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485

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb.,
kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád),

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 51
odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

Čl. I

Vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advo-
kátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb.
a vyhlášky č. 265/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ ; to neplatí v případě vyškrtnutí podle
§ 7b odst. 1 písm. g), § 8 odst. 1 písm. d) a § 37 odst. 4
písm. b) zákona“.

2. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
středníkem a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) po uplynutí lhůty podle § 12 odst. 1 písm. a)
a b).“.

3. V § 12 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Kárný senát kárné řízení přeruší,

a) byl-li kárně obviněný vyškrtnut ze seznamu advo-
kátů podle § 7b odst. 1 písm. g) nebo podle § 8
odst. 1 písm. d) zákona, nejdéle však na dobu 5 let,
nebo

b) byl-li kárně obviněný vyškrtnut ze seznamu advo-
kátních koncipientů podle § 37 odst. 4 písm. b)
zákona, nejdéle však na dobu 3 let.

(2) Kárný senát může kárné řízení přerušit, bylo-li
ohledně skutku, který je předmětem kárné žaloby, za-
hájeno proti kárně obviněnému řízení před jiným orgá-
nem, a to až do doby, kdy bude tímto orgánem pravo-
mocně rozhodnuto.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Kárná řízení, která nebyla ke dni nabytí účinnosti
této vyhlášky pravomocně skončena, se dokončí podle
vyhlášky č. 244/1996 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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486

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22
odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,
vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb.,
vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb. a vy-
hlášky č. 399/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí
být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.“.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Za provedení autorizované konverze doku-
mentu činí odměna 30 Kč za každou započatou stranu
konvertovaného dokumentu.“.

3. V § 8 odst. 1 se slova „a jejich příslušenství“
zrušují a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Při
určení tarifní hodnoty se nepřihlíží k příslušenství,
ledaže by bylo požadováno jako samostatný nárok.“.

4. V § 8 odstavec 7 zní:

„(7) V dědických věcech se za tarifní hodnotu po-
važuje obvyklá cena zůstavitelova majetku odpovídající
výši dědického podílu klienta.“.

5. V § 9 odst. 1 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje
částkou „10 000 Kč“.

6. V § 9 odst. 2 se částka „1 000 Kč“ nahrazuje
částkou „5 000 Kč“.

7. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se částka
„25 000 Kč“ nahrazuje částkou „35 000 Kč“, na konci
písmene d) se čárka nahrazuje slovem „ , nebo“, na
konci písmene e) se čárka nahrazuje tečkou a písme-
na f) a g) se zrušují.

8. V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Částka 50 000 Kč se považuje za tarifní hod-
notu ve věcech

a) osobnostních práv, ochrany proti uveřejňování in-
formací, které jsou zneužitím svobody projevu,
slova a tisku podle právních předpisů o hromad-
ných informačních prostředcích, a ve věcech vy-
plývajících z uplatňování práv a povinností podle
právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo
podle právních předpisů o ochraně průmyslového
a jiného duševního vlastnictví, s návrhem na ná-
hradu nemajetkové újmy,

b) uvedených v odstavci 3 písm. a), jde-li o právní
vztah k podniku, nemovitosti, nebo právo z prů-
myslového nebo jiného duševního vlastnictví,

c) rozhodovaných v řízení v otázkách obchodních
společností, družstev a jiných právnických osob,
a dále ve věcech rozhodovaných v insolvenčním
nebo obdobném řízení,

d) žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí
projednávaných podle soudního řádu správního,
s výjimkou věcí podle odstavce 2, nebo

e) ústavních stížností, s výjimkou věcí podle od-
stavce 2.“.

9. V § 9 odst. 5 se za slova „funkce opatrovníka“
vkládají slova „ustanoveného správním orgánem účast-
níku řízení nebo“ a částka „500 Kč“ se nahrazuje část-
kou „1 000 Kč“.

10. V § 10 odst. 3 písm. a) se částka „1 000 Kč“
nahrazuje částkou „5 000 Kč“.

11. V § 11 odst. 1 písm. d) se slova „soudu nebo
jinému orgánu týkající se“ nahrazují slovy „nebo návrh
ve“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova
„ , výzva k plnění se základním skutkovým a právním
rozborem předcházející návrhu ve věci samé“.

12. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) jednoduchá výzva k plnění.“.

13. V § 12 odstavec 3 zní:
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„(3) Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení
ke společnému projednání není stanoveno jiným práv-
ním předpisem, se odměna určí součtem odměn za
všechny spojené věci.“.

14. § 12a zní:

„§ 12a

(1) Sazby mimosmluvní odměny podle § 7 za
úkony právních služeb ustanoveného zástupce v občan-
ském soudním řízení, ustanoveného opatrovníka v ob-
čanském soudním řízení, ustanoveného obhájce v trest-
ním řízení, ustanoveného zmocněnce v trestním řízení
nebo opatrovníka dítěte podle jiného právního před-
pisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže se sni-
žují o 20 %.

(2) Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon
právní služby ustanoveného zástupce v občanském
soudním řízení, ustanoveného opatrovníka v občan-
ském soudním řízení, ustanoveného obhájce v trestním
řízení, ustanoveného zmocněnce v trestním řízení nebo

opatrovníka dítěte podle jiného právního předpisu
upravujícího soudnictví ve věcech mládeže snížená po-
dle odstavce 1 činí nejvýše 5 000 Kč.“.

15. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Náhrada za promeškaný čas advokátu nená-
leží, má-li za stejné časové období nárok na odměnu za
úkon právní služby (§ 11).“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Za právní služby poskytnuté přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky přísluší advokátovi odměna po-
dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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487

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb.,
kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád),

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 52
odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 228/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zku-
šební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky
(advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/
/1999 Sb. a vyhlášky č. 267/2003 Sb., se mění takto:

1. § 9 zní:

„§ 9

(1) Uchazeč, který zkoušku nesložil, avšak byl
hodnocen ve čtyřech oborech nejméně prospěchovým
stupněm „prospěl“, vykoná opakovanou zkoušku po-
dle § 7 odst. 3 zákona pouze v tom oboru, ve kterém
byl při předchozí zkoušce hodnocen prospěchovým
stupněm „neprospěl“. Druhá opakovaná zkouška se
však koná ze všech oborů.

(2) Uchazeč, který zkoušku nesložil s tím, že byl
ve dvou a více oborech hodnocen prospěchovým stup-
něm „neprospěl“, vykoná opakovanou zkoušku podle
§ 7 odst. 3 zákona ze všech oborů.“.

2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

„ČÁST ČTVRTÁ

ZKOUŠKA MEDIÁTORA A ZKOUŠKA
Z RODINNÉ MEDIACE

§ 17a

Pro zkoušku mediátora a zkoušku z rodinné me-
diace zajišťované Komorou podle § 49a zákona se ob-
dobně použijí ustanovení vyhlášky o zkouškách a od-
měně mediátora7).

7) Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediá-
tora.“.

Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zkouška uchazeče, který podal písemnou žádost
o umožnění vykonání zkoušky přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 487 / 2012Částka 184 Strana 6517



488

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových
výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431
písm. b) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona
č. 296/2007 Sb.:

Čl. I

Změna vyhlášky o odměně insolvenčního správce,
o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů

a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách
jejich nutných výdajů

V § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insol-
venčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů,
o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru
a o náhradách jejich nutných výdajů, odstavec 2 zní:

„(2) Odměna insolvenčního správce určená z vý-
těžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele
činí z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli

od 0 – 1 mil. Kč 9 %

od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90 000 Kč + 4 %

z částky přesahující 1 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 450 000 Kč + 3 %

z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1 650 000 Kč + 2 %

z částky přesahující 50 mil. Kč
od 500 mil. Kč 10 650 000 Kč + 1 %

z částky přesahující 500 mil. Kč.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje
v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti

této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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489

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131
písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto-
rech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exe-
kucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb. a vyhlášky
č. 366/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova „ , jsou-li uvedeny“ na-
hrazují slovy „uvedené ve vyrozumění o zahájení exe-
kuce podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „a) a“ zrušují.

3. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Do evidence se zapisuje

a) označení exekučního soudu,

b) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení
exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,

c) vymáhaná povinnost takto:

1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění
s výjimkou nákladů exekuce a nákladů opráv-
něného,

2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maxi-
mální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění,

3. výše vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou
nákladů exekuce a nákladů oprávněného a popis
vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální
délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i ne-
peněžité plnění,

d) údaj o tom, zda řízení byla spojena.“.

5. V § 2 odst. 3 se na začátek písmene b) vkládají
slova „rodné číslo, a nebylo-li přiděleno,“.

6. V § 2 odst. 5 písm. b) se slova „pověření exe-
kutora k provedení“ nahrazují slovy „oprávnění exeku-
tora k vedení“.

7. V § 3 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Zá-
pis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125
odst. 1 písm. a) exekučního řádu se provede do 3 dnů
poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exe-
kucí doložku provedení exekuce.“.

8. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „a) nebo“
zrušují.

9. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) V případě nepřetržitého sledování se za po-
skytnutí elektronického údaje považuje

a) vložení subjektu do režimu nepřetržitého sledo-
vání a současné zobrazení výsledku vyhledávání
podle odstavce 2 písm. a),

b) první zobrazení konkrétních údajů o každém exe-
kučním řízení vedeném proti danému subjektu
v každých třech kalendářních měsících, nebo

c) zobrazení změny ve výsledcích vyhledávání získa-
ných podle písmene a) nebo b).

(4) Za výpis z centrální evidence exekucí nebo po-
tvrzení o tom, že určitý údaj v centrální evidenci exe-
kucí není zapsán, náleží Komoře odměna ve výši 50 Kč
za každou stránku.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Exekutor uvede nejpozději do 2 měsíců ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky údaje, které byly do
centrální evidence exekucí zapsány přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, do souladu s § 2 odst. 1
písm. c) body 1 a 3 a s § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky
č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

2. U řízení, která byla zahájena jako řízení o vý-
konu rozhodnutí a pokračují ode dne předání soudního
spisu exekutorovi u exekutora jako exekuční řízení po-
dle části první čl. II zákona č. 396/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
se do centrální evidence exekucí podle § 2 odst. 1
písm. b) vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zapisuje den,
měsíc a rok vydání usnesení o nařízení výkonu rozhod-
nutí ve tvaru: DD.MM.RRRR.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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490

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131
písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto-
rech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách
soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových vý-
dajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpo-
vědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vy-
hlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2007 Sb.,
vyhlášky č. 330/2008 Sb., vyhlášky č. 368/2009 Sb. a vy-
hlášky č. 63/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se slova „provedení exekuce smluvní od-
měnu za provedení exekuce“ nahrazují slovy „vedení
exekuce smluvní odměnu“.

2. V nadpisu nad § 5, nadpisu nad § 7, nadpisu § 7,
nadpisu § 8, nadpisu § 9 a v nadpisu § 10 se slova
„provedení exekuce“ nahrazují slovem „exekuci“.

3. V § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 úvodní části ustano-
vení, § 8 a v § 9 se slova „provedení exekuce“ nahrazují
slovem „exekuci“.

4. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nezahrnujícího náklady exekuce a náklady
oprávněného“.

5. V § 5 odst. 3 se slovo „prodejem“ nahrazuje
slovem „postižením“.

6. V § 5 odst. 4 se slovo „prováděna“ nahrazuje
slovem „vedena“.

7. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Společná ustanovení k odměně
za výkon exekuční činnosti

(1) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne do-
ručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymá-

haný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce
a náklady oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží
exekutorovi odměna

a) ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci
ukládající zaplacení peněžité částky,

b) ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exe-
kuci ukládající jinou povinnost než zaplacení pe-
něžité částky.

(2) Zanikne-li oprávnění exekutora k vedení exe-
kuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo
o zastavení exekuce anebo změnou exekutora podle
§ 51 písm. a), b) a d) zákona, činí odměna exekutora,
jehož oprávnění zaniklo, 3 000 Kč, nestanoví-li se dále
jinak.

(3) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle
odstavce 2 zaniklo jeho oprávnění k vedení exekuce na
peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu
odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části
pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 2.

(4) Exekutorovi náleží odměna ve výši 500 Kč,
nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li
nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční
řízení.

(5) Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exe-
kuce nebo pokud oprávnění exekutora zaniklo z dů-
vodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

(6) Nároky exekutora na náhradu výdajů vynalo-
žených v souvislosti s exekuční činností nejsou ustano-
veními odstavců 1 až 5 dotčeny.“.

8. V § 13 odst. 3 se číslo „15“ nahrazuje čís-
lem „30“.

9. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Exekutorovi náleží namísto náhrady podle
odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce
200 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce
a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-

Sbírka zákonů č. 490 / 2012Strana 6520 Částka 184



-li exekuční řízení. Ustanovení odstavce 2 se použije
obdobně.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5
až 9.

10. V § 13 odst. 6 se za větu první vkládá věta
„Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí ná-
kladů exekuce, činí nejvýše 1 500 Kč za jednu cestu do
místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci,
a zpět.“.

11. V § 13 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

12. V § 14 odst. 1 a 2 se slova „promeškaný čas“
nahrazují slovy „ztrátu času“.

13. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů
exekuce, činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa,
jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.“.

14. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

„§ 19a

(1) Za zpeněžení jednotlivých věcí, práv a jiných
majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě
na základě pověření soudu náleží exekutorovi odměna
ve výši 5 % z výtěžku dražby, nejméně však 1 000 Kč
a nejvýše 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z výtěžku
dražby přesahující 10 000 000 Kč.

(2) Je-li v rámci pověření podle odstavce 1 prove-

deno více dražeb, základ pro výpočet odměny činí sou-
čet všech výtěžků.

(3) Na náhradu hotových výdajů v souvislosti se
zpeněžením jednotlivých věcí, práv a jiných majetko-
vých hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě se po-
užije přiměřeně § 13, na náhradu za doručení písem-
ností obdobně § 15.“.

15. V § 21 se slova „18 a 19“ nahrazují slovy
„18 až 19a“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky se použijí ustanovení § 5, 13 a 14 vyhláš-
ky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky.

2. Byl-li soudní exekutor pověřen přede dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky provedením dražby v rámci
likvidace dědictví, § 19a vyhlášky č. 330/2001 Sb. ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky
se nepoužije.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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491

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb.,
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti,

ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131
písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto-
rech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dal-
ších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu
exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se věta první zrušuje.

2. V § 3 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 3 odst. 2 se slova „usnesení o nařízení exe-
kuce,“ nahrazují slovy „doložka provedení exekuce
byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že
usnesení o“.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Součinnost třetích osob

(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem
exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících
údajů o majetku povinného:

a) čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich
druh,

b) čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identi-
fikátory,

c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,

d) informaci o vedení předchozích exekucí či jiných
omezeních,

e) změny na účtech za období posledních 90 dnů
zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu
z účtu,

f) informaci o dalším majetku, věcech, zaknihova-
ných cenných papírech nebo listinách, které
peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou

povinným nebo pro povinného u peněžního
ústavu uschovány.

(2) Formát a struktura datového souboru obsahu-
jícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1
k této vyhlášce.

(3) Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu
bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi
namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační
údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na zjiš-
tění údajů o majetku manžela povinného obdobně.“.

5. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravdě-
podobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady
oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů
exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo
vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení
s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného.
Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účast-
níky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto prav-
děpodobné náklady uvedl.“.

6. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí:

„§ 6a

Exekutor zajistí, aby poté, co zastupování začalo,
byly jeho zástupci předány spisy, plnění vymožená
v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a regis-
try, případně razítko a pečetidlo.

§ 6b

Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zá-
kona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění na-
kládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též
zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor
jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon za-
nikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním
účtu.“.
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7. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení
exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí,
a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se do-
ručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu
exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení
o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soud-
ního řádu.

(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje
oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se
příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám po-
dle odstavce 1.“.

8. V § 9 se odstavce 3 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 9 odst. 3 se slova „těm, jimž se doručuje
rozhodnutí o odkladu nebo zastavení exekuce, a dále“
zrušují.

10. V § 10 odst. 1 se za slovo „ukládají“ vkládají
slova „soudu nebo“.

11. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu
platí i pro písemnosti exekutora obdobně.“.

12. Pod nadpis části druhé se vkládají nové § 10a
až 10e, které znějí:

„§ 10a

(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvola-
címu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, před-
loží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu
a spisový přehled.

(2) Vzory předkládacích zpráv pro předkládání
věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 2
k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, pou-
žijí se vzory uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce ob-
dobně.

(3) Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu
v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto
úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.

§ 10b

(1) Elektronický spis se soudu předkládá v jednom
adresáři, který může být komprimován do formátu zip
či rar.

(2) Elektronický spis se předkládá na pevném da-
tovém nosiči.

(3) Každý dokument je uložen v samostatném
souboru. Jednotlivé soubory se ukládají v následujících
formátech:

a) soubory obsahující textové dokumenty a doru-
čenky ve formátu pdf nebo zfo,

b) soubory obsahující elektronickou poštu ve for-
mátu EML,

c) soubory obsahující obrázky (fotografie) ve for-
mátu jpg, jpeg nebo jfif (Joint Photographic
Experts Group File Interchange Format), png
(Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image
File Format) anebo gif (Graphics Interchange For-
mat),

d) soubory obsahující videonahrávky ve formátu
mpeg1 nebo mpeg2 (Moving Picture Experts
Group Phase 1/Phase 2),

e) soubory obsahující audiozáznam ve formátu wav
(Waveform Audio Format), mp2 nebo mp3
(MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).

(4) Odchozí dokumenty exekutor či jeho pově-
řený zaměstnanec opatří zaručeným elektronickým
podpisem. Autorizovaná konverze se provede u přícho-
zích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exe-
kuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných pro-
středků, procesních podání účastníků a plných mocí.

(5) Název souboru v adresáři je totožný s názvem
dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jed-
nací (pořadové číslo úkonu).

(6) Název souboru s doručenkou obsahuje vedle
názvu dokumentu i jméno adresáta.

§ 10c

(1) K adresáři s elektronickým spisem se připojí
soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje
spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu,
pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provede-
ním exekuce, označení oprávněného, povinného a exe-
kučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem,
údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje
podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem uklá-
dáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění.
Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá
se k adresáři i soubor obsahující finanční přehled.

(2) Exekutor předkládá elektronický exekuční spis

a) se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jed-
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nací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy doku-
mentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými
odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4
a 5), nebo

b) se spisovým přehledem, který umožňuje přímý
přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a do-
ručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým
přechodem se rozumí kliknutí na název doku-
mentu ve spisovém přehledu.

(3) Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řa-
zeny chronologicky.

§ 10d

Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro
předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání
spisů Exekutorské komoře České republiky, Minister-
stvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů.

§ 10e

(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje
doložku právní moci exekutor.

(2) Vede-li exekutor elektronický spis, uchová
originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího
soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popří-
padě další listiny postoupené odvolacím nebo dovola-
cím soudem v pomocném listinném spise. V elektronic-
kém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný
listinný spis.“.

13. § 14 se zrušuje.

14. V § 15 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje
o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje
datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Za-
znamenány musí být všechny úkony, k nimž při pro-
hlídce bytu a jiných místností dochází.“.

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

15. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 16a

Dražba nemovitosti provedená elektronicky

(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektro-
nicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně
před časem zahájení elektronické dražby na adrese in-
ternetové stránky, na které se dražba bude konat, exe-
kutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní

právo, a oznámení, která další věcná břemena a nájemní
práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovitosti
váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána
žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.

(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby
lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou

a) před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po pro-
kázání totožnosti platným úředním průkazem,

b) úředně ověřeným podpisem, nebo

c) uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen
identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání.
Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání,
a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.

(5) Je-li v posledních pěti minutách před časem
ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukon-
čení dražby o pět minut od okamžiku posledního po-
dání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se
čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posled-
ního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.

(6) Bezprostředně po ukončení dražby exekutor
udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

(7) O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve
kterém se uvedou

a) údaje podle § 2 odst. 2 písm. a) až c),

b) stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle od-
stavce 1,

c) seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným iden-
tifikátorem podle odstavce 3,

d) přehled učiněných příhozů s uvedením částky,
času a osoby, která příhoz učinila,

e) údaje o skutečnostech podle odstavce 6.

§ 16b

Dražba movitých věcí provedená elektronicky

Pro dražbu movitých věcí provedenou elektro-
nicky platí § 16a obdobně.“.

16. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a 16a“.

17. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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