
286/2021 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. července 2021,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. I

S účinností od 1.1.2022

Čl. II

Přechodná ustanovení

S účinností od 1.1.2022

ČÁST DRUHÁ
Změna exekučního řádu

Čl. III

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č.
360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb.,
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb.,
zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č.
254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb.,
zákona  č.  7/2009  Sb.,  zákona  č.  41/2009  Sb.,  zákona  č.  183/2009  Sb.,  zákona  č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb.,



zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č.
89/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb.,
zákona  č.  256/2013  Sb.,  zákona  č.  303/2013  Sb.,  zákonného  opatření  Senátu  č.
340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 139/2015 Sb.,
zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č.
258/2017 Sb., zákona č. 298/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb.,
zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 38/2021 Sb. a zákona č. 218/2021 Sb., se mění takto:

1. - 28. S účinností od 1.1.2022

29. S účinností od 1.1.2024

30. - 53. S účinností od 1.1.2022

54. S účinností od 1.7.2022

55. - 74. S účinností od 1.1.2022

75. - 79. S účinností od 1.1.2024

80. - 84. S účinností od 1.1.2022

85. S účinností od 1.7.2022

86. - 146. S účinností od 1.1.2022

147. S účinností od 1.1.2022

148. - 151. S účinností od 1.1.2022

152. S účinností od 1.1.2023

153. - 158. S účinností od 1.1.2022

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. - 24. S účinností od 1.1.2022

25.



(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterých je povinným
fyzická osoba a oprávněným je

a) Česká republika,

b)  územní  samosprávný  celek,  včetně  městské  části  nebo  městského  obvodu
územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným
celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými
územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím
jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví, pokud

1.  uhradí  povinný  do  tří  měsíců  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona
nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na
nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor
plátcem daně z přidané hodnoty, nebo

2.  byla  ke  dni  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  v  exekučním  řízení  vymožena
nejméně celá vymáhaná jistina a 750 Kč zvýšených o daň z přidané hodnoty, je-li
exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, a takto vymožené plnění není dotčeno
právy třetích osob.

Nebyla-li exekuce ještě nařízena, exekutor zastaví exekuční řízení. Je-li exekuce vedena
jen pro část jistiny, postupuje se podle ustanovení tohoto bodu přiměřeně a povinný
může  doplatit  pouze  nezaplacenou nebo jinak  nezaniklou  část  jistiny  vymáhané  v
exekučním řízení  a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané
hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty. Je-li exekuce vedena jen pro
vymožení příslušenství vzniklého podle hmotného práva, má se za to, že celá jistina byla



vymožena a postupuje se podle ustanovení tohoto bodu přiměřeně. Ustanovení tohoto
odstavce se vztahují přiměřeně i na pohledávky veřejnoprávních oprávněných, kteří jsou
dalšími oprávněnými, zástavními věřiteli nebo přihlášenými věřiteli v exekučním řízení.

(2) Částka 750 Kč se považuje za paušální výši nákladů exekuce zahrnující odměnu
exekutora i jeho hotové výdaje.

(3) Po zaplacení jistiny vymáhané v exekučním řízení a nákladů exekuce ve výši 750 Kč
zvýšených o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, vydá
exekutor rozhodnutí,  jímž povinného, který je fyzickou osobou, osvobodí od placení
veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním
řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny, a povinným zaplacenou jistinu vyplatí
oprávněnému, dalšímu oprávněnému, věřiteli ze zástavního práva anebo přihlášenému
věřiteli  podle  toho,  čí  jistinu  povinný  zaplatil.  Vymožené,  avšak  oprávněnému
nevyplacené plnění, se použije na úhradu nezaplacených anebo nezaniklých pohledávek
dalších  oprávněných,  pohledávek  zajištěných  zástavním  právem  a  pohledávek
přihlášených do exekuce podle pravidel pro rozvrh. Není-li  jich, vyplatí se vymožené,
avšak nevyplacené plnění, povinnému. S rozhodnutím o osvobození od placení spojí
exekutor i bez návrhu rozhodnutí o zastavení exekuce v rozsahu zaplacených anebo
zaniklých  pohledávek,  ledaže  jsou  do  exekuce  přihlášeny  další  pohledávky,  které
postupem podle tohoto odstavce nebo jinak nezanikly a exekuce tak k jejich vymožení
trvá. Veškeré dosud vymožené a vyplacené plnění na jakýkoliv nárok, byť by přesahovalo
vymáhanou jistinu v exekučním řízení, přísluší tomu, komu již bylo vyplaceno. Vymáhané
příslušenství pohledávky, od jehož placení je dlužník osvobozen, zaniká právní mocí
usnesení exekutora o osvobození od placení.

(4)  Je-li  vymáhaných jistin  veřejnoprávních oprávněných v  postavení  oprávněného,
dalšího oprávněného, věřitelů ze zástavního práva anebo přihlášených věřitelů v jednom
exekučním řízení více, použije se ustanovení odstavce 1 na každou jistinu vymáhanou v
exekučním řízení zvlášť s tím, že v případě zaplacení jen některých jistin vymáhaných v
exekučním řízení zanikají pouze pohledávky, které jsou příslušenstvím zaplacené jistiny.
O osvobození od placení a zastavení exekuce rozhodne exekutor pouze v rozsahu, v
němž pohledávky zanikly.

(5) Osvobození podle odstavců 3 a 4 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly
vůči povinnému pro tyto pohledávky právo postihu.

(6)  Proti  rozhodnutí,  jímž exekutor  přizná povinnému osvobození  podle odstavce 3
anebo 4, se může odvolat pouze oprávněný, další oprávněný, věřitel ze zástavního práva
a přihlášený věřitel, v případě, že jejich pohledávka na jistině vymáhaná v exekučním
řízení vůči povinnému nebyla v exekučním řízení zcela uspokojena. Odvoláním však lze
namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození povinnému.

(7)  Ustanovení  předchozích odstavců se vztahují  obdobně i  na pohledávky dalších
oprávněných, pohledávky zajištěné zástavním právem anebo pohledávky přihlášené do



exekučního řízení, jde-li o pohledávky veřejnoprávních oprávněných.

(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové
sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky
na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky
věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a
pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. V

S účinností od 1.1.2022

ČÁST ČTVRTÁ
Změna notářského řádu

Čl. VI

S účinností od 1.1.2022

Čl. VII

Přechodné ustanovení

S účinností od 1.1.2022

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Čl. VIII

S účinností od 1.1.2022

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění



Čl. IX

S účinností od 1.1.2022

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti

Čl. X

S účinností od 1.1.2022

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie

koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení,
poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně

insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Čl. XI

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a
právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění
zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 601/2020 Sb., zákona č. 94/2021 Sb. a zákona č.
155/2021 Sb., se mění takto:

1. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

„§ 24a

(1) Odměna nebo jiné obdobné plnění poskytnuté zaměstnanci nebo příslušníku složky
integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury za úspěšné splnění
mimořádného  nebo  zvlášť  významného  pracovního  nebo  služebního  úkolu,  který
souvisel s plněním úkolů stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví v době epidemie COVID-19, podléhá výkonu rozhodnutí nebo
exekuci pouze z jedné poloviny.

(2)  Ten,  kdo vyplatil  plnění  podle odstavce 1,  je  povinen sdělit  exekutorovi  na jeho
písemnou žádost, zda plnění je poskytnuté za splnění úkolu uvedeného v odstavci 1.“.



2. V § 25 odst. 1 a 2 se text „§ 23 a 24“ nahrazuje textem „§ 23, 24 a 24a“.

ČÁST DEVÁTÁ
Účinnost

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou

a) ustanovení části druhé čl. III bodu 29 a bodů 75 až 79, která nabývají účinnosti
prvním dnem třicátého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, +)

b) ustanovení části druhé čl. III bodů 54 a 85, která nabývají účinnosti prvním dnem
dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, ++)

c) ustanovení části druhé čl. III bodu 147, pokud jde o § 125 odst. 4, a bodu 152,
která  nabývají  účinnosti  prvním  dnem  osmnáctého  kalendářního  měsíce
následujícího  po  jeho  vyhlášení,  +++)

d) ustanovení části druhé čl. IV bodu 25, které nabývá účinnosti devadesátým dnem
ode dne jeho vyhlášení, ++++)

e) ustanovení části osmé čl. XI, které nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho
vyhlášení. +++++)

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

--------------------

+) 1. 1. 2024

++) 1. 7. 2022

+++) 1. 1. 2023

++++) 28. 10. 2021

+++++) 31. 7. 2021

******************************************************************
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