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EXEKUCE NA ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

A.

Současný právní stav

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění byla do právního řádu České republiky zavedena
s účinností od 1. ledna 2013.
Podmínkou pro uplatnění tohoto druhu exekuce je existence exekučního titulu, tedy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti
nebo postihuje majetek,
vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává
právo nebo postihuje majetek,
vykonatelný rozhodčí nález,
notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci,
jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Podle § 71a exekučního řádu platí, že exekutor může vydat exekuční příkaz k pozastavení
řidičského oprávnění povinného pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek
výživného na nezletilé dítě. Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému
a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než
povinnému.
Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění. Po
dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí jeho držitel řídit motorová vozidla. Exekuční příkaz se
povinnému doručuje do vlastních rukou.
Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, pokud povinný:
a)

prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má
vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo
b)
zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě.
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B. Návrh změn
Dne 24. června 2014 byl Poslanecké sněmovně přeložen návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany
Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 238). Cílem uvedeného návrhu je rozšířit okruh pohledávek, jež je
možné exekuovat pozastavením řidičského oprávnění.
Zatímco stávající právní úprava, která umožňuje využít tohoto institutu pouze v případě vymáhání
nedoplatku výživného na nezletilou osobu, podle poslaneckého návrhu by jej mělo být možné využít
i k vymáhání vyživovací povinnosti vůči osobám až do 26 let věku, které se soustavně připravují
studiem na své budoucí povolání.
Návrh zatím nebyl Poslaneckou sněmovnou projednán ani v prvním čtení.
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