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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR
10. USNESENÍ
ze 4. schůze konané dne 9. prosince 2020
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
Senátní tisk č. 8
Po úvodním slově poslankyně Kateřiny Valachové, která vystoupila jako
navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Jan Holásek a po rozpravě

zástupce

VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona
s pozměňovacím návrhem, který je uvedený v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jana Holáska;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Tomáše Goláně, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

vrátit

Poslanecké

sněmovně

Tomáš Goláň v.r.
předseda výboru
Jan Holásek v.r.
zpravodaj výboru

Pavel Kárník v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 10 ze dne 9. prosince 2020

Pozměňovací návrh
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 8)
1.

V čl. I bod 2 upravit takto:
„2. Za § 304b se vkládají nové § 304c a 304d, které znějí:
„§ 304c
(1) Peněžní ústav, kterému soud doručil usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním
pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, uzavře s povinným na jeho žádost bez
zbytečného odkladu smlouvu o platebním účtu vedeném za podmínek podle odstavců 3 až 8 a § 304d
(dále jen „chráněný účet“). Peněžní ústav zřídí chráněný účet do 5 pracovních dnů od uzavření
smlouvy a označí ho jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet.
(2) Peněžní ústav uzavře smlouvu o chráněném účtu na základě žádosti povinného, který je
fyzickou osobou, také pokud povinný peněžnímu ústavu doloží, že je proti němu veden výkon
rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky. Součástí žádosti je prohlášení povinného, že mu
není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Peněžní ústav zřídí chráněný účet
do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy a označí ho jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že
jde o chráněný účet.
(3) Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení chráněného účtu. Je-li nařízen výkon rozhodnutí
přikázáním pohledávky z platebního účtu povinného u peněžního ústavu, vede peněžní ústav chráněný
účet za podmínek, jimiž se řídí tento účet povinného. Není-li nařízen výkon rozhodnutí přikázáním
pohledávky z platebního účtu povinného u peněžního ústavu, vede peněžní ústav chráněný účet za
podmínek, jimiž se řídí platební účet, který je v peněžním ústavu nejpoužívanější nepodnikajícími
fyzickými osobami. Peněžní ústav nesmí měnit podmínky vedení účtu povinného v závislosti na tom,
zda je, nebo není veden výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z tohoto účtu.
(4) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z chráněného účtu povinného nelze nařídit.
(5) Soud je oprávněn požadovat po peněžním ústavu výpis platebních transakcí provedených na
chráněném účtu, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nemůže-li soud, který nařídil výkon
rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky jako první, z údajů, které poskytují soudu v rámci
součinnosti jiné osoby, zjistit, že na chráněný účet byly převedeny peněžní prostředky jiné než mzda,
jiný příjem uvedený v § 299, nebo příjem z pohledávky nebo její části, které nepodléhají výkonu
rozhodnutí, vyzve povinného do 6 měsíců ode dne připsání těchto peněžních prostředků na chráněný
účet, aby se k nim vyjádřil a doložil jejich původ. Domnívá-li se soud, který nařídil výkon rozhodnutí
ukládajícího zaplacení peněžité částky jako další v pořadí, že na chráněný účet byly převedeny peněžní
prostředky jiné než mzda, jiný příjem uvedený v § 299, nebo příjem z pohledávky nebo její části, které
nepodléhají výkonu rozhodnutí, oznámí tuto skutečnost soudu, který nařídil výkon rozhodnutí
ukládajícího zaplacení peněžité částky jako první.

(6) Pokud povinný ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy ho tomu soud podle odstavce 5 vyzval,
nedoloží, že peněžní prostředky připsané na chráněný účet jsou mzdou, jiným příjmem uvedeným v §
299, nebo příjmem z pohledávky nebo její části, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, postupuje soud
v rozsahu těchto peněžních prostředků jako při přikázání pohledávky z účtu a odstavec 4 se nepoužije.
V rozhodnutí o přikázání pohledávky soud uvede důvody pro výkon rozhodnutí přikázáním
pohledávky z chráněného účtu. Nevyzve-li soud povinného do 6 měsíců ode dne připsání těchto
peněžních prostředků na chráněný účet povinného, postupuje v rozsahu těchto peněžních prostředků
podle odstavce 4.
(7) Peněžní ústav nemůže svoji pohledávku s výjimkou pohledávek vzniklých v souvislosti
s chráněným účtem započíst proti pohledávce povinného z chráněného účtu.
(8) Peněžní ústav nemusí smlouvu o chráněném účtu uzavřít, může závazek z této smlouvy
vypovědět nebo od této smlouvy odstoupit, jestliže by uzavřením smlouvy nebo vedením chráněného
účtu porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.
§ 304d
(1) Povinný může mít pouze jeden chráněný účet, a to po dobu, kdy je proti němu veden výkon
rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky. Ochrana chráněného účtu podle § 304c zaniká
dnem následujícím po dni, kdy přestal být proti povinnému veden výkon rozhodnutí ukládajícího
zaplacení peněžité částky. Peněžní ústav a povinný se mohou dohodnout na zániku závazku ze
smlouvy o chráněném účtu.
(2) Vyjde-li v řízení najevo, že bylo pro povinného zřízeno více chráněných účtů, rozhodne soud,
který z těchto účtů zůstane chráněným účtem. Soud může rozhodnout o zrušení účtu vedeného jako
chráněný účet, vyjde-li najevo, že povinný uvedl úmyslně nepravdivé údaje peněžnímu ústavu
v žádosti podle § 304c odst. 2. Usnesení soud doručí oprávněnému, povinnému a všem peněžním
ústavům, u nichž byly zřízeny chráněné účty. Závazek ze smlouvy o chráněném účtu zaniká dnem
následujícím po dni, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení podle věty druhé, nejde-li
o peněžní ústav, který má vést chráněný účet.
(3) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky soud poučí
povinného o právu podat žádost o zřízení chráněného účtu podle § 304c odst. 1 a 2.“.“.
2.

V čl. V slova „§ 304c odst. 1 věta pátá, § 304c odst. 1 věta poslední, § 304d odst. 4,“ nahradit slovy
„§ 304c odst. 5 věta druhá a třetí,“.

