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§42 - Úkony účastníků

Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě
je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným
podáním shodného znění.
 

§49 - Doručování písemností do vlastních rukou

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k
vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát
o uložení nedozvěděl.
 

§76c - Předběžná opatření

Stejnopis usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je třeba účastníkům, popřípadě
jejich zástupcům a těm, kterým byla předběžným opatřením uložena povinnost, odeslat ve
lhůtě 3 dnů ode dne vyhlášení usnesení nebo, nebylo-li vyhlášeno, ve lhůtě 3 dnů ode dne
jeho vydání.
 

§76g - Předběžná opatření

Byl-li návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut nebo odmítnut nebo bylo-li řízení o
návrhu zastaveno, doručuje se usnesení jen navrhovateli. Stejnopis usnesení je třeba odeslat
navrhovateli, popřípadě jeho zástupci ve lhůtě 3 dnů ode dne vyhlášení nebo vydání usnesení.
 

§76h - Předběžná opatření

Dokud trvají účinky předběžného opatření, může předseda senátu vyzvat navrhovatele ke
složení doplatku jistoty (§75b odst. 1 věta druhá) ve lhůtě 3 dnů; učiní tak jen na návrh
toho, komu byla předběžným opatřením uložena povinnost.
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§77a - Předběžná opatření

Žalobu na náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 1 je třeba podat nejpozději do 6
měsíců ode dne, kdy předběžné opatření zaniklo nebo kdy bylo pravomocně zrušeno, jinak
právo zanikne. Zmeškání této lhůty nelze prominout.
 

§78d - Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z
duševního vlastnictví

Předseda senátu může, vyžadují-li to okolnosti, uložit navrhovateli povinnost složit jistotu k
zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla zajištěním předmětu důkazního
prostředku. Výši jistoty stanoví předseda senátu s přihlédnutím k okolnostem případu,
maximálně však ve výši 100 000 Kč. Takto stanovená jistota je splatná do 8 dnů od
doručení rozhodnutí o stanovení jistoty navrhovateli.
 

§78g - Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z
duševního vlastnictví

Žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 1 je třeba podat nejpozději do 6
měsíců ode dne, kdy zajištění předmětu důkazního prostředku zaniklo podle §78f odst. 1 písm.
a) nebo kdy bylo o žalobě ve věci samé pravomocně rozhodnuto, jinak právo zanikne. Zmeškání
této lhůty nelze prominout.

 

§114b - Příprava jednání

Vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto
platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním
rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle §114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li
takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně
vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil
rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se
dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž
nelze uzavřít a schválit smír (§99 odst. 1 a 2).

K podání vyjádření podle odstavce 1 předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší
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než 30 dnů od doručení usnesení.
 

§114c - Přípravné jednání

Procesní povinnosti podle odstavce 3 jsou účastníci povinni splnit do skončení přípravného
jednání. Z důležitých důvodů soud účastníkům poskytne na žádost některého z nich lhůtu k
doplnění tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů
nebo ke splnění dalších procesních povinností; tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů.

Nedostaví-li se žalovaný k přípravnému jednání, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně
20 dnů předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého důvodu
omluvil, má se, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§99 odst. 1 a 2), za to, že
uznává nárok, který je proti němu uplatňován žalobou;

 

§142a - Náhrada nákladů řízení

Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení
proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na
zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k
plnění.
 

§153b - Rozsudek

Zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou (§49) žaloba a
předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a který
byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se
ve věci konalo, …

 

§158 - Rozsudek

Jestliže stejnopis vyhotovení rozsudku nebyl doručen podle odstavce 3, je třeba jej
účastníkům, popřípadě jejich zástupcům odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení
rozsudku. Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších šedesát dnů.
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§160 - Rozsudek

Uloží-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo,
jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu
delší nebo stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky
splatnosti určí.
 

§172 - Platební rozkaz

Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v
žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze
skutečností uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od
doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby
v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.
 

§175 - Evropský platební rozkaz

Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a
další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební
rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady
řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky
 

§177 - Řízení o žalobě z rušené držby

Domáhá-li se žalobce ochrany rušené držby, soud o žalobě rozhodne do 15 dnů od zahájení
řízení.

Domáhá-li se žalobce zákazu provádění nebo odstraňování stavby z důvodů, že může být
provedením nebo odstraněním stavby ohrožen nebo hrozí omezení jeho vlastnického práva,
soud rozhodne o žalobě do 30 dnů od zahájení řízení. Předvolání k jednání musí být
účastníkům doručeno nejméně 3 dny předem.
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§203 - Podání odvolání

Vedlejší účastník může podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil nejpozději do
patnácti dnů od doručení rozhodnutí účastníku, kterého v řízení podporuje.
 

§204 - Podání odvolání

Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u
soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty
proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí
poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li
nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od
doručení.
 

§233 - Podání žaloby

Žaloba na obnovu řízení musí být podána ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo obnovu
navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh této lhůty
však neskončí před uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí.

Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí může být žaloba na obnovu řízení
podána jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném správním
deliktu, na jejichž podkladě bylo v občanském soudním řízení přiznáno právo, byly později podle
příslušných právních předpisů zrušeny.
 

§234 - Podání žaloby

Není-li dále stanoveno jinak, musí být žaloba pro zmatečnost podána ve lhůtě tří měsíců
od doručení napadeného rozhodnutí.

Z důvodu zmatečnosti uvedeného v §229 odst. 1 písm. c) lze žalobu podat ve lhůtě tří
měsíců, která počíná běžet dnem, kdy účastníku byl ustanoven zástupce nebo kdy odpadla
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překážka, pro kterou nemohl před soudem samostatně jednat nebo pro kterou nemohl před
soudem vystupovat, nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

Z důvodu zmatečnosti uvedeného v §229 odst. 1 písm. e) lze žalobu podat ve lhůtě tří
měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl,
nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

Z důvodu zmatečnosti uvedeného v §229 odst. 1 písm. g) lze žalobu podat ve lhůtě tří
měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl.

Z důvodu zmatečnosti uvedeného v §229 odst. 1 písm. h) lze žalobu podat ve lhůtě 3
měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, dozvěděl o napadeném rozhodnutí.

Z důvodu zmatečnosti uvedeného v §229 odst. 2 písm. c) lze žalobu podat ve lhůtě tří
měsíců od právní moci usnesení odvolacího soudu o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu
rozhodnutí nebo o zastavení výkonu rozhodnutí.

 

§240 - Podání dovolání

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u
soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty
proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li
rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo
obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří
měsíců od doručení.
 

§243c - Rozhodnutí o dovolání

Dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí
vadami, jež nebyly ve lhůtě (§241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení
pokračovat, dovolací soud odmítne. Usnesení o tom dovolací soud vydá do 6 měsíců ode
dne, kdy mu věc byla předložena (§241b).

 

§247 - Podání žaloby
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Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu.
Zmeškání této lhůty nelze prominout.
 

§260 - Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí

Dotázaný je povinen odpovědět soudu do jednoho týdne od doručení dotazu. Nesplní-li
tuto povinnost nebo uvede-li v odpovědi nepravdivé nebo neúplné údaje, může mu soud uložit
pořádkovou pokutu (§53).

 

§260d - Prohlášení o majetku

Předvolání se doručuje předvolanému do vlastních rukou. Předvolání musí být doručeno
nejméně deset dnů přede dnem konání výslechu.
 

§260g - Prohlášení o majetku

Učinil-li povinný prohlášení o svém majetku v době 6 měsíců před podáním návrhu (§260a
odst. 1), soud vyzve povinného k novému prohlášení jen tehdy, jestliže vyjde najevo, že se
majetkové poměry povinného změnily; to neplatí, jestliže byl výslech předvolaného skončen
podle odstavce 2.

 

§261a - Nařízení výkonu rozhodnutí

Neobsahuje-li rozhodnutí soudu určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti
uložené rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti
dnů od právní moci rozhodnutí.
 

§295 - Změna plátce mzdy

Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to oznámit do jednoho týdne
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soudu, který nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Do jednoho týdne musí povinný soudu
rovněž oznámit, že nastoupil práci u jiného plátce mzdy.

Plátce mzdy musí oznámit soudu do jednoho týdne, že u něho přestal povinný pracovat.
Zároveň zašle soudu vyúčtování srážek, které ze mzdy povinného provedl a vyplatil
oprávněným, a oznámí soudu, pro které pohledávky byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze
mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky.
 

§304 - Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů
od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a pokud jde
o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí
vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako
substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány,
popřípadě též veřejnými listinami notáře.
 

§306 - Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství
na pohledávku povinného z účtu ve výši, v jaké byly na účtu peněžní prostředky v okamžiku, v
němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, jakož i na
pohledávku z účtu, která vznikla tím, že na účet došly peněžní prostředky dodatečně,
nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno vyrozumění
podle §305

 

§307 - Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

Nebyla-li podle odstavce 2 vymáhaná pohledávka a její příslušenství zcela uhrazena,
provede peněžní ústav výkon rozhodnutí také ve dni následujícím po dni, v němž na účet dojdou
peněžní prostředky v takové výši, která je potřebná k plnému uspokojení oprávněného.
Nedojde-li k tomu do šesti měsíců ode dne doručení vyrozumění podle §305, provede
peněžní ústav výkon rozhodnutí ohledně dodatečně došlých peněžních prostředků rovněž ve
dni, který následuje po uplynutí uvedené doby, popřípadě oprávněnému sdělí, že na účtu
povinného nebyly peněžní prostředky.

 

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/2873#paragraphsGroup20919
https://www.novyepis.cz/clanek/2873#paragraphsGroup20923
https://www.novyepis.cz/clanek/2873#paragraphsGroup20922
https://www.novyepis.cz/clanek/2873#paragraphsGroup20924
https://www.novyepis.cz/clanek/2873#paragraphsGroup20922


www.novyepis.cz 25.05.2023

9

§313 - Přikázání jiných peněžitých pohledávek

V nařízení výkonu rozhodnutí zakáže soud povinnému, aby se svou pohledávkou jakkoli nakládal
a uloží mu, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda pohledávku nabyl
jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a
zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou
správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo
ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře.
 

§320aa - Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu
a komanditisty v komanditní společnosti

V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud dále uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od
doručení usnesení oznámil, zda podíl nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takový podíl,
zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy
dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil
tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými
listinami notáře.
 

§320d - Nařízení výkonu rozhodnutí

V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému, a týká-li se nařízení výkonu
rozhodnutí nemovité věci ve společném jmění manželů, i manželovi povinného

c) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda a kdo nemovitou věc užívá,
zda a kdo má uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu k nemovité věci nebo její části, zda je
nemovitá věc zatížena věcným břemenem nebo výměnkem a komu takové právo svědčí, jde-li
o práva nezapsaná v katastru nemovitostí,

d) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, jak a kým jsou zajištěny dodávky
služeb spojených s užíváním a správou nemovité věci a zda, kým a v jakém rozsahu je
nemovitá věc pojištěna,

e) přikáže, aby do 15 dnů od doručení usnesení sdělil, zda jsou ohledně nemovité věci
vedeny spory či jiná řízení, a …
 

§320h - Správa nemovité věci
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Výplatu výtěžku správy odevzdává soud oprávněnému každé 3 měsíce, nedohodnou-li se
na delší lhůtě.
 

§328a - Další postup při prodeji movitých věcí

Jestliže tyto instituce ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy neodpoví na nabídku a nesloží
u soudu rozhodnou cenu, soud i tyto předměty prodá způsobem dále uvedeným.
 

§328b - Další postup při prodeji movitých věcí

Dražbu soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky, ne však dříve než
30 dnů ode dne doručení uvědomění o provedení soupisu podle §326 odst. 11.

 

§330 - Další postup při prodeji movitých věcí

Odmítne-li povinný tyto věci převzít nebo jeho pobyt není znám, postupuje soud přiměřeně
podle §301 zákona o zvláštních řízeních soudních; lhůty činí 1 rok a počínají běžet ode dne
právní moci usnesení o vyloučení věci z výkonu.

 

§331 - Další postup při prodeji movitých věcí

Jestliže povinný odmítne zbytek výtěžku převzít nebo jeho pobyt není znám, postupuje soud
přiměřeně podle §301 zákona o zvláštních řízeních soudních; lhůta podle §301 odst. 1  (3 let)
zákona o zvláštních řízeních soudních počíná běžet ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěžku
převzít nebo kdy se zbytek výtěžku soudu vrátil jako nedoručitelný.

 

§335b - Prodej nemovitých věcí

V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému, a týká-li se nařízení výkonu
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rozhodnutí nemovité věci ve společném jmění manželů, i manželovi povinného

uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k nemovité věci
předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek
nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, s
poučením, že při neoznámení povinný, případně i jeho manžel odpovídá za škodu tím
způsobenou;

uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako
substituční jmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a
zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou
správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými
nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře;
 

§336d - Prodej nemovitých věcí

Dražební jednání soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky.
 
 

§336j - Prodej nemovitých věcí

uloží vydražiteli, aby do 2 měsíců od nabytí právní moci předložil smlouvu podle §336l odst.
4 nebo aby v této lhůtě doplatil nejvyšší podání.

Soud v usnesení o příklepu podle odstavce 3 uloží povinnému, umožňuje-li to povaha vydražené
nemovité věci, aby vydraženou nemovitou věc vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí
právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později, a poučí účastníky o
možnosti postupovat podle §336ja odst. 1 s vyčíslením, jaký je minimální předražek a do kdy
musí být učiněn.

 

§336ja - Prodej nemovitých věcí

Nejde-li o osoby uvedené v §336h§336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění
usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt
alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek).

Po uplynutí lhůty podle odstavce 1 vyzve soud vydražitele, aby do tří dnů oznámil, zda
zvyšuje svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku. Poté soud vydá usnesení o
předražku, ve kterém usnesení o příklepu zruší a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za
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jakou cenu nemovitou věc nabude.

V usnesení o předražku soud uloží povinnému, aby vydraženou nemovitou věc vyklidil
nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení, umožňuje-li to povaha vydražené
nemovité věci.
 

§336k - Prodej nemovitých věcí

Usnesení o příklepu se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce soudu společně s výzvou pro
přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšení vyčíslili svoje pohledávky ke dni
konání dražby.

Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též …
 

§336l - Prodej nemovitých věcí

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím
po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle §336ja odst. 1 (15
dnů);

Soud zřídí zástavní právo na vydražené nemovité věci ve prospěch věřitele ze smlouvy o úvěru,
jestliže vydražitel předloží soudu smlouvu o úvěru, ve které

úvěr bude vyplacen soudu, a to ve lhůtě nejpozději 2 měsíců po uplynutí lhůty podle §336j
odst. 3 písm. b),

 

§336m - Prodej nemovitých věcí

Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, soud dražební jednání skončí. Další dražební
jednání soud nařídí na návrh oprávněného nebo toho, kdo do řízení přistoupil jako další
oprávněný, který lze podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců od bezúspěšné dražby; nebyl-li
návrh podán do 1 roku, soud výkon rozhodnutí zastaví.

Nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soud usnesením určil a
která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné
lhůty zrušuje a soud nařídí další dražební jednání.
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§336p - Prodej nemovitých věcí

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání první dražby soud na úřední desce zveřejní i oznámení o
přihlášených pohledávkách, o nichž soud rozhodne v rozvrhu, včetně sdělení věřitele o jejich
zařazení do skupiny a pořadí v této skupině.

Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soud oprávněnému, povinnému a všem
přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soud rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o
projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo
požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám
nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.
 

§337 - Prodej nemovitých věcí

Úroky nebo úroky z prodlení za poslední tři roky před rozvrhovým jednáním, jakož i náhrada
nákladů řízení se uspokojují v pořadí jistiny.
 

§337e - Prodej nemovitých věcí

Ostatní věřitele soud vyzve, aby do 30 dnů od právní moci rozvrhového usnesení podali
návrh podle §267a odst. 1, jestliže na sporné pohledávky připadá alespoň zčásti úhrada z
rozdělované podstaty;

 

§338b - Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech

V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud uloží povinnému, aby soudu do 15 dnů od
doručení usnesení oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o
takovou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí
vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako
substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány,
popřípadě též veřejnými listinami notáře.
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§338h - Nařízení výkonu rozhodnutí

uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k závodu, k jeho
části nebo k majetku náležejícímu k závodu předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, jde-li
o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, s poučením, že při neoznámení povinný, případně i
jeho manžel odpovídá za škodu tím způsobenou;

uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda závod nabyl jako substituční
jmění, a pokud jde o takový závod, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem
rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí
nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými
státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře;
 

§338ma - Cena závodu

Rozhodne-li soud o pokračování výkonu rozhodnutí správou závodu, uloží správci, aby výtěžek
správy vyplácel oprávněnému nebo tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, každé
3 měsíce, nedohodnou-li se na delší lhůtě.
 

§338o - Dražební vyhláška

upozornění, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek
nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, zadržovacím právem nebo zajišťovacím
převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže náleží k závodu, jestliže je
přihlásí nejpozději do 5 dnů přede dnem dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, a poučení, že k přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§338s a
§338zn odst. 2),
 

§338q - Dražební vyhláška

Dražební jednání soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky.
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§338x - Dražební jednání

V usnesení o příklepu soud stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem
právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce.
 

§338y - Dražební jednání

Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 1. Do 15
dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v §338p odst. 1
písm. a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily
dražebního jednání.
 

§338ze - Rozvrh

Úroky nebo úroky z prodlení za poslední tři roky před rozvrhovým jednáním, jakož i náhrada
nákladů řízení se uspokojují v pořadí jistiny.

Nesdělí-li orgán činný v trestním řízení do 30 dnů soudu, že se zajištění vztahuje i na
zbytek výtěžku, vyplatí se zbytek výtěžku povinnému.
 

§340 - Vyklizení

Soud vyrozumí povinného nejméně 15 dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno.
Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce.
 

§341 - Vyklizení

O zničení věci vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, než k němu dojde.
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§342 - Vyklizení

Nevyzvedl-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly
uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji movitých
věcí.
 

§356 - Přechodná ustanovení

Lhůta k podání stížnosti pro porušení zákona neskončí dříve než šest měsíců ode dne, kdy
tento zákon nabyl účinnosti.
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