Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
ve znění účinném: do 31. 12. 2012

(1)

od 1. 1. 2013

od 1. 1. 2014

od 1. 7. 2015

(znění dle zákona č. 396/2012 Sb.)

(znění dle zákona č. 293/2013 Sb.)

(znění dle zákona č. 139/2015 Sb.)

§ 255

§ 255

§ 255

§ 255

[Vymezení okruhu účastníků]

[Vymezení okruhu účastníků]

[Vymezení okruhu účastníků]

[Vymezení okruhu účastníků]

Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

(2)
Jsou-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy majetkové hodnoty nebo
práva patřící do společného jmění manželů, je účastníkem řízení, pokud jde o tyto
majetkové hodnoty, i manžel povinného.

(1)

Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

(1)

Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

(1)

Účastníky řízení jsou při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný.

(2)
Jsou-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy majetkové hodnoty nebo práva patřící do
společného jmění manželů, je účastníkem řízení, pokud jde o tyto majetkové hodnoty, i manžel
povinného.

(2)
Je-li nařízeným výkonem rozhodnutí postiženo to, co je součástí
společného jmění manželů, je účastníkem řízení, pokud jde o tuto součást
společného jmění, i manžel povinného.

(3)
Manžel povinného je účastníkem řízení také tehdy, jsou-li k vydobytí závazku, který
patří do společného jmění manželů, nařízeným výkonem rozhodnutí postiženy majetkové
hodnoty manžela povinného (§ 262a odst. 3).

(3)
Manžel povinného je účastníkem řízení také tehdy, jsou-li k vydobytí
závazku, který patří do společného jmění manželů, nařízeným výkonem rozhodnutí
postiženy majetkové hodnoty manžela povinného (§ 262a odst. 2).

§ 262a

§ 262a

§ 262a

§ 262a

[Postižení majetku patřícího do společného jmění manželů]

[Postižení majetku patřícího do společného jmění manželů]

[Postižení majetku patřícího do společného jmění manželů]

[Postižení majetku patřícího do společného jmění manželů]

(1)
Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze
nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen
jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho
manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který
netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen
zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou
vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.79)

(1)
Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy,
jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek
patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí
považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou
zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik
společného jmění ke dni zániku manželství.79)

(1)
Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze
nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo
před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do
společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu
rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů
jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo
zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění
manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen
vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(1)
Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském
majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o
zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o
změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.

(2)
Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem
stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného
jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený
rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který
nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.

(2)
Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený
rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku
vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů
smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku
vymáhané pohledávky.
(3)
Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného,
přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné
peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela
povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění
manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.

(2)
Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela
povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu,
přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných
majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu,
který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije
přiměřeně.

(2)
Účastníkem řízení je také manžel povinného, je-li výkonem rozhodnutí postihován jeho majetek nebo majetek ve společném
jmění manželů.

(2)
Soud při nařízení výkonu rozhodnutí vychází z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého
po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím
zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z titulu pro výkon
rozhodnutí nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu,
má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.
(3)
V ostatních případech lze výkon rozhodnutí nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že
byl zákonný režim společného jmění manželů změněn.
(4)
Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon
rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů, lze vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u
peněžního ústavu.

§ 262b
[Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí]
(1)
Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu,
než připouští zvláštní právní předpis, nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této
části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen.
(2)
Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy
peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky
na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů.

§ 267

§ 267

§ 267

§ 267

[Vylučovací a odporová žaloba]

[Vylučovací a odporová žaloba]

[Vylučovací a odporová žaloba]

[Vylučovací a odporová žaloba]

(1)
Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči
oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle
třetí části tohoto zákona.

(1)
Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému
návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části tohoto zákona.

(1)
Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči
oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle
třetí části tohoto zákona.

Právo k majetku, které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v
řízení podle třetí části tohoto zákona.

(2)
Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem
rozhodnutí postižen majetek patřící do společného jmění manželů nebo který se
považuje za součást společného jmění manželů (§ 262a odst. 1), avšak vymáhaný
závazek vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů při používání majetku,
který
a)
podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění
manželů nebo podle smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku
manželství 79) nepatřil do společného jmění manželů, a oprávněnému byl v době
vzniku vymáhané pohledávky znám obsah smlouvy,
b)
náležel výhradně povinnému proto, že jej nabyl před manželstvím,
dědictvím, darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle
předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství
nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že
slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě.

Příloha rigorózní práce Postih majetku manžela povinného ve vykonávacím řízení
Mgr. Martina Vernerová

(2)
Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí postižen
majetek patřící do společného jmění manželů nebo který se považuje za součást společného jmění
manželů (§ 262a odst. 1), avšak vymáhaný závazek vznikl za trvání manželství jen jednomu z
manželů při používání majetku, který
a)
podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů nebo
podle smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství 79) nepatřil do
společného jmění manželů, a oprávněnému byl v době vzniku vymáhané pohledávky znám obsah
smlouvy,
b)
náležel výhradně povinnému proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za
majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve
vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního
vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě.
(3)
Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí
postižen majetek náležející výhradně manželu povinného proto, že jej nabyl před
manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle
předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který
mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy
jen jeho osobní potřebě.

(2)
Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem
rozhodnutí postižen majetek, který patří do společného jmění manželů nebo se
pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje za majetek patřící do
společného jmění povinného a jeho manžela, ale vymáhanou pohledávku nelze
z tohoto majetku uspokojit.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
ve znění účinném: do 31. 12. 2012

od 1. 1. 2013

od 1. 1. 2014

od 1. 7. 2015

(znění dle zákona č. 396/2012 Sb.)

(znění dle zákona č. 293/2013 Sb.)

(znění dle zákona č. 139/2015 Sb.)

§ 268
[Zastavení výkonu rozhodnutí - důvody]

§ 268
[Zastavení výkonu rozhodnutí - důvody]

(1)

Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže

(1)

Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže

a)

byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;

a)

byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;

b)

rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;

b)

rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;

c)

zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;

c)

zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení;

d)

výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny;

e)

průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;

d)
výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou
pohledávku uspokojit;

f)

bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);

g)

po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;

h)

výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

(2)

Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou zvláštními předpisy 35a) a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.

(3)

Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.

(4)

Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

e)

průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;

f)
bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§
267);
g)
po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem
pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
h)

výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

(2)
Výkon rozhodnutí bude zastaven též tehdy, jestliže povinný provedl z vymáhané peněžité pohledávky oprávněného srážku stanovenou
zvláštními předpisy35a a odvedl tuto srážku příslušnému orgánu, a to v rozsahu, v jakém byl povinen tuto srážku provést.
(3)

Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo.

(4)
Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším,
než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení

Čl. II

Čl. II

Čl. II

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.

1. Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují,
vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení zákona o zvláštních řízeních
soudních.

1. Není-li dále stanoveno jinak, použije se občanský soudní řád ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i pro řízení zahájená
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají
zachovány.

2. Pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon
č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. O možnosti domáhat se zastavení výkonu rozhodnutí podle § 262b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, poučí soud manžela povinného v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v usnesení o
nařízení výkonu rozhodnutí, bylo-li toto usnesení vydáno ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(...)
7. Soudní exekutor zašle povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti podle § 46 odst. 6
zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po marném
uplynutí lhůty podle § 46 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, provede soudní exekutor exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(...)

3. O návrzích na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí podle § 267 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, které byly podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se rozhodne podle dosavadních právních předpisů.
4. Ustanovení § 304b odst. 4 a § 309 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na
usnesení o nařízení exekuce, která byla peněžnímu ústavu doručena ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů, která byla vydána před 1. lednem 2014, lze evidovat v Seznamu listin o
manželském majetkovém režimu na základě písemné žádosti jednoho z manželů nebo obou manželů. Založení rozhodnutí do sbírky listin a
zápis údajů uvedených v § 35j odst. 3 písm. a), c) a d) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů, do rejstříku provede kterýkoliv notář. Při tomto evidování se postupuje podle notářského řádu, jehož ustanovení se po jejich
evidenci použijí i pro tato rozhodnutí.

Příloha rigorózní práce Postih majetku manžela povinného ve vykonávacím řízení
Mgr. Martina Vernerová

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
ve znění účinném: do 31. 12. 2012

(1)

od 1. 1. 2013

od 1. 1. 2014

od 1. 7. 2015

(znění dle zákona č. 396/2012 Sb.)

(znění dle zákona č. 303/2013 Sb.)

(znění dle zákona č. 139/2015 Sb.)

§ 36

§ 36

§ 36

§ 36

Účastníci řízení

Účastníci řízení

Účastníci řízení

Účastníci řízení

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

(1)

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

(2)
Jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové
hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení,
pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.

(2)
Jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové
hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení,
pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.

(3)
Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve
prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze provést
exekuci, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo
převedeno právo z exekučního titulu.

(3)
Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve
prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze vést exekuci,
jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo převedeno
právo z exekučního titulu.

(4)
Přechod povinnosti nebo přechod či převod práva lze prokázat jen listinou
vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,12 pokud nevyplývá
přímo z právního předpisu.

(4)
Přechod povinnosti nebo přechod či převod práva lze prokázat jen listinou
vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,12) pokud nevyplývá
přímo z právního předpisu.

(5)
Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s
níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v
exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho
právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného,
musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

(5)
Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s
níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v
exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho
právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného,
musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

§ 42

(1)

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

(1)

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

(2)
Je-li exekučním příkazem postižena součást společného jmění manželů, je
účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tuto součást, i manžel povinného.

(2)
Účastníkem exekučního řízení je také manžel povinného, je-li exekucí
postihován jeho majetek nebo majetek ve společném jmění manželů.

(3)
Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve
prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze vést exekuci,
jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo převedeno
právo z exekučního titulu.

(3)
Proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve
prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze vést exekuci,
jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo převedeno
právo z exekučního titulu.

(4)
Přechod povinnosti nebo přechod či převod práva lze prokázat jen listinou
vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,12) pokud nevyplývá
přímo z právního předpisu.

(4)
Přechod povinnosti nebo přechod či převod práva lze prokázat jen listinou
vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem,12) pokud nevyplývá
přímo z právního předpisu.

(5)
Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s
níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v
exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho
právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného,
musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

(5)
Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s
níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v
exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho
právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného,
musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

§ 42

§ 42

§ 42

[Společné jmění manželů]

[Společné jmění manželů]

[Společné jmění manželů]

[Společné jmění manželů]

(1)
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést také
tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z
manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro
účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného
jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah
společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění
ke dni zániku manželství.15)

(1)
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také
tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z
manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro
účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění
manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného
jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni
zániku manželství.15)

(1)
Před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění
manželů zjistí exekutor, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém
režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském
majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění
manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda
nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného
rozhodnutím soudu.

(2)
Při provádění exekuce se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen
zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do
společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li
smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o
majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané
pohledávky.

(2)
V exekučním řízení se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen
zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do
společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li
smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek
povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané
pohledávky.

(1)
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také
tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před
uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného
jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který
netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu
zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl
smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim
oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni
zániku manželství.

(3)
Při posuzování skutečností podle odstavců 2 a 3 exekutor vždy
přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.

(2)
Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k
tomu, co v řízení vyšlo najevo.

(2)
Při vydání exekučního příkazu je exekutor povinen vycházet z obsahu
listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím
zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o
vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o
manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li
zjistit z exekučního titulu nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po
zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za
to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském
majetkovém režimu.
(3)
V ostatních případech lze vydat exekuční příkaz postihující majetek,
který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný
režim společného jmění manželů změněn.
(4)
Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo
dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve
společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu
manžela povinného u peněžního ústavu.

Příloha rigorózní práce Postih majetku manžela povinného ve vykonávacím řízení
Mgr. Martina Vernerová

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
ve znění účinném: do 31. 12. 2012

od 1. 1. 2013

od 1. 1. 2014

od 1. 7. 2015

(znění dle zákona č. 396/2012 Sb.)

(znění dle zákona č. 303/2013 Sb.)

(znění dle zákona č. 139/2015 Sb.)

§ 55

§ 55
[Zastavení exekuce]

§ 55

[Zastavení exekuce]
(1)
Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se
dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u
pověřeného exekutora.
(2)
Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od
doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem
souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na
zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže
všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na
zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od
doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na
zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k
rozhodnutí exekučnímu soudu.
(3)
O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se
zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení
exekuční soud, který při rozhodování postupuje podle odstavce 4.
(4)

O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.

[Zastavení exekuce]
(1)
Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora,
který vede exekuci.
(2)
Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh
podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh na zastavení exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke
kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno
odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.
(3)
Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v
případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni účastníci se zastavením
exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve.
Nevyhoví-li exekutor návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
(4)
O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud, který při
rozhodování postupuje podle odstavce 5.
(5)

O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.

(6)
Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození
oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě.

(5)
Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor
exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
pro osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li
vymáháno výživné na nezletilé dítě.

(1)
Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se
dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u
exekutora, který vede exekuci. Podá-li manžel povinného návrh na zastavení
exekuce podle § 262b občanského soudního řádu, rozhodne o tomto návrhu
exekutor na základě písemných dokladů i bez souhlasu oprávněného do 15 dnů
ode dne doručení návrhu. Nevyhoví-li exekutor návrhu, postoupí jej společně s
exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o
návrhu rozhodne. Ustanovení odstavce 3 se nepoužije.
(2)
Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností
rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě uvedené v odstavci 1; to neplatí,
jde-li o návrh podaný nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh na zastavení
exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo
neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v
návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému
rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení
exekučnímu soudu.
(3)
Podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od
doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem
souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními obsaženými v návrhu na
zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže
všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na
zastavení exekuce do 30 dnů od marného uplynutí lhůty k vyjádření nebo od
doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li exekutor návrhu na
zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k
rozhodnutí exekučnímu soudu.
(4)
O zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se
zastavením oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení
exekuční soud, který při rozhodování postupuje podle odstavce 5.
(5)

O zastavení exekuce může rozhodnout exekuční soud i bez návrhu.

(6)
Nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekutor
exekuci zastaví. Exekutor exekuci nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky
pro osvobození oprávněného podle zvláštního právního předpisu nebo je-li
vymáháno výživné na nezletilé dítě.

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení

Čl. IV

Čl. LII

Čl. IV

1.
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou § 33e, 44b, 46, § 49 odst. 1
písm. h), § 55c odst. 3, § 66 odst. 4 a § 69a zákona č. 120/2001 Sb., které se použijí
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(…)

(…)
2.
Exekuční příkaz vydaný po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb.
v řízeních zahájených před nabytím účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. se řídí
zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti zákona
č. 396/2012 Sb.
(Zrušeno nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ze dne 31. 3. 2015)

1.
Není-li dále stanoveno jinak, použije se exekuční řád a občanský soudní řád
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i pro řízení zahájená
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení
nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2.
O možnosti domáhat se zastavení výkonu rozhodnutí podle § 262b odst. 1
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, poučí exekutor manžela povinného v řízeních zahájených
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v exekučním příkazu, byl-li tento
exekuční příkaz vydán po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3.
V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
postupuje podle § 58 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, tehdy, pokud v nich přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona nebyly vydány exekuční příkazy k provedení exekuce přikázáním
pohledávky povinného nebo manžela povinného z účtu u peněžního ústavu.
4.
Exekuce vedené zřízením exekutorského zástavního práva na základě
exekučního příkazu vydaného před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.

Příloha rigorózní práce Postih majetku manžela povinného ve vykonávacím řízení
Mgr. Martina Vernerová

