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částka 2

3
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 15. prosince 2009, č. j. 395/2009-OBKŘ,
o justiční stráži
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
§1
Tato instrukce upravuje v souladu se zákonem č.
555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, organizaci, řízení
a zabezpečení úkolů justiční stráže.
§2
Organizace a řízení justiční stráže
(1) Justiční stráž řídí generální ředitel Vězeňské služby
České republiky (dále jen „generální ředitel“), který odpovídá ministru spravedlnosti (dále jen „ministr“) za její činnost.
(2) Činnost justiční stráže metodicky řídí vrchní ředitel
pro bezpečnost - ředitel odboru vězeňské a justiční stráže
Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
(dále jen „Vězeňská služba“).
(3) Ve věcech služebního poměru příslušníků justiční
stráže jedná a rozhoduje generální ředitel a ředitel určené
vazební věznice nebo věznice (dále jen „věznice“).
(4) Ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva spravedlnosti České republiky usměrňuje a koordinuje výkon služby justiční stráže s technickými a režimovými opatřeními u soudů, státních zastupitelství a na Ministerstvu spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“).
(5) Justiční stráž se člení na místní jednotky (dále jen
„jednotka“), které po stránce personální, výstroje a výzbroje zabezpečuje určená věznice. Jednotky jsou seskupeny do
oblastí stanovených podle obvodů krajských soudů a Městského soudu v Praze uvedených v § 9 odst. 1 a v § 11 odst.
2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích). Jednotky působí u všech
okresních, obvodních, městských, krajských, vrchních
soudů, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu
(dále jen „soud“) a u vybraných státních zastupitelství a na
ministerstvu. Pro soudy, které sídlí v jednom objektu, se
zpravidla zřizuje společná jednotka. U státního zastupitelství, kde není samostatná jednotka, zajišťuje úkoly justiční
stráže jednotka určeného soudu nebo určeného státního
zastupitelství. Přiřazení jednotek do konkrétní oblasti stanoví generální ředitel po dohodě s odborem bezpečnosti
a krizového řízení ministerstva.

(6) V čele jednotky je velitel jednotky. Jednotky řídí ředitel určené věznice prostřednictvím oblastního velitele
justiční stráže (dále jen „oblastní velitel“), který projednává
otázky související se služební činností justiční stráže
s předsedy jednotlivých soudů, vedoucími státními zástupci
a s odborem bezpečnosti a krizového řízení ministerstva.
(7) Oblastní velitel je podřízen řediteli určené věznice, je
nadřízen všem příslušníkům justiční stráže v řízené oblasti
a zodpovídá za organizaci výkonu služby justiční stráže
při zajišťování pořádku a bezpečnosti v určených justičních
objektech.
§3
Úkoly, povinnosti a oprávnění
(1) Úkoly stanovené zvláštním právním předpisem1) plní
justiční stráž podle pokynů ministra, generálního ředitele,
ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva, ředitele věznice, oblastního velitele, předsedy soudu,
ředitele správy soudu, předsedy senátu, vedoucího státního
zástupce, ředitele správy státního zastupitelství, případně
jiného pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva.
(2) Samostatně justiční stráž zejména
a) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů,
státních zastupitelství a ministerstva, jakož i v jiných
místech činnosti soudu, státního zastupitelství a ministerstva,
b) zajišťuje bezpečnost zaměstnanců soudu, státního
zastupitelství a ministerstva a jejich ochranu zvláště
před fyzickými útoky, střeží budovy soudů, státních
zastupitelství a ministerstva v době, kdy jsou přístupné veřejnosti; v případě potřeby a kdy to stanoví
zvláštní právní předpis2) i v mimopracovní době a ve
dnech pracovního klidu; u státního zastupitelství se
ostraha budovy zajišťuje především ze strážního stanoviště u vchodu do objektu,
c) zajišťuje v případech narušení pořádku a bezpečnosti,
kdy situaci nelze zvládnout vlastními silami, zásah
příslušných orgánů Policie České republiky3),
d) nevpustí do budovy osobu, u níž se technickými prostředky, prohlídkou zavazadla nebo vozidla, osobní
prohlídkou nebo jinak přesvědčí, že má u sebe střelnou zbraň4) nebo jiný předmět5), kterým může ohrozit
život nebo zdraví anebo se takovéto prohlídce odmítne podrobit; jedná-li se však o osobu předvolanou
k soudnímu jednání nebo předvolanou k úkonu na
státní zastupitelství, informuje o této skutečnosti předsedu příslušného senátu nebo státního zástupce, který

_________________________________________________________________________________
1)

§ 3 odst. 3 a § 22 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 28 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
3)
§ 22 odst. 8 zákona č. 555/1992 Sb.
4)
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve
znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 7 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích).
2)

částka 2

e)

f)
g)
h)
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osobu předvolal; dále se řídí jejich pokyny; v případě,
že se do budovy soudu, státního zastupitelství nebo
ministerstva domáhá vstupu jiná osoba a odmítne respektovat zákaz vstupu se střelnou zbraní nebo jiným
nebezpečným předmětem a pokyny justiční stráže,
informuje o této skutečnosti justiční stráž předsedu
soudu, vedoucího státního zástupce nebo ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva, případně jimi pověřené zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva; dále se řídí jejich pokyny,
spolupracuje při zajišťování bezpečnosti s příslušníky
vězeňské stráže při předvádění osob ve výkonu vazby
a výkonu trestu odnětí svobody v budovách soudů
a státních zastupitelství,
podává na požádání základní informace návštěvníkům
soudu, státního zastupitelství a ministerstva,
zajišťuje obsluhu technických prostředků zabezpečení
objektů soudů, státních zastupitelství a ministerstva,
řídí služební motorové vozidlo příslušného soudu,
státního zastupitelství nebo ministerstva, pokud je to
nezbytné v souvislosti s plněním služebních úkolů6).

(3) Na pokyn předsedy soudu, ředitele správy soudu,
vedoucího státního zástupce, ředitele správy státního zastupitelství, ředitele odboru bezpečnosti a krizového řízení
ministerstva nebo pověřeného zaměstnance soudu, státního
zastupitelství a ministerstva justiční stráž zejména
a) zabraňuje vstupu nepovolaných osob do určených
místností nebo jiných prostor soudu, státního zastupitelství a ministerstva, případně jiných míst činnosti
soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva a provádí jejich vyklizení,
b) zabezpečuje ozbrojenou ochranu při přepravě utajovaných informací, cenností v úschově soudu nebo státního zastupitelství a přepravy cenin a finančních hotovostí v souladu se zvláštním předpisem, který upravuje tuto činnost7),
c) zabezpečuje ochranu utajovaného svědka v budově
soudu, státního zastupitelství nebo v jiných místech
činnosti soudu a státního zastupitelství; tuto činnost
vykonává v civilním oděvu na základě písemného
požadavku předsedy soudu nebo vedoucího státního
zástupce; pokyny k ochraně utajovaného svědka může
vydávat i příslušný předseda senátu; v případě účasti
chráněné osoby podle zvláštního právního předpisu8)
na jednání v budově soudu, státního zastupitelství
nebo jiném místě činnosti soudu nebo státního zastupitelství, spolupracují příslušníci justiční stráže při její
ochraně s Policií České republiky,
d) poskytuje doprovod a chrání před fyzickými útoky
zaměstnance soudu, státního zastupitelství a ministerstva při jejich úkonech mimo budovu soudu, státního
zastupitelství a ministerstva; takovými úkony se rozumí zejména
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1. výkon soudního rozhodnutí o odnětí nezletilého dítěte,
2. úkony prováděné soudním vykonavatelem,
3. převážení věcí při dražbě,
e) zabezpečuje doručování písemností podle zvláštního
právního předpisu9); tuto činnost zajišťuje v koordinaci příslušného soudu a státního zastupitelství; doručování písemností může nařídit též předseda senátu.
(4) Na pokyn předsedy senátu justiční stráž zejména
a) vykazuje konkrétní osoby z jednací síně nebo jiného
místa činnosti soudu, jakož i provádí vyklizení takových prostor,
b) chrání úřední a další osoby přítomné v jednací síni
nebo jiném místě činnosti soudu před fyzickými útoky,
c) vykonává pořádkovou službu při vstupu do jednací
síně, pokud bylo rozhodnuto o vyloučení veřejnosti
nebo bylo přijato opatření proti přeplňování jednací
síně,
d) provádí další činnost sledující zajištění klidu a pořádku v jednací síni nebo jiném místě činnosti soudu,
bezpečnosti přítomných osob a nerušeného průběhu
jednání.
(5) Pokyny a úkoly předsedy soudu, ředitele správy soudu, předsedy senátu, vedoucího státního zástupce, ředitele
správy státního zastupitelství, ředitele odboru bezpečnosti
a krizového řízení ministerstva nebo pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství a ministerstva jsou
ukládány veliteli jednotky, který zodpovídá za jejich splnění, vyjma pokynů vydaných podle odstavce 4 písm. a), b) a
d).
(6) Samostatně může příslušník provést služební zákrok
v souladu se zvláštním právním předpisem10) v budově soudu, státního zastupitelství, ministerstva a na jiném místě
činnosti soudu a státního zastupitelství jen tehdy, pokud takový zákrok nesnese odkladu a stanoveného pokynu oprávněné osoby nelze dosáhnout.
(7) Konkrétní úkoly justiční stráže při zajišťování bezpečnosti a pořádku u soudu, státního zastupitelství a ministerstva stanoví zvláštní předpisy11) a pokyny předsedy soudu, vedoucího státního zástupce nebo ministra.
§4
Technická a režimová opatření
(1) U objektů, kde působí samostatné jednotky, předseda
soudu, vedoucí státní zástupce a pověřený zaměstnanec ministerstva zabezpečí
a) samostatnou vhodnou místnost (místnosti) jako služebnu justiční stráže v budově soudu, státního zastupitelství a ministerstva, ve které bude po dobu přístupu
veřejnosti do budovy soudu, státního zastupitelství
a ministerstva umístěna stálá služba justiční stráže;

_________________________________________________________________________________
6)

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: 936/2001-OHS, o používání služebních a jiných vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti.
7)
§ 5 odst. 6 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: 500/2002-SOBŘ ze dne 3. října 2002, o zásadách zabezpečení justičních
objektů.
8)
Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 45 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
10)
Zákon č. 555/1992 Sb.
11)
Např. Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 11/2006, o vězeňské a justiční stráži.
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v budově soudu, státního zastupitelství a ministerstva
s několika pracovišti justiční stráže se zřizuje centrální
služebna justiční stráže (dále jen „služebna“) pro celý
objekt,
b) vybavení služebny telefonním přístrojem s přímou
státní linkou, dalším telefonním přístrojem umožňujícím spojení se všemi telefonními stanicemi v objektu
soudu, státního zastupitelství a ministerstva, podle
možností počítačem, umožňujícím případně i elektronické spojení v rámci resortu ministerstva, plechovou
skříní pro uložení písemností; místnost pro ukládání
výzbroje je zabezpečena v souladu se zvláštním předpisem12); dále zabezpečí vybavení místnosti účelným
kancelářským nábytkem, nástěnnou mapou příslušného územního obvodu, skříní pro ukládání výstrojních
součástek, náhradním zdrojem osvětlení, hasícím přístrojem, topným tělesem, lednicí, zrcadlem a lékárničkou,
c) podle možností vhodnou samostatnou místnost jako
šatnu pro ukládání výstrojních součástek,
d) propojení zabezpečení služebny, včetně místnosti pro
uložení zbraní s pultem centralizované ochrany Policie České republiky,
e) propojení služebny zabezpečovacími prostředky se
stanovenými jednacími síněmi soudu, s vrátnicí (je-li
u soudu, státního zastupitelství a ministerstva zřízena)
a v odůvodněných případech i s dalšími místnostmi
tak, aby bylo okamžitě zjistitelné, kde je nutno provést
služební zákrok (např. systémy přivolání pomoci);
napojení ostatních prvků zabezpečovacích prostředků
(např. sledovacího kamerového systému, systému
kontroly vstupů, videotelefonu, základnové radiostanice, detektorů elektrického zabezpečovacího systému,
požární signalizace) do služebny,
f) mimořádně spojení mezi služebnou a příslušníky plnícími úkoly mimo budovu soudu, státního zastupitelství a ministerstva.
(2) U objektů, kde nepůsobí samostatné jednotky, se
materiální a technické zabezpečení řeší na základě dohody
předsedy soudu nebo vedoucího státního zástupce s příslušným ředitelem věznice, a to prostřednictvím oblastního
velitele.
Společná a závěrečná ustanovení

částka 2

ti a krizového řízení ministerstva, předseda příslušného
soudu, vedoucí státní zástupce příslušného státního zastupitelství a na základě jimi vydaného písemného zmocnění
určení zaměstnanci soudu, státního zastupitelství a ministerstva. V plném rozsahu provádějí kontrolu justiční stráže
příslušné orgány Vězeňské služby.
§6
(1) Celkový počet služebních míst příslušníků a kategorizaci justičních objektů, kterou se řídí rozsah ostrahy,
schvaluje ministr.
(2) Počty služebních míst příslušníků jednotlivých jednotek a zřízení samostatných jednotek stanoví generální ředitel po dohodě s příslušnými předsedy soudů a příslušnými
vedoucími státními zástupci a ministerstvem.
§7
(1) V případě vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového
stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, případně
vzniku mimořádných situací v místě působnosti jednotky,
se řídí velitel jednotky krizovou dokumentací soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva a příslušnou dokumentací Vězeňské služby.
(2) V případě, že bude justiční stráž zajišťovat pořádek
a bezpečnost v jiných místech činnosti soudů, státních
zastupitelství a ministerstva v rozsahu stanoveném touto
instrukcí rozhodne o zajištění úkolů příslušný funkcionář
uvedený v § 3 odst. 1.
§8
Ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) se nevztahuje na osoby
uvedené v § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve
znění pozdějších předpisů.
§9
Zrušuje se instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
28. února 2006, č. j. 60/2006-OBKŘ, o justiční stráži.
§ 10
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

§5
Kontrolu výkonu služby justiční stráže je oprávněn provádět ministr, náměstci ministra, ředitel odboru bezpečnos-

ministryně spravedlnosti
JUDr. Daniela Kovářová v.r.

_________________________________________________________________________________
12)

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j.: 500/2002-SOBŘ ze dne 3.října 2002, o zásadách zabezpečení justičních objektů.
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4
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. ledna 2010, č. j. 152/2009-OI-SP,
kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. ledna 2003, č. j. 224/2002-OI-SP, o zajištění přístupu zaměstnanců jednotlivých složek resortu Ministerstva spravedlnosti k Informačnímu systému Centrální
evidence obyvatel, ve znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. června 2007, č. j. 38/2007-OI-SP
zovanou konverzí dokumentů.1)“.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví:

__________________________
1)
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Změňující ustanovení
Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 224/2002-OISP, o zajištění přístupu zaměstnanců jednotlivých složek
resortu Ministerstva spravedlnosti k Informačnímu systému
Centrální evidence obyvatel, ve znění instrukce ze dne 14.
června 2007, č. j. 38/2007-OI-SP, se mění takto:

3. V § 5 se doplňují odstavce 7 a 8, které zní:
„7. Vedoucí každé složky může požádat správce o zpracování seznamu všech dotazů, které byly pracovníky dané
složky provedeny v určitém období v CEO. Žádost, která
bude podepsána vedoucím dané složky či k tomuto úkonu
jim pověřenou osobou, musí obsahovat název složky, období (od, do) zpracování seznamu a seznam pracovníků,
jejichž dotazy mají být prověřeny.

1. V § 4 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„6. Správce autorizační databáze zveřejní na extranetu
Ministerstva spravedlnosti seznam uživatelů, kteří mají
přístup k datovému fondu CEO, v němž uvede jméno složky, jméno, příjmení a UID osoby. Seznam průběžně aktualizuje“.

8. Vedoucí každé složky provádí kontrolu přístupu uživatelů složky k CEO. Kontrola musí být provedena nejméně
1x za kalendářní rok a o jejím výsledku se sepíše zápis,
který musí obsahovat informace o rozsahu a výsledcích
provedené kontroly a následně přijatých opatřeních“.

2. Text ustanovení § 5 odst 1 zní:
„Vedoucí dané složky resortu určí osoby, které budou
mít přístup k datovému fondu CEO. Každá z těchto osob
vyplní formulář žádosti o přístup k CEO. Žádost je po podpisu vedoucím dané složky předložena správci autorizační
databáze. Žádost je možno podat i elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem osoby, která o přístup k CEO
žádá, a zaručeným elektronickým podpisem vedoucího
dané složky. Takovou žádostí je i žádost vytvořená autori-

Čl. II
Účinnost
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem podpisu.
ministryně spravedlnosti
JUDr. Daniela Kovářová v.r.
5

Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010-OD-ST,
kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org,
kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
ČÁST PRVNÍ
Změna vnitřního a kancelářského řádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy
Čl. I
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince
2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná
pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze
dne 23. prosince 2002, č. j. 423/2002-Org, uveřejněné pod
č. 16/2003 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. prosince 2003, č. j. 409/2003-Org, uveřejněné pod č. 1/2004
Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. června 2004,
č. j. 192/2004-Org, uveřejněné pod č. 4/2004 Sbírky in-

strukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2. prosince 2004, č. j.
515/2004-Org, uveřejněné pod č. 38/2004 Sbírky instrukcí
a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva
spravedlnosti ze dne 23. února 2005, č. j. 81/2002-MOJ/142, uveřejněné pod č. 14/2006 Sbírky instrukcí a sdělení
Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. srpna 2006, č. j. 268/2006-Org, uveřejněné pod č. 29/2007 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva
spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
7. prosince 2006, č. j. 458/2006-Org, uveřejněné pod
č. 30/2007 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. srpna
2007, č. j. 66/2004-MO-J/155, uveřejněné pod č. 25/2007
Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. prosince
2007, č. j. 122/2007-ODS-ST, uveřejněné pod č. 3/2008
Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. července
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2008, č. j. 120/2008-ODS-ST, uveřejněné pod č. 12/2008
Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 9. ledna 2009,
č. j. 152/2008-ODS-ST, uveřejněné pod č. 3/2009 Sbírky
instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, instrukce
Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. června 2009, č. j.
50/2009-OD-ST, uveřejněné pod č. 15/2009 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, a instrukce
Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. prosince 2009,
č. j. 152/2009-OD-ST, uveřejněné pod č. 2/2010 Sbírky
instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, se mění
takto:
1. V § 8 odst. 3 písm. m) se na konec bodu 3 doplňuje
středník.
2. V § 8 se odstavec 3 doplňuje o písmeno n), které včetně
poznámek pod čarou 2a) až 2d) zní:
„n) zapisují do agendového informačního systému evidence obyvatel2a) k příslušné osobě údaje:
1. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné
číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, uvede se
datum, místo a okres jeho narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy2b), uvede se
název a adresa sídla, a to ve formě referenční vazby ze základního registru osob2c),
2. datum nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení
manželství za neplatné, datum nabytí právní moci
rozhodnutí o neexistenci manželství nebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den,
který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí o rozvodu manželství,
3. datum nabytí právní moci rozhodnutí o neplatnosti
nebo o neexistenci registrovaného partnerství nebo
datum nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení
jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl
v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den,
který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci
rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství,
a to neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode
dne připojení doložky právní moci na originálu rozhodnutí
ve spise2d).
__________________________________________
2a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění zákona č. 227/2009 Sb.
2b)
§ 27 odst. 3 občanského zákoníku.
2c)
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
2d)
§ 7 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb.“.

3. V § 8 odst. 4 se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovy „o
pravomocném rozhodnutí“.
4. V § 8 odst. 4 se na začátek písmena a) vkládá slovo
„příslušnému“.
5. V § 8 odst. 4 písm. b) zní:
„b) příslušnému obecnímu úřadu pověřenému vést knihu
manželství o pravomocném rozhodnutí, kterým bylo manželství rozvedeno nebo prohlášeno za neplatné, nebo o
pravomocném rozhodnutí o neexistenci manželství anebo o
pravomocném rozhodnutí o prohlášení jednoho z manželů
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za mrtvého, včetně dne, kterým byl uveden jako den smrti,
případně dne, který nepřežil,
6. V § 8 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c),
které zní:
„c) příslušnému obecnímu úřadu pověřenému vést knihu
registrovaného partnerství o pravomocném rozhodnutí,
kterým bylo registrované partnerství zrušeno nebo prohlášeno za neplatné, nebo o pravomocném rozhodnutí o neexistenci registrovaného partnerství anebo o pravomocném
rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého,
včetně dne, kterým byl uveden jako den smrti, případně
dne, který nepřežil,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d)
až f).
7. V § 8 odst. 4 písm. e) se slova „obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností (koliznímu opatrovníkovi)“ nahrazují slovy „příslušnému obecnímu úřadu obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části
určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistrátům těchto měst (dále jen
„obecní úřad obce s rozšířenou působností“) jako koliznímu opatrovníkovi“.
8. V § 8 odst. 5 se písmeno i) zrušuje. Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena i) až m).
9. V § 13a se doplňuje o odstavec 11, který zní:
„(11) Vzory tiskových výstupů o výsledku hledání datové schránky a stavu doručování písemností prostřednictvím
datových schránek jsou uvedeny v příloze č. 20. Tiskový
výstup „Potvrzení o dodání a doručení do datové schránky“
se založí do spisu i v případě, kdy je náhradní doručení
vyloučeno a od dodání písemnosti do datové schránky
uplynula doba víc jak 10 dnů, pokud předseda senátu
(samosoudce, justiční čekatel, asistent soudce, vyšší soudní
úředník, soudní tajemník nebo soudní vykonavatel) neurčil
dobu delší, a písemnost podle stavu doručování v informačním systému datových schránek nebyla doručena (vyzvednuta).“.
10. V § 23 odst. 1 se slova „a zpravodajských služeb České
republiky“ zrušují a slova „adresa, služební čísla a zařazení“ nahrazují slovy „adresa a služební čísla“.
11. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:
„§ 24a
Zvláštní postup při vyžádání údajů
z některých evidencí
Jsou-li k soudnímu řízení vyžadovány originály žádostí
o vydání občanského průkazu a žádostí o vydání cestovního dokladu, které vedou obecní úřady s rozšířenou působností, soud o tyto doklady písemně požádá. Doklady za
soud od obecního úřadu s rozšířenou působností osobně
převezme osoba pověřená předsedou senátu (samosoudce)
nebo rozvrhem práce; obdobně se postupuje i při vracení
dokladů. O převzetí a vrácení dokladů se vyhotovuje předávací protokol.“.
12. V § 36 odst. 5 se slovo „pět“ nahrazuje slovy „osm“.
13. V § 76 odstavec 1 zní:
„(1) Součástí výzvy je i upozornění, že nebude-li peněžitý trest ve lhůtě zaplacen,
a) bude zaplacení vymáháno a
b) nepřichází-li v úvahu postup podle § 342 odst. 1 nebo
§ 344 odst. 1 tr. ř. a je-li zjevné, že by výkon tohoto tres-
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tu mohl být zmařen, soud nařídí výkon náhradního trestu
odnětí svobody nebo jeho poměrné části; přitom rozhodne o způsobu výkonu náhradního trestu.“.
14. V § 162b se odstavec 5 zrušuje.
15. § 172 se doplňuje o nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Jsou-li písemnosti doručovány prostřednictvím datových schránek (§ 13a), za doručenku se považují tiskové
výstupy „Potvrzení o dodání a doručení do datové
schránky“ a „Výpis o zpětném znepřístupnění datové
schránky“, jejichž vzory jsou uvedené v příloze č. 20.
(6) Doručenkou při doručování na jinou elektronickou
adresu (§ 13b) je datová zpráva nebo oznámení o vrácení
z důvodu nedoručitelnosti písemnosti podle § 13b odst. 3.“.
16. V § 235a odst. 2 se čárka za slovy „procesní úkon“
a slova „prostřednictvím předsedy nebo příslušného místopředsedy soudu“ zrušují.

„(3) Vrácený procesní spis ve věcech rozhodování o návrzích na určení lhůty se nejprve předloží správě soudu
k informaci předsedovi nebo pověřenému místopředsedovi
soudu a k provedení záznamu o doručení rozhodnutí nadřízeného soudu do správního deníku (heslo Rozhodnutí
o určení lhůty k procesnímu úkonu soudu) včetně vyznačení č. j. na originálu rozhodnutí zakládaného do procesního
spisu, pod kterým byl ve správním deníku zapsán příchod
tohoto rozhodnutí, a obratem jej předloží příslušnému
soudnímu oddělení prostřednictvím vedoucí kanceláře
k dalšímu postupu (např. § 235a odst. 2 věta šestá). Po
vrácení doručenky nebo opatření jiného dokladu o doručení
se na originál rozhodnutí vyznačí právní moc. Tyto úkony
se provádí s nejvyšším urychlením. Souběžně se příslušný
předseda senátu (samosoudce) příp. pověřený asistent
soudce nebo vyšší soudní úředník postará o event. vyplacení náhrady nákladů řízení navrhovateli.“.

17. V § 235b odstavec 3 zní:

18. V příloze č. 8 části I. až IV. znějí:

„I. Spádová území psychiatrických léčeben pro ústavní ochranné léčení psychiatrické
Psychiatrická léčebna

Spádová území

PL Bohnice
(Hl. m. Praha)

Hlavní město Praha
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Černošce, Říčany

PL Kosmonosy
(Středočeský kraj)

Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Český Brod, Lysá nad Labem, Mladá
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady
Liberecký kraj - obce s rozšířenou působností: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice,
Liberec, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod
Královehradecký kraj - obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem, Hořice,
Jičín, Nová Paka, Trutnov, Vrchlabí,

PL Dobřany
(Plzeňský kraj)

Plzeňský kraj - obce s rozšířenou působností: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro,
Sušice, Tachov
Karlovarský kraj - obce s rozšířenou působností: Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice,
Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov
Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Beroun, Dobříš, Hořovice, Příbram,
Sedlčany

PL Lnáře
(Jihočeský kraj)

Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Blatná, Milevsko, Písek, Prachatice, Strakonice, Vimperk, Vodňany

PL Horní Beřkovice
(Ústecký kraj)

Ústecký kraj - obce s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Litoměřice, Litvínov, Lovosice, Most, Roudnice n. Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf
Liberecký kraj - obce s rozšířenou působností: Česká Lípa, Nový Bor
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mělník,
Neratovice, Rakovník, Slaný

PL Petrohrad
(Ústecký kraj)

Ústecký kraj - obce s rozšířenou působností: Chomutov, Kadaň, Louny, Podbořany, Žatec
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Psychiatrická léčebna

Spádová území

PL Havlíčkův Brod
(Kraj Vysočina)

Kraj Vysočina - obce s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad
Sázavou
Královehradecký kraj - obce s rozšířenou působností: Broumov, Dobruška, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov,
Rychnov nad Kněžnou,
Pardubický kraj - obce s rozšířenou působností: Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Vysoké Mýto, Žamberk
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Benešov, Čáslav, Kolín, Kutná Hora,
Vlašim, Votice

PL Brno
(Jihomoravský kraj)

Jihomoravský kraj - obce s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Bučovice,
Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice,
Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice

PL Jihlava
(Kraj Vysočina)

Kraj Vysočina - obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec,
Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov,
Pelhřimov, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou
Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Dačice, Jindřichův Hradec, Soběslav,
Tábor, Třeboň

PL Kroměříž
(Zlínský kraj)

Jihomoravský kraj - obce s rozšířenou působností: Břeclav, Hodonín, Vyškov
Zlínský kraj - obce s rozšířenou působností: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž,
Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín
Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Konice, Prostějov

PL Opava
(Moravskoslezský kraj)

Moravskoslezský kraj - obce s rozšířenou působností: Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český
Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín,
Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov

PL Šternberk
(Olomoucký kraj)

Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Hranice, Lipník nad Bečvou, Litovel,
Mohelnice, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh
Pardubický kraj - obce s rozšířenou působností: Moravská Třebová

PL Bílá Voda
(Olomoucký kraj)

Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Jeseník

II. Spádová území psychiatrických léčeben pro ústavní ochranné léčení sexuologické
Psychiatrická léčebna

Spádová území

PL Bohnice
(Hl. m. Praha)

Hlavní město Praha
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Černošce, Říčany

částka 2

strana 69

Instrukce č. 5

Psychiatrická léčebna

Spádová území

PL Kosmonosy
(Středočeský kraj)

Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Český Brod, Lysá nad Labem, Mladá
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady
Liberecký kraj - obce s rozšířenou působností: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice,
Liberec, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod
Královehradecký kraj - obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem, Hořice,
Jičín, Nová Paka, Trutnov, Vrchlabí,

PL Dobřany
(Plzeňský kraj)

Plzeňský kraj - obce s rozšířenou působností: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro,
Sušice, Tachov
Karlovarský kraj - obce s rozšířenou působností: Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice,
Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov
Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Strakonice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou,
Vimperk, Vodňany
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Beroun, Dobříš, Hořovice, Příbram,
Sedlčany

PL Horní Beřkovice
(Ústecký kraj)

Ústecký kraj - obce s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice n. Labem, Rumburk,Teplice,
Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec
Liberecký kraj - obce s rozšířenou působností: Česká Lípa, Nový Bor
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mělník,
Neratovice, Rakovník, Slaný

PL Havlíčkův Brod
(Kraj Vysočina)

Kraj Vysočina - obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův
Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové
Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí,
Žďár nad Sázavou
Královehradecký kraj - obce s rozšířenou působností: Broumov, Dobruška, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov,
Rychnov nad Kněžnou,
Pardubický kraj - obce s rozšířenou působností: Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Benešov, Čáslav, Kolín, Kutná Hora,
Vlašim, Votice
Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Dačice, Jindřichův Hradec, Soběslav,
Tábor, Třeboň

PL Brno
(Jihomoravský kraj)

Jihomoravský kraj - obce s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav,
Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov,
Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov
Znojmo, Židlochovice
Zlínský kraj - obce s rozšířenou působností: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž,
Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín
Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Konice, Prostějov

PL Opava
(Moravskoslezský
kraj)

Moravskoslezský kraj - obce s rozšířenou působností: Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český
Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín,
Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov
Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou,
Litovel, Mohelnice, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh
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III. Spádová území psychiatrických léčeben pro ústavní ochranné léčení protialkoholní, protitoxikomanické,
patologické hráčství
Psychiatrická léčebna

Spádová území

PL Bohnice*)
(Hl. m. Praha)

Hlavní město Praha
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Černošce, Říčany

PL Kosmonosy*)
(Středočeský kraj)

Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Český Brod, Lysá nad Labem, Mladá
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady
Liberecký kraj - obce s rozšířenou působností: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice,
Liberec, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod
Královehradecký kraj - obce s rozšířenou působností: Dvůr Králové nad Labem, Hořice,
Jičín, Nová Paka, Trutnov, Vrchlabí

PL Červený dvůr
(Jihočeský kraj)

Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Prachatice, Vimperk, Soběslav, Tábor

PL Dobřany
(Plzeňský kraj)

Plzeňský kraj - obce s rozšířenou působností: Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro,
Sušice, Tachov
Karlovarský kraj - obce s rozšířenou působností: Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice,
Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov
Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Blatná, Milevsko Písek, Strakonice, Vodňany
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Beroun, Dobříš, Hořovice, Příbram,
Sedlčany

PL Horní Beřkovice*)
(Ústecký kraj)

Ústecký kraj - obce s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice n. Labem, Rumburk,Teplice,
Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec
Liberecký kraj - obce s rozšířenou působností: Česká Lípa, Nový Bor
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mělník,
Neratovice, Rakovník, Slaný

PL Havlíčkův Brod
(Kraj Vysočina)

Kraj Vysočina - obce s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad
Sázavou
Královehradecký kraj - obce s rozšířenou působností: Broumov, Dobruška, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov,
Rychnov nad Kněžnou,
Pardubický kraj - obce s rozšířenou působností: Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Vysoké Mýto, Žamberk
Středočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Benešov, Čáslav, Kolín, Kutná Hora,
Vlašim, Votice

PL Brno
(Jihomoravský kraj)

Jihomoravský kraj - obce s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Bučovice,
Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice,
Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Veselí nad Moravou, Znojmo, Židlochovice

PL Jihlava
(Kraj Vysočina)

Kraj Vysočina - obce s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec,
Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov,
Pelhřimov, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou
Jihočeský kraj - obce s rozšířenou působností: Dačice, Jindřichův Hradec, Třeboň
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III. Spádová území psychiatrických léčeben pro ústavní ochranné léčení protialkoholní, protitoxikomanické,
patologické hráčství
Psychiatrická léčebna

Spádová území

PL Kroměříž
(Zlínský kraj)

Jihomoravský kraj - obce s rozšířenou působností: Břeclav, Hodonín, Vyškov
Zlínský kraj - obce s rozšířenou působností: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž,
Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín
Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Konice, Prostějov

PL Opava
(Moravskoslezský
kraj)

Moravskoslezský kraj - obce s rozšířenou působností: Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český
Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín,
Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov

PL Šternberk
(Olomoucký kraj)

Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Hranice, Lipník nad Bečvou, Litovel,
Mohelnice, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh
Pardubický kraj - obce s rozšířenou působností: Moravská Třebová

PL Bílá Voda
(Olomoucký kraj)

Olomoucký kraj - obce s rozšířenou působností: Jeseník

Poznámka*) V případě ochranného léčení protialkoholního jsou v PL Kosmonosy přijímáni pouze muži, ženy ze spádové
oblasti PL Kosmonosy pro část Středočeského kraje přijímá PL Bohnice, pro část Libereckého kraje
PL Horní Beřkovice a pro část Královehradeckého kraje FN Hradec Králové - Nechanice (Psychiatrická klinika - léčebna návykových nemocí Nechanice).
IV. Spádová území psychiatrických léčeben pro ústavní ochranné léčení psychicky nemocných trpících aktivní
Psychiatrická léčebna
PL Dobřany

Spádová území
- celá ČR“.

19. V příloze č. 16:
a) V bodu 1. Číselník druhů výsledků vyřízení se slova:
„PP

§26/4

PP
EXE

§63/1
PROVEDEN

Podmíněné propuštění s přiměřeným omezením a povinnostmi uvedenými v § 26/4
tr.z. - novela §63/3 tr.z.
Podmíněné propuštění s dohledem (§63/1 tr.z.)
Proveden výslech povinného“

nahrazují slovy
„PP

§48/4

PP
EXE

§89/1
PROVEDEN/A

Podmíněné propuštění s přiměřeným omezením a povinnostmi uvedenými v § 48
odst. 4 tr. zákoníku (§ 89 odst. 2 tr. zákoníku)
Podmíněné propuštění s dohledem (§ 89 odst. 1 tr. zákoníku)
Proveden výslech povinného/žádost podle § 259 a § 260 o. s. ř. soudem provedena“.

b) V bodech 1. Číselník druhů výsledků vyřízení a 9. Číselník druhů výchovných opatření se vkládají slova:
„ROD

VÝCH.POV.

Výchovné povinnosti

ROD

VÝCH.OMEZ.

Výchovné omezení

ROD

NAP.S VÝST

Napomenutí s výstrahou“.
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c) V bodu 15. Číselník druhů jednání se vkládají slova:
„12

VYHL.ROZS.

Vyhlášení rozsudku

všechny, ve kterých lze
vydat rozsudek“.

d) V bodu 16. Číselník druhů výsledků jednání se vkládají slova:
„07

PROVEDEN

Výslech proveden, dražební jednání provedeno apod.

08

NEPROVED.

Výslech neproveden, dražební jednání neprovedeno apod.“

20. V příloze č. 17 se slova „zpráva pro matriku a ohlašovnu“ nahrazují slovy „zpráva pro matriku“.
21. V příloze č. 18:
a) v části b), pátém odstavci se:
aa) na konec první věty doplňují slova „a ostatní
orgány veřejné moci“,
bb) ve druhé větě za slovo „orgánech“ vkládají slova
„a ostatní orgány veřejné moci“;
b) v části c) se:
„Druh osoby

OVM

aa) tabulka „Seznam položek“ v bloku „Právnická“
mezi sloupce „správní orgán“ a „organizace resortu“ vkládá nový sloupec, který se nazývá „ostatní
OVM“ a jeho evidované položky jsou stejné jako
ve sloupci „správní orgán“,
bb) za tabulku „Seznam položek“ vkládá „Číselník
druhů osob“, který včetně uvedení, zda je osoba
evidována jako orgán veřejné moci (OVM) a podle
kterého typu datové schránky (DS) bude osoba
implicitně lustrována v informačním systému datových schránek, zní:

Popis

Typ DS

advokát

ne

Advokáti (zák. č. 85/1996 Sb.) jako zástupci účastníků řízení

PFO

daňový poradce

ne

Daňoví poradci (zák. č. 523/1992 Sb.) jako zástupci účastníků řízení

PFO

fyzická

ne

Všechny fyzické osoby, pokud vystupují jako účastníci řízení nebo
v jiném postavení než jako zástupci účastníků

FO

insolvenční správce

ne

Insolvenční správci (zák. č. 312/2006 Sb.), včetně bývalých správců konkurzní podstaty, vystupují-li v řízení v této roli

PFO

patentový zástupce

ne

Patentoví zástupci (zák. č. 417/2004 Sb.) jako zástupci účastníků řízení

PFO

podnikající FO

ne

Podnikající fyzické osoby (živnostníci - zák. č. 455/1991 Sb., další osoby
podnikající na základě jiných předpisů, pokud nejsou zařazeny pod jiný
druh osoby), pokud jde o případy týkající se jejich podnikání nebo související s podnikáním

PFO

soudní exekutor

ano

Soudní exekutoři (zák. č. 120/2001 Sb.) jsou-li v řízení činní podle exekučního řádu

OVM

soudní komisař, notář

ano

Notáři (zák. č. 358/1992 Sb.) jsou-li činní podle notářského řádu nebo
jako soudní komisaři

OVM

soudní přísedící

ne

Soudní přísedící činní u soudu

FO

zaměstnanec

ne

Zaměstnanci soudu, včetně soudců přidělených k výkonu u soudu

FO

znalec, tlumočník

ne

Znalci a tlumočníci (zák. č. 36/1967 Sb.) vystupují-li v řízení jako znalec
nebo tlumočník

PFO, FO

organizace resortu

ano

Všechny organizace resortu Ministerstva spravedlnosti (MSp, soudy,
státní zastupitelství, RT, JA, IKSP, PMS, VS včetně jednotlivých věznic a
detenčních ústavů)

OVM

ostatní OVM

ano

Ostatní orgány veřejné moci (OVM)

OVM

policie

ano

Jednotlivé policejní útvary podle zák. č. 273/2008 Sb.

OVM

právnická

ne

Všechny právnické osoby, nejedná se o OVM

správní orgán

ano

Ostatní státní orgány a orgány územní samosprávy

PO
OVM“.
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Příloha č. 20 zní:
„PŘÍLOHA č. 20
vnitřního a kancelářského řádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy
Vzory tiskových výstupů při doručování do datové schránky:

I.
Výpis o provedení kontroly datové schránky
Spisová značka: (věc, ve které se provádí kontrola DS pro doručování)
Identifikace dotazu: (identifikátor - např. datum a čl. referátu, tisková skupina apod.)
Datum a čas provedení kontroly: (datum a čas provedení dotazu)
Kontrolu provedl: (jméno a příjemní zaměstnance soud, který provedl kontrolu)
DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání: (počet adresátů, u kterých se tak stalo)
Adresát:
(jméno a příjmení, včetně titulů, datum narození, evidenční číslo komory, advokát/notář/soudní exekutor atd, název osoby, IČ)
DS hledána pro: (počet adresátů, u kterých se DS hledá)
ověřována pouze přístupnost DS: (počet adresátů, u kterých je ověřována přístupnost DS, případně zjištěn další typ
DS osoby)
přístupná DS:
Adresát:
(jméno a příjmení, včetně titulů, datum narození, evidenční číslo komory, advokát/notář/soudní exekutor atd., název osoby, IČ)
Údaje o schránce:
název DS: (název datové schránky v ISDS)
typ DS: (typ datové schránky)
ID DS: (identifikátor datové schránky)
Dotaz proveden:
podle těchto údajů adresáta (uvedou se všechny údaje o adresátovi, podle kterých
byla prováděna lustrace - dotaz v ISDS)
na tyto typy DS: (uvedou se všechny typy DS, na které byl dotaz proveden)
nepřístupná DS:
Adresát:
(jméno a příjmení, včetně titulů, datum narození, evidenční číslo komory, advokát/notář/soudní exekutor atd, název osoby, IČ)
Údaje o schránce:
název DS: (název datové schránky v ISDS)
typ DS: (typ datové schránky)
ID DS: (identifikátor datové schránky)
Dotaz proveden:
podle těchto údajů adresáta (uvedou se všechny údaje o adresátovi, podle kterých
byla prováděna lustrace - dotaz v ISDS)
na tyto typy DS: (uvedou se všechny typy DS, na které byl dotaz proveden)
nově zjišťována DS pro: (počet adresátů, u kterých se nově zjišťuje DS, není známa žádná)
z toho DS nalezena pro: (počet adresátů, u kterých byl DS nalezena)
Adresát:
(jméno a příjmení, včetně titulů, datum narození, evidenční číslo komory, advokát/notář/soudní exekutor atd, název osoby, IČ)
Údaje o schránce:
název DS: (název datové schránky v ISDS)
typ DS: (typ datové schránky)
ID DS: (identifikátor datové schránky)
Dotaz proveden:
podle těchto údajů adresáta (uvedou se všechny údaje o adresátovi, podle kterých
byla prováděna lustrace - dotaz v ISDS)
na tyto typy DS: (uvedou se všechny typy DS, na které byl dotaz proveden)
z toho DS nenalezena pro: (počet adresátů, u kterých nebyla DS nalezena)
Adresát:
(jméno a příjmení, včetně titulů, datum narození, evidenční číslo komory, advokát/notář/soudní exekutor atd, název osoby, IČ)
Dotaz proveden:
podle těchto údajů adresáta (uvedou se všechny údaje o adresátovi, podle kterých
byla prováděna lustrace - dotaz v ISDS)
na tyto typy DS: (uvedou se všechny typy DS, na které byl dotaz proveden)
Konec výpisu ———————————————————————————————————————————-
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II.

Potvrzení o dodání a doručení do datové schránkyIdentifikátor zprávy v ISDS:

(identifikátor vygenerovaný systémem ISDS pro každou DZ)

Identifikátor zprávy v e-Výpravně:

(identifikátor vygenerovaný v elektronické výpravně soudu)

Spisová značka:

(věc, ve které byla zasílána písemnost do DS)

Identifikace písemnosti:

(číslo jednací, včetně obsahu - co se posílá, lhůty apod., tisková sk.)

Doručované písemnosti:

(uvedou se doručované písemnosti - přílohy DZ)

Adresát dle spisu:

(jméno a příjmení, včetně titulů, datum narození, evidenční číslo komory, advokát/
notář/soudní exekutor atd., název osoby, IČ)

Příjemce dle DS:

(jméno a příjmení/název osoby a datum narození/IČ dle výsledku lustrace DS)

ID DS:

(identifikátor DS)

typ DS:

(typ datové schránky)

Způsob doručení:

(vybírají se povolené hodnoty - např. náhradní doručení vyloučeno)*)

Stav doručení:

(UVEDE SE STAV DORUČENÍ PODLE DS)
(v případě doručení podle DS, se doplní text uvedený v poznámce)**)

Odesláno do DS:

(datum)

(čas)

Dodáno do DS:

(datum)

(čas)

Doručeno:

(datum)

(čas)

Přihlášení (vyzvednuto):

(datum)

(čas)

(datum tisku
doručenky)

(čas tisku
doručenky)

Datum a čas kontroly doručení:

Zprávu vypravil/a: (Jméno a příjemní, který
písemnost vypravil)
(den v týdnu)

Provedl/a:

(jméno a příjemní, který
provedl kontrolu - tisk)

Poznámka: Čas se vždy uvádí včetně sekund.
Položka „Doručeno:“ se vyplňuje podle stavu doručování v ISDS.
Položka „Přihlášení (vyzvednuto)“ zůstane prázdná do doby, než se příjemce přihlásí do datové schránky.
*) Hodnoty jsou - náhradní doručení vyloučení/náhradní doručení povoleno (§ 17 odst. 4 zák.
č. 300/2008 Sb.), do vlastních rukou (§ 19 odst. 2 zák. č. 300/2008 Sb.).
**) V případě doručení se doplní následující text „Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je
neporušena [§ 20 odst. 1 písm. e) zák. č. 300/2008 Sb.].“

Je-li při tisku výstupu datová zpráva jen ve stavu dodání do datové schránky, doplní se text: „Oznámení o
dodání do datové schránky bylo opatřeno elektronickou značkou. Integrita je neporušena [§ 20 odst. 1 písm. c) zák. č. 300/2008 Sb.].“.
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III.

Výpis o zpětném znepřístupnění datové schránkyIdentifikátor zprávy v ISDS:

(identifikátor vygenerovaný systémem ISDS pro každou DZ)

Identifikátor zprávy v e-Výpravně:

(identifikátor vygenerovaný v elektronické výpravně soudu)

Spisová značka:

(věc, ve které byla zasílána písemnost do DS)

Identifikace písemnosti:

(číslo jednací, včetně obsahu - co se posílá, lhůty apod., tisková sk.)

Doručované písemnosti:

(uvedou se doručované písemnosti - přílohy DZ)

Adresát dle spisu:

(jméno a příjmení, včetně titulů, datum narození, evidenční číslo komory, advokát/
notář/soudní exekutor atd., název osoby, IČ)

Příjemce dle DS:

(jméno a příjmení/název osoby a datum narození/IČ dle výsledku lustrace DS)

ID DS:

Datum znepřístupnění DS:

Datum a čas tisku:

Poznámka:

(identifikátor DS)

(datum)

(čas)

(datum tisku)

(čas tisku)

typ DS:

Provedl/a:

(typ datové schránky)

(jméno a příjemní, který
provedl tisk)

Čas se vždy uvádí včetně sekund.“.

ČÁST DRUHÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. II
Účinnost
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. května 2010

s výjimkou čl. I bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem
1. července 2010.
ministryně spravedlnosti
JUDr. Daniela Kovářová v.r.
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6
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. května 2010, č. j. 281/10-L,
o zřízení Plakety ministra spravedlnosti
„Bene meritus“
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
§1
Zřizuje se Plaketa ministra spravedlnosti „Bene meritus“ (dále jen „plaketa“).
§2
(1) Ministr uděluje plaketu
a) za přínos pro justici,
b) za celoživotní přínos pro justici,
c) za mimořádný počin,
d) pamětní plaketu.
(2) Plaketa se uděluje fyzické nebo právnické osobě.
Fyzické osobě ji lze udělit in memoriam. V případě, že je
předmětem ocenění výsledek činnosti více osob uděluje se
těmto osobám společně jedno ocenění.
§3
Ocenění tvoří plaketa a diplom. Vzor plakety je uveden
v příloze.

§4
(1) Návrhy na udělení plakety mohou Ministerstvu spravedlnosti podávat fyzické a právnické osoby. Plaketu lze
udělit i bez návrhu.
(2) Návrh na udělení plakety musí být podán písemně
a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu
fyzické osoby nebo název a sídlo právnické osoby navržených na ocenění a dále odůvodnění návrhu. V případě návrhu na ocenění in memoriam musí návrh obsahovat též
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby,
která by mohla ocenění převzít.
§5
Evidenci udělených ocenění vede podsekce kabinetu ministra.
§6
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.
ministryně spravedlnosti
JUDr. Daniela Kovářová v.r.
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