupce
orgaÂnu obce.
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(2) VyÂkon rozhodnutõÂ se provede zpuÊsobem uvedenyÂm v § 341 odst. 1 s tõÂm, zÏe odstraneÏneÂ veÏci se
prÏesteÏhujõÂ do urcÏeneÂ bytoveÂ naÂhrady (do prÏõÂstrÏesÏõÂ).
(3) ZjistõÂ-li soud po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ,
poprÏõÂpadeÏ azÏ prÏi jeho provedenõÂ, zÏe pro povinneÂho ve
skutecÏnosti nebyla urcÏenaÂ bytovaÂ naÂhrada (prÏõÂstrÏesÏõÂ)
zajisÏteÏna, vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ.
(4) Po prÏesteÏhovaÂnõÂ vykonavatel provaÂdeÏjõÂcõÂ vyklizenõÂ prÏedaÂ urcÏenou bytovou naÂhradu povinneÂmu
nebo neÏktereÂmu ze zletilyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ jeho domaÂcnosti; odmõÂtnou-li bytovou naÂhradu prÏevzõÂt, ulozÏõÂ
klõÂcÏe u soudu nebo orgaÂnu obce a povinneÂho o tom
vyrozumõÂ. NezacÏne-li povinnyÂ bytovou naÂhradu bez
vaÂzÏneÂho duÊvodu do sÏesti meÏsõÂcuÊ od ulozÏenõÂ uzÏõÂvat,
praÂva povinneÂho k bytoveÂ naÂhradeÏ uplynutõÂm teÂto
lhuÊty zanikajõÂ.
(5) NenõÂ-li mozÏneÂ veÏci nebo neÏktereÂ z nich prÏesteÏhovat do urcÏeneÂ bytoveÂ naÂhrady (do prÏõÂstrÏesÏõÂ), postupuje se obdobneÏ podle § 341 odst. 2 a 3 a § 342.ª.
447. V § 345 odst. 3 veÏta cÏtvrtaÂ znõÂ: ¹Ukazuje-li se
to potrÏebneÂ, vykonavatel provaÂdeÏjõÂcõÂ odebraÂnõÂ veÏci prÏibere k tomu vhodnou osobu, podle mozÏnosti zaÂstupce
orgaÂnu obce.ª.
448. V § 345 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) VyzÏaduje-li to uÂcÏel vyÂkonu rozhodnutõÂ, je
ten, kdo provaÂdõÂ vyÂkon, opraÂvneÏn ucÏinit osobnõÂ prohlõÂdku povinneÂho a prohlõÂdku bytu (sõÂdla, mõÂsta podnikaÂnõÂ) a jinyÂch mõÂstnostõÂ povinneÂho, jakozÏ i jeho
skrÏõÂnõÂ nebo jinyÂch schraÂnek v nich umõÂsteÏnyÂch, kde
je podle duÊvodneÂho prÏedpokladu veÏc, kterou maÂ povinnyÂ vydat nebo dodat opraÂvneÏneÂmu; za tõÂm uÂcÏelem
je opraÂvneÏn zjednat si do bytu povinneÂho nebo do jineÂ
mõÂstnosti povinneÂho prÏõÂstup, poprÏõÂpadeÏ uzavrÏeneÂ
skrÏõÂneÏ nebo jineÂ schraÂnky otevrÏõÂt.ª.
449. V § 347 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slova ¹v prvnõÂ
azÏ cÏtvrteÂ hlaveÏ teÂto cÏaÂstiª nahrazujõÂ slovy ¹v § 258
odst. 1ª.
450. V § 348 odst. 1 se slovo ¹prodejª nahrazuje
slovy ¹vyÂkon rozhodnutõÂ prÏimeÏrÏeneÏª.
451. V § 348 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) SpoluvlastnõÂci majõÂ pro uÂcÏely rozvrhu vyÂteÏzÏku prodeje postavenõÂ opraÂvneÏnyÂch; vyÂsÏe pohledaÂvek
se stanovõÂ podle vyÂsÏe jejich podõÂluÊ na spolecÏneÂ veÏci.ª.
452. V § 349 odst. 1 veÏta druhaÂ znõÂ: ¹Ukazuje-li
se to potrÏebneÂ, prÏibere se k provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ vhodnaÂ osoba, podle mozÏnosti zaÂstupce orgaÂnu
obce.ª.
453. V § 350 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) OpraÂvneÏnyÂ nebo ten, kyÂm si opraÂvneÏnyÂ nechal praÂci proveÂst, je prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ opraÂvneÏn
ke vsÏemu, co je potrÏebneÂ k provedenõÂ praÂce, o kterou
jde.ª.

DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
454. V § 351 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) UklaÂdaÂ-li vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ jinou povinnost, ulozÏõÂ soud za porusÏenõÂ teÂto povinnosti povinneÂmu pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ. NesplnõÂ-li povinnyÂ ani poteÂ vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ, uklaÂdaÂ mu
soud na naÂvrh opraÂvneÏneÂho dalsÏõÂ prÏimeÏrÏeneÂ pokuty,
dokud vyÂkon rozhodnutõÂ nebude zastaven. Pokuty prÏipadajõÂ staÂtu.ª.
455. V § 351 se odstavec 3 zrusÏuje.
456. Za § 351 se vklaÂdaÂ novyÂ § 351a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 351a
(1) Bylo-li vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ splneÏno,
avsÏak povinnyÂ naÂsledneÏ zpuÊsobil porusÏenõÂm ulozÏeneÂ
mu povinnosti zmeÏnu stavu, kteryÂ toto rozhodnutõÂ
prÏedpoklaÂdaÂ, (prÏedesÏleÂho stavu), soud opraÂvneÏneÂmu
povolõÂ, aby se na naÂklady povinneÂho postaral o obnovenõÂ stavu prÏedpoklaÂdaneÂho tõÂmto rozhodnutõÂm. ZpuÊsob obnovenõÂ prÏedesÏleÂho stavu soud uvede v usnesenõÂ
o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(2) Na zÏaÂdost opraÂvneÏneÂho soud poveÏrÏõÂ vykonavatele provedenõÂm jednotlivyÂch uÂkonuÊ prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ nebo ucÏinõÂ jinaÂ vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby opraÂvneÏneÂmu dopomohl k obnovenõÂ prÏedesÏleÂho stavu.
(3) PovinneÂmu muÊzÏe soud ulozÏit, aby potrÏebneÂ
naÂklady zaplatil opraÂvneÏneÂmu prÏedem. VyÂkon tohoto
rozhodnutõÂ, jakozÏ i rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo povinneÂmu ulozÏeno zaplatit naÂklady uvedeneÂ v odstavci 1,
se provede na naÂvrh opraÂvneÏneÂho neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ urcÏenyÂch k uspokojenõÂ peneÏzÏityÂch pohledaÂvek.ª.
457. § 371 a 372 se zrusÏujõÂ.
458. V § 373 se slova ¹domovech mlaÂdezÏeª nahrazujõÂ slovy ¹zarÏõÂzenõÂch pro vyÂkon uÂstavnõÂ a ochranneÂ
vyÂchovyª.
459. V § 374 odst. 1 se slovo ¹pracovnõÂkuÊª nahrazuje slovem ¹zameÏstnancuÊª.
460. V § 374 odst. 1 põÂsm. a) se za slova ¹prÏedsedovi senaÂtuª vklaÂdaÂ slovo ¹(samosoudci)ª, slovo
¹pracovnõÂciª se nahrazuje slovem ¹zameÏstnanciª
a slovo ¹pracovnõÂkyª se nahrazuje slovem ¹zameÏstnanceª.
461. V § 374 odst. 1 põÂsm. b) se slovo ¹pracovnõÂciª nahrazuje slovem ¹zameÏstnanciª.
462. V § 374 odst. 2 se za slova ¹PrÏedseda senaÂtuª
vklaÂdaÂ slovo ¹(samosoudce)ª a slovo ¹pracovnõÂkuÊmª
se nahrazuje slovem ¹zameÏstnancuÊmª.
463. V § 374 odst. 3 se za slova ¹prÏedseda senaÂtuª
vklaÂdaÂ slovo ¹(samosoudce)ª a slovo ¹pracovnõÂkª se
nahrazuje slovem ¹zameÏstnanecª.
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464. § 374a znõÂ:
¹§ 374a
a)
b)
c)

d)

Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
vyÂsÏi a zpuÊsob urcÏenõÂ odmeÏny a naÂhrady hotovyÂch
vyÂdajuÊ notaÂrÏuÊ jako soudnõÂch komisarÏuÊ a odmeÏny
spraÂvcuÊ deÏdictvõÂ,
prÏõÂpady, v nichzÏ nelze povolit nahleÂdnutõÂ do spisu,
nebot' jejich obsah musõÂ zuÊstat utajen,
pausÏaÂlnõÂ sazby vyÂsÏe odmeÏny za zastupovaÂnõÂ uÂcÏastnõÂka advokaÂtem nebo notaÂrÏem v raÂmci jeho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem,57) a to pro
uÂcÏely rozhodovaÂnõÂ o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ,
vyÂsÏi odmeÏny spraÂvcuÊ podniku, zpuÊsobu jejõÂho
urcÏenõÂ a urcÏenõÂ naÂhrady jejich hotovyÂch vyÂdajuÊ.ª.
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4. V § 37 odst. 3 se za põÂsmeno n) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno o), ktereÂ znõÂ:
¹o) stanovõÂ postup prÏi vedenõÂ, spraÂveÏ a provozu CentraÂlnõÂ evidence zaÂveÏtõÂ,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena o) a p) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena p)
a q).
5. V § 37 odst. 4 se text ¹m) a n)ª nahrazuje textem ¹m), n) a o)ª.
6. V § 48 odst. 1 se za slovo ¹zaÂkonemª vklaÂdajõÂ
slova ¹nebo praÂvnõÂm prÏedpisem vydanyÂm na jeho zaÂkladeÏ anebo usnesenõÂm orgaÂnu notaÂrÏskeÂ samospraÂvyª.
7. V § 70 se slova ¹okresnõÂmu soudu, v jehozÏ obvodu maÂ porÏizovatel nebo odvolatel (daÂle jen ¹porÏizovatelª) bydlisÏteÏª nahrazujõÂ slovem ¹KomorÏeª.
8. Za § 71 se vklaÂdajõÂ noveÂ § 71a azÏ 71c, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:

Â ST DRUHAÂ
CÏA
ZmeÏna notaÂrÏskeÂho rÏaÂdu

¹OddõÂl druhyÂ
NotaÂrÏskyÂ zaÂpis se svolenõÂm k vykonatelnosti

CÏl. II

§ 71a

ZaÂkon cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti
(notaÂrÏskyÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 82/1998 Sb., se meÏnõÂ
takto:
1. V § 3 odst. 1 põÂsm. b) se za slova ¹obcÏanskeÂm
soudnõÂm rÏõÂzenõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹v rÏõÂzenõÂch podle cÏaÂsti
paÂteÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu aª a za slova ¹s vyÂjimkouª se vklaÂdajõÂ slova ¹rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ, zda je trÏeba
souhlasu rodicÏuÊ dõÂteÏte k jeho osvojenõÂ,ª.
2. V § 13 odst. 1 se za slovo ¹sõÂdleª vklaÂdajõÂ slova
¹a zapsaneÂ v evidenci notaÂrÏuÊ vedeneÂ prÏõÂslusÏnou notaÂrÏskou komorouª.
3. Za § 35 se vklaÂdaÂ novyÂ § 35a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 35a
(1) Komora vede CentraÂlnõÂ evidenci zaÂveÏtõÂ, v nõÂzÏ
se evidujõÂ zaÂveÏti, listiny o vydeÏdeÏnõÂ a listiny o odvolaÂnõÂ
teÏchto uÂkonuÊ (daÂle jen ¹zaÂveÏt'ª), ktereÂ byly sepsaÂny
notaÂrÏskyÂm zaÂpisem nebo ktereÂ notaÂrÏ prÏijal do uÂschovy.
(2) Komora sdeÏlõÂ soudu nebo jineÂmu staÂtnõÂmu
orgaÂnu, notaÂrÏi, kteryÂ byl jako soudnõÂ komisarÏ poveÏrÏen
provedenõÂm uÂkonuÊ v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ, a osobeÏ, kteraÂ
prokaÂzÏe praÂvnõÂ zaÂjem, na jejich zÏaÂdost, zda je evidovaÂna zaÂveÏt' zuÊstavitele a u koho je ulozÏena; za podaÂnõÂ
zpraÂvy soudu, jineÂmu staÂtnõÂmu orgaÂnu a notaÂrÏi, kteryÂ
byl jako soudnõÂ komisarÏ poveÏrÏen provedenõÂm uÂkonuÊ
v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ, jõÂ neprÏõÂslusÏõÂ odmeÏna. ZÏaÂdosti nelze
vyhoveÏt, byla-li podaÂna za zÏivota porÏizovatele nebo
odvolatele zaÂveÏti.
(3) PrÏi vedenõÂ CentraÂlnõÂ evidence zaÂveÏtõÂ postupuje
Komora podle prÏedpisu prÏijateÂho sneÏmem komory
[§ 37 odst. 3 põÂsm. o)].ª.

NotaÂrÏ sepõÂsÏe na zÏaÂdost notaÂrÏskyÂ zaÂpis o dohodeÏ,
kterou se uÂcÏastnõÂk zavaÂzÏe splnit pohledaÂvku nebo jinyÂ
naÂrok druheÂho uÂcÏastnõÂka vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂvazkoveÂho
praÂvnõÂho vztahu, v nõÂzÏ svolõÂ, aby podle tohoto zaÂpisu
byl narÏõÂzen a proveden vyÂkon rozhodnutõÂ (exekuce),
jestlizÏe svou povinnost rÏaÂdneÏ a vcÏas nesplnõÂ.
§ 71b
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Dohoda uÂcÏastnõÂkuÊ musõÂ obsahovat
oznacÏenõÂ osoby, kteraÂ se zavaÂzala ke splneÏnõÂ pohledaÂvky nebo jineÂho naÂroku (osoby povinneÂ),
oznacÏenõÂ osoby, jejõÂzÏ pohledaÂvka nebo jinyÂ naÂrok
majõÂ byÂt splneÏny (osoby opraÂvneÏneÂ),
skutecÏnosti, na nichzÏ se pohledaÂvka nebo jinyÂ naÂrok zaklaÂdaÂ,
prÏedmeÏt plneÏnõÂ,
dobu plneÏnõÂ,
prohlaÂsÏenõÂ povinneÂ osoby o svolenõÂ k vykonatelnosti zaÂpisu.

(2) Dohoda uÂcÏastnõÂkuÊ muÊzÏe obsahovat teÂzÏ podmõÂnky, poprÏõÂpadeÏ vzaÂjemneÂ povinnosti opraÂvneÏneÂ osoby, na jejichzÏ splneÏnõÂ je poskytnutõÂ prÏedmeÏtu plneÏnõÂ
vaÂzaÂno.
(3) NaÂlezÏitosti dohody podle odstavcuÊ 1 a 2 notaÂrÏ
v zaÂpisu uvede podle shodneÂho prohlaÂsÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ.
§ 71c
UstanovenõÂ § 62 odst. 2, § 63 azÏ 69 a § 71 platõÂ
obdobneÏ.ª.
V cÏaÂsti sÏesteÂ se dosavadnõÂ oddõÂly druhyÂ, trÏetõÂ a cÏtvrtyÂ
oznacÏujõÂ jako oddõÂly trÏetõÂ, cÏtvrtyÂ a paÂtyÂ.
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9. V § 72 odst. 1 se za slova ¹pro uplatnÏovaÂnõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo prokazovaÂnõÂª.
10. V § 72 odst. 1 põÂsm. g) se za slovo ¹deÏjõÂchª
vklaÂdajõÂ tato slova: ¹a stavu veÏcõÂª.
11. V § 79 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) NotaÂrÏ osveÏdcÏuje takeÂ skutkoveÂ deÏje a stav
veÏcõÂ, naprÏõÂklad splneÏnõÂ dluhu, stav nemovitostõÂ, bytuÊ
a nebytovyÂch prostor, jestlizÏe jimi mohou byÂt prokaÂzaÂny naÂroky v rÏõÂzenõÂ prÏed soudem nebo jinyÂm staÂtnõÂm
orgaÂnem a jestlizÏe se skutkovyÂ deÏj udaÂl v prÏõÂtomnosti
notaÂrÏe nebo jestlizÏe se notaÂrÏ prÏesveÏdcÏil o stavu veÏci.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
12. V § 79 odst. 3 põÂsm. a) se za slovo ¹deÏjeª vklaÂdajõÂ tato slova: ¹nebo zjisÏteÏnõÂ stavu veÏcõÂª a v põÂsmenu b) se za slovo ¹deÏjeª vklaÂdajõÂ tato slova: ¹nebo stavu
veÏcõÂª.
13. V § 83 odst. 4 se slova ¹soudu, v jehozÏ obvodu
maÂ porÏizovatel bydlisÏteÏª nahrazujõÂ slovem ¹KomorÏeª.
Â ST TR
Ï ETIÂ
CÏA
ZmeÏna obchodnõÂho zaÂkonõÂku
CÏl. III

CÏaÂstka 11

(4) JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ byla zrusÏena podle
odstavce 1 põÂsm. e) nebo f), dosud nezanikla, mohou
se prÏi splneÏnõÂ podmõÂnek podle odstavce 3 spolecÏnõÂci,
vcÏetneÏ spolecÏnõÂka, jehozÏ uÂcÏast se ve spolecÏnosti obnovila, dohodnout, zÏe spolecÏnost nadaÂle trvaÂ.
1

) § 44 odst. 1 põÂsm. b) a d) zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 94/1996 Sb.ª.

4. V § 102 odst. 1 se za slovo ¹majetkuª vklaÂdajõÂ
slova ¹poprÏõÂpadeÏ pravomocneÂ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ postizÏenõÂm podõÂlu komanditisty ve spolecÏnostiª.
5. V § 102 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) ProhlaÂsÏenõÂm konkursu na majetek komanditisty nebo zamõÂtnutõÂm naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu
pro nedostatek majetku anebo pravomocnyÂm narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ postizÏenõÂm podõÂlu komanditisty ve spolecÏnosti zanikaÂ jeho uÂcÏast ve spolecÏnosti.ª.
6. V § 102 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) JestlizÏe byl zrusÏen konkurs na majetek komanditisty z jinyÂch duÊvoduÊ nezÏ po splneÏnõÂ rozvrhoveÂho usnesenõÂ nebo pro nedostatek majetku,1) jeho
uÂcÏast ve spolecÏnosti se obnovuje; jestlizÏe jizÏ spolecÏnost
vyplatila jeho vyporÏaÂdacõÂ podõÂl, je komanditista, jehozÏ
uÂcÏast se ve spolecÏnosti obnovila, povinen jej do 2 meÏsõÂcuÊ od zrusÏenõÂ konkursu spolecÏnosti nahradit. To platõÂ
obdobneÏ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl pravomocneÏ zastaven vyÂkon rozhodnutõÂ postizÏenõÂm podõÂlu komanditisty ve
spolecÏnosti.ª.

ZaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 591/1992 Sb.,
zaÂkona cÏ. 600/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 286/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 156/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 94/
7. V § 148 odst. 2 se za slova ¹jeho majetkuª vklaÂ/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 142/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 77/1997
Sb., zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 165/1998 Sb., dajõÂ slova ¹anebo pravomocneÂ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozzaÂkona cÏ. 356/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb. a zaÂkona hodnutõÂ postizÏenõÂm podõÂlu spolecÏnõÂka ve spolecÏnostiª.
cÏ. 29/2000 Sb., se meÏnõÂ takto:
8. V § 148 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
1. V § 88 odst. 1 se za põÂsmeno e) vklaÂdaÂ noveÂ
¹(3) JestlizÏe byl konkurs na majetek spolecÏnõÂka,
põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
jehozÏ uÂcÏast ve spolecÏnosti zanikla podle odstavce 2,
¹f) pravomocnyÂm narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ po- zrusÏen z jinyÂch duÊvoduÊ nezÏ po splneÏnõÂ rozvrhoveÂho
stizÏenõÂm podõÂlu neÏktereÂho spolecÏnõÂka ve spolecÏ- usnesenõÂ nebo pro nedostatek majetku1) a spolecÏnost
nosti,ª.
dosud nenalozÏila s uvolneÏnyÂm obchodnõÂm podõÂlem poDosavadnõÂ põÂsmena f) a g) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena g) dle § 113 odst. 5 a 6, uÂcÏast spolecÏnõÂka ve spolecÏnosti se
obnovuje; jestlizÏe jizÏ spolecÏnost vyplatila jeho vyporÏaÂa h).
dacõÂ podõÂl, musõÂ jej do 2 meÏsõÂcuÊ od zrusÏenõÂ konkursu
2. V § 88 odst. 2 se text ¹põÂsm. a), c), d), e) a f)ª spolecÏnosti nahradit. To platõÂ obdobneÏ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe
nahrazuje textem ¹põÂsm. a), c), d), e), f) a g)ª.
byl pravomocneÏ zastaven vyÂkon rozhodnutõÂ postizÏe3. V § 88 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ vcÏetneÏ nõÂm podõÂlu spolecÏnõÂka ve spolecÏnosti.ª.
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 1) zneÏjõÂ:
9. V § 231 odst. 1 se za slovo ¹druzÏstvaª vklaÂdajõÂ
¹(3) JestlizÏe byl poteÂ, co se zbyÂvajõÂcõÂ spolecÏnõÂci slova ¹anebo pravomocnyÂm narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozdohodli na dalsÏõÂm trvaÂnõÂ spolecÏnosti (odstavec 2), zru- hodnutõÂ postizÏenõÂm cÏlenskyÂch praÂv a povinnostõÂª.
sÏen konkurs na majetek spolecÏnõÂka z jinyÂch duÊvoduÊ
10. V § 231 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstanezÏ po splneÏnõÂ rozvrhoveÂho usnesenõÂ nebo pro nedostatek majetku,1) uÂcÏast spolecÏnõÂka ve spolecÏnosti se ob- vec 2, kteryÂ znõÂ:
novuje; jestlizÏe jizÏ spolecÏnost vyplatila jeho vyporÏaÂdacõÂ
¹(2) JestlizÏe byl zrusÏen konkurs na majetek cÏlena
podõÂl, musõÂ jej do 2 meÏsõÂcuÊ od zrusÏenõÂ konkursu spo- z jinyÂch duÊvoduÊ nezÏ po splneÏnõÂ rozvrhoveÂho usnesenõÂ
lecÏnosti nahradit. To platõÂ obdobneÏ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl nebo pro nedostatek majetku,1) jeho cÏlenstvõÂ se obnopravomocneÏ zastaven vyÂkon rozhodnutõÂ postizÏenõÂm vuje; jestlizÏe jizÏ druzÏstvo vyplatilo jeho vyporÏaÂdacõÂ
podõÂl, musõÂ jej do 2 meÏsõÂcuÊ od zrusÏenõÂ konkursu druzÏpodõÂlu spolecÏnõÂka ve spolecÏnosti.
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stvu nahradit. To platõÂ obdobneÏ i v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl
pravomocneÏ zastaven vyÂkon rozhodnutõÂ postizÏenõÂm
cÏlenskyÂch praÂv a povinnostõÂ cÏlena v druzÏstvu.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 azÏ 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
azÏ 5.
11. V § 254 odst. 2 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) zrusÏenõÂm konkursu po splneÏnõÂ rozvrhoveÂho usnesenõÂ nebo zrusÏenõÂm konkursu z duÊvodu, zÏe majetek uÂpadce nepostacÏuje k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkursu, anebo zamõÂtnutõÂm naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ
konkursu pro nedostatek majetku.ª.
Â
CÏAÂST CÏTVRTA
ZmeÏna zaÂkona o Komisi pro cenneÂ papõÂry
CÏl. IV
ZaÂkon cÏ. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenneÂ papõÂry
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, se meÏnõÂ takto:
1. V § 11 odst. 1 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.

a)

b)

c)

d)

e)

2. V § 11 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PrÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm muÊzÏe Komise ulozÏit
tomu, kdo vede pro osobu, vuÊcÏi nõÂzÏ se prÏijõÂmajõÂ
opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ nebo sankce, uÂcÏet cennyÂch papõÂruÊ, aby neprovaÂdeÏl uÂkony smeÏrÏujõÂcõÂ k prÏevodu
cennyÂch papõÂruÊ z tohoto uÂcÏtu na jakyÂkoliv jinyÂ
uÂcÏet teÂzÏe nebo jineÂ osoby ani registraci zaÂstavnõÂho
praÂva,
tomu, kdo vede uÂcÏet cennyÂch papõÂruÊ, aby neprovaÂdeÏl jakeÂkoliv uÂkony smeÏrÏujõÂcõÂ k prÏevodu cennyÂch papõÂruÊ z tohoto uÂcÏtu na jakyÂkoliv jinyÂ uÂcÏet
teÂzÏe nebo jineÂ osoby ani registraci zaÂstavnõÂho
praÂva, jde-li o uÂcÏet, na kteryÂ byly prÏevedeny osobou, vuÊcÏi nõÂzÏ se prÏijõÂmajõÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ nebo
sankce, nebo jinyÂm uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ, cenneÂ papõÂry z jejich uÂcÏtuÊ,
tomu, kdo maÂ v uÂschoveÏ nebo ve spraÂveÏ cenneÂ
papõÂry osoby, vuÊcÏi nõÂzÏ se prÏijõÂmajõÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ nebo sankce, nebo jineÂho uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ,
aby neprovaÂdeÏl jakeÂkoliv uÂkony smeÏrÏujõÂcõÂ k prÏevodu teÏchto cennyÂch papõÂruÊ na jineÂho,
bance, kteraÂ vede pro osobu, vuÊcÏi nõÂzÏ se prÏijõÂmajõÂ
opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ nebo sankce, nebo pro jineÂho
uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ beÏzÏnyÂ, vkladovyÂ nebo jinyÂ uÂcÏet,
aby nevyplaÂcela peneÏzÏnõÂ prostrÏedky z tohoto
uÂcÏtu, neprovaÂdeÏla na neÏ zapocÏtenõÂ a ani jinak
s nimi nenaklaÂdala,
bance, kteraÂ vede beÏzÏnyÂ, vkladovyÂ nebo jinyÂ uÂcÏet,
aby nevyplaÂcela peneÏzÏnõÂ prostrÏedky z tohoto
uÂcÏtu, neprovaÂdeÏla na neÏ zapocÏtenõÂ a ani jinak
s nimi nenaklaÂdala, jde-li o uÂcÏet, na kteryÂ byly
prÏevedeny osobou, vuÊcÏi nõÂzÏ se prÏijõÂmajõÂ opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ nebo sankce, nebo jinyÂm uÂcÏastnõÂkem
rÏõÂzenõÂ peneÏzÏnõÂ prostrÏedky z jejich uÂcÏtuÊ,
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f) bance, kteraÂ vede beÏzÏnyÂ, vkladovyÂ nebo jinyÂ uÂcÏet,
aby z tohoto uÂcÏtu prÏevedla peneÏzÏnõÂ prostrÏedky na
uÂcÏet uvedenyÂ v rozhodnutõÂ, jde-li o uÂcÏet, na kteryÂ
byly prÏevedeny osobou, vuÊcÏi nõÂzÏ se prÏijõÂmajõÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ nebo sankce, nebo jinyÂm uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ peneÏzÏnõÂ prostrÏedky z jejich uÂcÏtuÊ.ª.
3. V § 11 se doplnÏujõÂ odstavce 3 azÏ 5, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) RozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ se dorucÏuje uÂcÏastnõÂkuÊm tohoto rÏõÂzenõÂ; rozklad podanyÂ proti
tomuto rozhodnutõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(4) PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ zanikne uplynutõÂm peÏti
dnuÊ od jeho narÏõÂzenõÂ. Nepominou-li duÊvody, pro ktereÂ
bylo narÏõÂzeno, podaÂ Komise proti uÂcÏastnõÂkuÊm naÂvrh
u soudu, aby ulozÏil povinnosti podle odstavce 2, ktereÂ
byly uvedeny v rozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ.
NaÂvrh musõÂ byÂt u soudu podaÂn do peÏti dnuÊ od narÏõÂzenõÂ
prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ prÏedbeÏzÏneÂ
opatrÏenõÂ zanikne azÏ dnem vykonatelnosti usnesenõÂ
soudu, kteryÂm bylo o tomto naÂvrhu rozhodnuto.
(5) RozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ musõÂ teÂzÏ
obsahovat poucÏenõÂ o tom, kdy a za jakyÂch podmõÂnek
prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ zanikaÂ. PodaÂ-li Komise u soudu
naÂvrh podle odstavce 4 veÏty trÏetõÂ, zasÏle o tom tentyÂzÏ
den vyrozumeÏnõÂ dotcÏenyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm.ª.
Â
CÏAÂST PAÂTA
ZmeÏna zaÂkona o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch
veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem
CÏl. V
ZaÂkon cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch
a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 90/1996 Sb. a zaÂkona
cÏ. 27/2000 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 9 odst. 1 se za slovy ¹spraÂvce daneÏª vklaÂdaÂ
cÏaÂrka a slova ¹spraÂvce podnikuª.
2. V § 9 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem nemovitostõÂ6)ª nahrazujõÂ slovy ¹naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
prodejem nemovitosti a zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva na nemovitosti,6) na zaÂkladeÏ usnesenõÂ
o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem nemovitosti
a o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem podniku,6a)
na zaÂkladeÏ usnesenõÂ o drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce o prodeji nemovitosti,6b)ª.
3. PoznaÂmky pod cÏarou cÏ. 6), 6a) a 6b) zneÏjõÂ:
¹6) § 335 odst. 1 a § 338b odst. 1 zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6a

) § 335b odst. 2 a 3 a § 338k odst. 1 obcÏanskeÂho soudnõÂho
rÏaÂdu.

6b

) § 336c odst. 1 põÂsm. d) obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.ª.
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Â ST SÏESTAÂ
CÏA

CÏAÂST SEDMAÂ

ZmeÏna zaÂkona o konkursu a vyrovnaÂnõÂ

ZmeÏna zaÂkona o soudech a soudcõÂch

CÏl. VI

CÏl. VII

ZaÂkon cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, ve
ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 122/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 42/1994 Sb., zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 17/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 74/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb., zaÂkona zaÂkona cÏ. 292/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 239/1995 Sb., se
cÏ. 156/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 224/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/ meÏnõÂ takto:
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 94/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 151/1997
1. Za § 4 se vklaÂdaÂ novyÂ § 4a, kteryÂ znõÂ:
Sb., zaÂkona cÏ. 12/1998 Sb. a zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., se
meÏnõÂ takto:
¹§ 4a
1. Za § 4a se vklaÂdaÂ novyÂ § 4b, kteryÂ vcÏetneÏ po(1) Rozvrh praÂce u soudu urcÏõÂ, kteryÂ senaÂt nebo
znaÂmky pod cÏarou cÏ. 1b) znõÂ:
samosoudce veÏc projednaÂ a rozhodne. V rozvrhu praÂce
je trÏeba rovneÏzÏ stanovit zastupovaÂnõÂ senaÂtuÊ (samo¹§ 4b
soudcuÊ) a kteryÂ senaÂt (samosoudce) veÏc projednaÂ a rozByl-li pravomocneÏ zastaven vyÂkon rozhodnutõÂ hodne, nemuÊzÏe-li rozvrhem praÂce stanovenyÂ senaÂt
prodejem podniku proto, zÏe cena veÏcõÂ, praÂv a jinyÂch (samosoudce) veÏc projednat a rozhodnout z duÊvodu
majetkovyÂch hodnot patrÏõÂcõÂch k podniku neprÏevysÏuje dlouhodobeÂ neprÏõÂtomnosti soudce nebo vyloucÏenõÂ
vyÂsÏi splatnyÂch zaÂvazkuÊ patrÏõÂcõÂch k podniku,1b) je soudce anebo z jinyÂch duÊvoduÊ stanovenyÂch zaÂkonem.

spraÂvce podniku povinen bez zbytecÏneÂho odkladu
podat naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu na majetek dluzÏnõÂka; to neplatõÂ, maÂ-li dluzÏnõÂk jesÏteÏ jinyÂ podnik.
1b

) § 338n odst. 6 a § 338w odst. 3 zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb.ª.

2. Za § 13a se vklaÂdaÂ novyÂ § 13b, kteryÂ znõÂ:
¹§ 13b
(1) Byl-li prohlaÂsÏen konkurs po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ prodejem podniku uÂpadce, spraÂvce podniku po dobu trvaÂnõÂ konkursu nevykonaÂvaÂ svou
funkci.
(2) SpraÂvce podniku je povinen odevzdat spraÂvci
vsÏechny doklady tyÂkajõÂcõÂ se podniku, ktereÂ maÂ k dispozici, a vyÂsledky sveÂ cÏinnosti vykonaneÂ v souvislosti se
zjisÏt'ovaÂnõÂm ceny podniku a na pozÏaÂdaÂnõÂ mu poskytnout potrÏebnou soucÏinnost. Za poskytnutou soucÏinnost maÂ spraÂvce podniku naÂrok na naÂhradu nutnyÂch
naÂkladuÊ a na prÏimeÏrÏenou odmeÏnu, kterou urcÏõÂ spraÂvce
se souhlasem soudu.
(3) UstanovenõÂ odstavce 2 se nepouzÏije, byl-li
spraÂvce podniku ustaven spraÂvcem konkursnõÂ podstaty
teÂhozÏ dluzÏnõÂka.ª.
3. V § 31 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) Byla-li spraÂvcem ustavena stejnaÂ osoba, kteraÂ
v dobeÏ prohlaÂsÏenõÂ konkursu vykonaÂvala funkci spraÂvce
podniku v rÏõÂzenõÂ o vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem podniku teÂhozÏ dluzÏnõÂka, a jejõÂ naÂrok na odmeÏnu a na naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ za vyÂkon teÂto funkce dosud
nebyl uspokojen, uhradõÂ se v konkursu spolu s plneÏnõÂm
podle odstavce 2 põÂsm. a).ª.

(2) Rozvrh praÂce vydaÂvaÂ prÏedseda soudu na obdobõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku. V pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku
muÊzÏe rozvrh praÂce zmeÏnit, jen jestlizÏe to vyzÏaduje potrÏeba noveÂho rozdeÏlenõÂ pracõÂ u soudu.

(3) NemuÊzÏe-li veÏc projednat a rozhodnout zÏaÂdnyÂ
senaÂt (samosoudce) urcÏenyÂ rozvrhem praÂce podle odstavce 1, prÏideÏlõÂ prÏedseda soudu veÏc jineÂmu senaÂtu
(samosoudci). StejneÏ postupuje, nemuÊzÏe-li soudce z duÊvodu naÂhleÂ prÏekaÂzÏky proveÂst jednotliveÂ uÂkony v rÏõÂzenõÂ.
(4) KazÏdyÂ maÂ praÂvo nahlõÂzÏet do vydaneÂho rozvrhu praÂce a ucÏinit si z neÏj vyÂpisy nebo opisy.ª.
2. § 27 znõÂ:
¹§ 27
(1) NejvysÏsÏõÂ soud rozhoduje v senaÂtech nebo ve
velkyÂch senaÂtech kolegiõÂ. Ve velkyÂch senaÂtech kolegiõÂ
rozhoduje, jen jestlizÏe jim byla veÏc postoupena podle
§ 27a.
(2) SenaÂty NejvysÏsÏõÂho soudu se sklaÂdajõÂ z prÏedsedy senaÂtu a dvou soudcuÊ.
(3) VelkeÂ senaÂty kolegiõÂ se sklaÂdajõÂ z devõÂti soudcuÊ
prÏõÂslusÏneÂho kolegia NejvysÏsÏõÂho soudu. TvorÏõÂ-li vsÏak
kolegium NejvysÏsÏõÂho soudu võÂce nezÏ 27 soudcuÊ, sklaÂdaÂ
se velkyÂ senaÂt tohoto kolegia z jedneÂ trÏetiny vsÏech
soudcuÊ kolegia; neprÏedstavuje-li jedna trÏetina vsÏech
soudcuÊ kolegia celeÂ licheÂ cÏõÂslo, sklaÂdaÂ se velkyÂ senaÂt
z takoveÂho pocÏtu soudcuÊ, kteryÂ odpovõÂdaÂ celeÂmu licheÂmu cÏõÂslu vysÏsÏõÂmu nezÏ deveÏt, ktereÂ bezprostrÏedneÏ
naÂsleduje po tomto podõÂlu. Jeden z cÏlenuÊ velkeÂho senaÂtu je jeho prÏedsedou. V kazÏdeÂm kolegiu se vytvaÂrÏõÂ
jen jeden velkyÂ senaÂt.
(4) SlozÏenõÂ senaÂtuÊ a velkyÂch senaÂtuÊ kolegiõÂ se sta-
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novõÂ v rozvrhu praÂce. Podrobnosti upravõÂ jednacõÂ rÏaÂd
NejvysÏsÏõÂho soudu.ª.
3. Za § 27 se vklaÂdaÂ novyÂ § 27a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 27a
(1) DospeÏl-li senaÂt NejvysÏsÏõÂho soudu prÏi sveÂm
rozhodovaÂnõÂ k praÂvnõÂmu naÂzoru, kteryÂ je odlisÏnyÂ od
praÂvnõÂho naÂzoru jizÏ vyjaÂdrÏeneÂho v rozhodnutõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu, postoupõÂ veÏc k rozhodnutõÂ velkeÂmu senaÂtu
kolegia. PrÏi postoupenõÂ veÏci svuÊj odlisÏnyÂ praÂvnõÂ naÂzor
naÂlezÏiteÏ zduÊvodnõÂ.
(2) Jde-li o praÂvnõÂ naÂzor o procesnõÂm praÂvu, ustanovenõÂ odstavce 1 neplatõÂ, ledazÏe senaÂt NejvysÏsÏõÂho
soudu jednomyslneÏ dospeÏl k zaÂveÏru, zÏe rÏesÏenaÂ procesnõÂ
otaÂzka maÂ po praÂvnõÂ straÂnce zaÂsadnõÂ vyÂznam.ª.
Â ST OSMAÂ
CÏA
ZmeÏna zaÂkona o VeÏzenÏskeÂ sluzÏbeÏ
a justicÏnõÂ straÂzÏi CÏeskeÂ republiky
CÏl. VIII
V § 3 zaÂkona cÏ. 555/1992 Sb., o VeÏzenÏskeÂ sluzÏbeÏ
a justicÏnõÂ straÂzÏi CÏeskeÂ republiky, se na konci odstavce 4
doplnÏuje tato veÏta: ¹DorucÏuje teÂzÏ soudnõÂ põÂsemnosti
a je opraÂvneÏna zjisÏt'ovat totozÏnost osob, vuÊcÏi nimzÏ se
provaÂdõÂ soudnõÂ uÂkon nebo jimzÏ se dorucÏuje soudnõÂ
põÂsemnost.ª.
Â ST DEVA
Â TAÂ
CÏA
ZmeÏna zaÂkona o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ
CÏl. IX
ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch
skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 164/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 18/2000 Sb. a zaÂkona
cÏ. 29/2000 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 38 se doplnÏuje odstavec 7, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 11a) znõÂ:
¹(7) ZpuÊsob urcÏenõÂ osoby v rozsahu potrÏeby k seznaÂmenõÂ s utajovanou skutecÏnostõÂ v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.11a)
11a

) § 40a zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb.ª.

2. V § 42 odst. 1 se slovo ¹obhaÂjcuÊª nahrazuje
slovem ¹advokaÂtuÊª.
Â TA
Â
CÏAÂST DESA
ZmeÏna zaÂkona o staÂtnõÂm podniku
CÏl. X
V § 24 zaÂkona cÏ. 77/1997 Sb., o staÂtnõÂm podniku,
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se odstavec 2 zrusÏuje. DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 2.
Â ST JEDENAÂCTAÂ
CÏA
ZmeÏna trestnõÂho rÏaÂdu
CÏl. XI
ZaÂkon cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ soudnõÂm
(trestnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 57/1965 Sb., zaÂkona
cÏ. 58/1969 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1969 Sb., zaÂkona cÏ. 48/
/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 29/1978 Sb., zaÂkona cÏ. 43/1980 Sb.,
zaÂkona cÏ. 159/1989 Sb., zaÂkona cÏ. 178/1990 Sb., zaÂkona
cÏ. 303/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 558/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 25/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 115/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 292/1993
Sb., zaÂkona cÏ. 154/1994 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu
cÏ. 214/1994 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu cÏ. 8/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 152/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 150/1997 Sb., zaÂkona
cÏ. 209/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 148/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 166/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 191/1999 Sb. a zaÂkona cÏ. 29/2000
Sb., se meÏnõÂ takto:
V § 272 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1
a doplnÏuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Byla-li stõÂzÏnost pro porusÏenõÂ zaÂkona uvedenaÂ
v odstavci 1 prÏedlozÏena do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od jejõÂho podaÂnõÂ
k rozhodnutõÂ velkeÂmu senaÂtu kolegia, muÊzÏe NejvysÏsÏõÂ
soud postupovat podle § 269 odst. 2 azÏ § 271 jen tehdy,
rozhodl-li o teÂto stõÂzÏnosti do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od jejõÂho prÏedaÂnõÂ velkeÂmu senaÂtu kolegia.ª.
Â
CÏAÂST DVANAÂCTA
PrÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
Hlava I
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ k cÏaÂsti prvnõÂ
1. NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, platõÂ tento zaÂkon
i pro rÏõÂzenõÂ zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona; praÂvnõÂ uÂcÏinky uÂkonuÊ, ktereÂ v rÏõÂzenõÂ nastaly prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂny.
2. Pro urcÏenõÂ veÏcneÂ a mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnosti v rÏõÂzenõÂch, kteraÂ byla zahaÂjena prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, se pouzÏijõÂ dosavadnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.
3. PrÏi rozhodovaÂnõÂ ve sporech o prÏõÂslusÏnost se
postupuje podle tohoto zaÂkona i v rÏõÂzenõÂch, kteraÂ byla
zahaÂjena prÏede dnem nabytõÂ jeho uÂcÏinnosti. Vznikl-li
vsÏak spor o prÏõÂslusÏnost prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, rozhodne se o neÏm podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
4. O naÂvrzõÂch na prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci jineÂmu soudu teÂhozÏ stupneÏ podanyÂch prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona se rozhodne podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
5. O naÂvrzõÂch na vyloucÏenõÂ soudcuÊ, zapisovateluÊ
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a jinyÂch zameÏstnancuÊ soudu, znalcuÊ, tlumocÏnõÂkuÊ nebo
notaÂrÏuÊ z uÂkonuÊ soudnõÂho komisarÏe podanyÂch prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se rozhodne podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ; toteÂzÏ platõÂ, byla-li
veÏc prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona bez
naÂvrhu prÏedlozÏena nadrÏõÂzeneÂmu soudu k rozhodnutõÂ
o vyloucÏenõÂ soudcuÊ.
6. PõÂsemnosti, ktereÂ byly soudem odeslaÂny prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se adresaÂtuÊm
dorucÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
7. PrÏi rozhodovaÂnõÂ o zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ ucÏineÏneÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona se pouzÏijõÂ dosavadnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.
8. V rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prvnõÂho stupneÏ nelze uzÏõÂt
noveÂ ustanovenõÂ § 114b, bylo-li prvnõÂ jednaÂnõÂ ve veÏci
narÏõÂzeno prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
9. V rÏõÂzenõÂ, ktereÂ bylo zahaÂjeno prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, nelze uzÏõÂt noveÂ ustanovenõÂ § 118b.
10. OdmeÏna za zastupovaÂnõÂ advokaÂtem nebo notaÂrÏem v rÏõÂzenõÂch v jednom stupni, kteraÂ byla zahaÂjena
prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se stanovõÂ
podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
11. PrÏi opraveÏ rozhodnutõÂ vydanyÂch prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nebo vydanyÂch po rÏõÂzenõÂ provedeneÂm podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se postupuje podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
Ï õÂzenõÂ ve veÏci deÏdictvõÂ po zuÊstaviteli, kteryÂ
12. R
zemrÏel prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
se v prvnõÂm stupni rÏõÂdõÂ dosavadnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.
13. Pro rÏõÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku
a pro rÏõÂzenõÂ o neÏkteryÂch otaÂzkaÂch obchodnõÂch spolecÏnostõÂ, druzÏstev a jinyÂch praÂvnickyÂch osob zahaÂjenaÂ na
naÂvrh, kteryÂ byl podaÂn prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, se v prvnõÂm stupni pouzÏijõÂ dosavadnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy.
14. Pro rÏõÂzenõÂ o naÂvrzõÂch Komise pro cenneÂ papõÂry podanyÂch prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona se pouzÏijõÂ v prvnõÂm stupni dosavadnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpisy.
15. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂm soudu prvnõÂho
stupneÏ vydanyÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona nebo vydanyÂm po rÏõÂzenõÂ provedeneÂm podle
dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se projednajõÂ a rozhodnou podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
16. NaÂvrhy na obnovu rÏõÂzenõÂ proti rozhodnutõÂm
vydanyÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
nebo vydanyÂm po rÏõÂzenõÂ provedeneÂm podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se projednajõÂ a rozhodnou podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
17. DovolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂm odvolacõÂho
soudu vydanyÂm prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
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zaÂkona nebo vydanyÂm po rÏõÂzenõÂ provedeneÂm podle
dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se projednajõÂ a rozhodnou podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
18. Pro rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni o vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu
nebo jineÂ peneÏzÏiteÂ pohledaÂvky, ktereÂ bylo zahaÂjeno
prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se pouzÏijõÂ
dosavadnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy; toteÂzÏ platõÂ pro provedenõÂ
teÏchto vyÂkonuÊ rozhodnutõÂ.
19. Byl-li naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
prodejem nemovitosti nebo zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho
zaÂstavnõÂho praÂva na nemovitosti podaÂn prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, vyrozumõÂ soud prÏõÂslusÏnyÂ katastraÂlnõÂ uÂrÏad o tomto naÂvrhu do 15 dnuÊ
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
20. NaÂvrh dalsÏõÂho opraÂvneÏneÂho na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem teÂzÏe nemovitosti podanyÂ
prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona drÏõÂve,
nezÏ soud pravomocneÏ rozhodl o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, se povazÏuje za prÏistoupenõÂ k rÏõÂzenõÂ dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. Bylo-li o naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem teÂzÏe nemovitosti
pravomocneÏ rozhodnuto prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, povazÏuje se dalsÏõÂ opraÂvneÏnyÂ dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona za uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ.
21. VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem nemovitosti,
kteryÂ byl pravomocneÏ narÏõÂzen prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se vztahuje na moviteÂ veÏci,
jezÏ jsou prÏõÂslusÏenstvõÂm nemovitosti, jen tehdy, nebylo-li prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona rozhodnuto o ceneÏ nemovitosti.
22. Nebylo-li v dosud neskoncÏeneÂm rÏõÂzenõÂ pravomocneÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem nemovitosti dorucÏeno osobaÂm a orgaÂnuÊm, kteryÂm
se dorucÏuje podle tohoto zaÂkona, prÏistoupõÂ soud k dorucÏenõÂ usnesenõÂ teÏmto osobaÂm a orgaÂnuÊm do 15 dnuÊ
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
23. Bylo-li rozhodnuto o ceneÏ prodaÂvaneÂ nemovitosti prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
dokoncÏõÂ se rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ teÂto ceny podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
24. Byla-li vydaÂna drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, avsÏak drazÏba nemovitosti nebyla do teÂ doby provedena, soud tuto vyhlaÂsÏku
zrusÏõÂ a vydaÂ novou drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku podle tohoto
zaÂkona.
25. Byla-li nemovitost vydrazÏena prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, dokoncÏõÂ se rÏõÂzenõÂ o vyÂkon rozhodnutõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
26. PohledaÂvky zajisÏteÏneÂ omezenõÂm prÏevodu nemovitosti se prÏi rozvrhu rozdeÏlovaneÂ podstaty uspokojujõÂ ve stejneÂ skupineÏ jako pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem; pro porÏadõÂ teÏchto pohledaÂvek je rozhodujõÂcõÂ den vzniku praÂva omezenõÂ prÏevodu nemovi-

CÏaÂstka 11

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 30 / 2000

Strana 419

tosti. VeÏrÏiteleÂ teÏchto pohledaÂvek majõÂ v rÏõÂzenõÂ o vyÂkon
rozhodnutõÂ prodejem nemovitosti stejnaÂ praÂva a povinnosti jako veÏrÏiteleÂ pohledaÂvek zajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm
praÂvem.

nejpozdeÏji do sÏesti meÏsõÂcuÊ od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
Do doby prÏedaÂnõÂ budou provaÂdeÏt sÏetrÏenõÂ v evidenci
neprohlaÂsÏenyÂch zaÂveÏtõÂ pro uÂcÏely rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ
okresnõÂ soudy podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.

27. Pro rÏõÂzenõÂ o vyÂkon rozhodnutõÂ vyklizenõÂm nemovitosti, bytu nebo mõÂstnosti, za neÏzÏ je trÏeba zajistit
povinneÂmu naÂhradu, se pouzÏijõÂ dosavadnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy, byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ vyklizenõÂm narÏõÂzen
prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

Hlava III

28. PrÏi rozhodovaÂnõÂ, zda lze vyÂkonem rozhodnutõÂ
postihnout majetek patrÏõÂcõÂ do bezpodõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ manzÏeluÊ, ktereÂ zaniklo do 31. cÏervence
1998 a nebylo vyporÏaÂdaÂno, se postupuje podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ uÂcÏinnyÂch do 31. cÏervence 1998.
29. Titulem pro vyÂkon rozhodnutõÂ jsou i nadaÂle
notaÂrÏskeÂ zaÂpisy sepsaneÂ ve smyslu dosavadnõÂho § 274
põÂsm. e) do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, majõÂ-li
naÂlezÏitosti stanoveneÂ dosavadnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.
Hlava II

PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ k cÏaÂsti trÏetõÂ azÏ desaÂteÂ
1. NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, rÏõÂdõÂ se ustanovenõÂmi tohoto zaÂkona i praÂvnõÂ vztahy vznikleÂ prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona; vznik teÏchto
praÂvnõÂch vztahuÊ, jakozÏ i naÂroky z nich vznikleÂ prÏede
dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se vsÏak posuzujõÂ
podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
2. Podle noveÂho ustanovenõÂ § 27a zaÂkona cÏ. 335/
/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, se postupuje jen
tehdy, dospeÏl-li senaÂt NejvysÏsÏõÂho soudu k praÂvnõÂmu
naÂzoru odlisÏneÂmu od praÂvnõÂho naÂzoru vyjaÂdrÏeneÂho
v rozhodnutõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu, ktereÂ bylo vyhlaÂsÏeno
(vydaÂno) po uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ k cÏaÂsti druheÂ
1. Do CentraÂlnõÂ evidence zaÂveÏtõÂ vedeneÂ NotaÂrÏskou komorou CÏeskeÂ republiky se zapõÂsÏõÂ zaÂveÏti, listiny o vydeÏdeÏnõÂ a listiny o odvolaÂnõÂ teÏchto uÂkonuÊ sepsaneÂ notaÂrÏskyÂmi zaÂpisy staÂtnõÂho notaÂrÏstvõÂ v dobeÏ do
31. prosince 1992; tyto zaÂveÏti nadaÂle zuÊstaÂvajõÂ ulozÏeny
u okresnõÂch souduÊ.
2. Do CentraÂlnõÂ evidence zaÂveÏtõÂ vedeneÂ NotaÂrÏskou komorou CÏeskeÂ republiky se zapõÂsÏõÂ teÂzÏ zaÂveÏti,
ktereÂ byly sepsaÂny notaÂrÏskyÂm zaÂpisem nebo ktereÂ notaÂrÏ prÏevzal do uÂschovy prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona.
3. OkresnõÂ soudy prÏedajõÂ NotaÂrÏskeÂ komorÏe CÏeskeÂ
republiky kopii sveÂ evidence neprohlaÂsÏenyÂch zaÂveÏtõÂ

Hlava IV
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ
soudnõÂ rÏaÂd, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zaÂkonuÊ a naÂlezuÊ
UÂstavnõÂho soudu.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Â
Ï INAÂCTA
CÏAÂST TR
UÂcÏinnost
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2001.
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