Pracovní skupina Krajského úřadu Libereckého kraje k novému správnímu řádu


Metodické stanovisko č. 26


Výkon rozhodnutí  podle nového správního řádu.

Podle § 179 odst. 3 správního řádu se  výkon rozhodnutí, který byl zahájen před účinností nového správního řádu (před 1. 1. 2006), dokončí podle dosavadních předpisů, tedy především podle zákona č. 71/1967 Sb. Pokud však byl výkon pravomocného a vykonatelného rozhodnutí zahájen až za účinnosti nového správního řádu, bude se již  exekuce provádět v režimu zákona č. 500/2004 Sb., a to i tehdy, když vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul)  bylo vydáno ještě podle zákona 71/1967 Sb., starý správní řád. Rovněž lhůty, do kdy může exekuční správní orgán nařídit a provádět exekuci, jsou i v tomto případě stanoveny již novým správním řádem - § 108 odst. 4 – do 5, resp. 10 let.        
     


Výkon rozhodnutí – exekuce je relativně samostatnou součástí správního řízení. V přechodných a závěrečných ustanoveních nového správního řádu - § 179 odst. 3 se stanoví, že   výkon rozhodnutí, který byl zahájen před účinností nového správního řádu (před 1. 1. 2006), se dokončí podle dosavadních předpisů, tedy především podle zákona č. 71/1967 Sb. Tedy pouze tehdy, pokud byl výkon rozhodnutí zahájen před 1. 1. 2006, výkon rozhodnutí se provede v režimu starého správního řádu. Na druhou stranu, pokud však byl výkon pravomocného a vykonatelného rozhodnutí zahájen až za účinnosti nového správního řádu, bude se již  exekuce provádět v režimu zákona č. 500/2004 Sb., a to i tehdy, když vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul)  bylo vydáno ještě podle zákona 71/1967 Sb., starý správní řád. Exekuce se bude provádět podle § 103 až 129 správního řádu komplexně, což znamená, že rovněž lhůty, do kdy může exekuční správní orgán nařídit a provádět exekuci, jsou stanoveny již podle nového správního řádu - § 108 odst. 4 . Exekuční správní orgán tak může i v tomto případě exekuci nařídit nejpozději do 5 let a provádět ji nejpozději do 10 let poté, co měla být povinnost splněna dobrovolně.        
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