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1
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 10. prosince 2003, è. j. 409/2003-Org,
kterou se mìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti
ze dne 3. 12. 2001, è. j. 505/2001-Org,
kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
ve znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. 12. 2002, è. j. 423/2002-Org,
Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád pro okresní, krajské a vrchní soudy, se
mìní a doplòuje takto:
I.
1. Do § 8 písm. a) se vkládá pøed prvé slovo zda "a návrhù na
uložení opatøení dítìti mladšímu 15 let."
2. V § 8 písm. e) gg) se za poslední slova úèastníkù øízení vìta doplòuje "a støedisku Probaèní a mediaèní služby, v jehož
obvodu mladistvý nebo dítì mladší 15 let bydlí nebo se zdržuje" …
3. V § 8 písm. e) se doplòuje nové podpísmeno tohoto znìní:
"(kk) o použití èlánku 81 nebo èlánku 82 Smlouvy o ES*)
komisi ES a v kopii Ministerstvu spravedlnosti".
Pod èáru se doplòuje:
"*)Smlouva o založení Evropského spoleèenství, Naøízení
Rady (ES) è. 1/2003".
4. V § 8 písm. e) se doplòuje nové podpísmeno tohoto znìní:
"(ll) ohlednì osoby mladší 18 let opatrovnickému oddìlení
soudu pøíslušného podle bydlištì této osoby".
5. V § 8 písm. f) se doplòuje nové podpísmeno tohoto znìní:
"(gg) na základì žádosti Úøadu pro ochranu hospodáøské
soutìže nebo Komise ES*) zasílají nebo zajiš•ují zaslání dokumentù potøebných pro pøípravu vyjádøení k otázkám týkajícím se použití èlánku 81 nebo èlánku 82 Smlouvy o ES
tìmto orgánùm. Pokud se dokumentem podle první vìty rozumí spis nebo èást spisu, zasílá se Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìže nebo Komisi ES jeho kopie"
Pod èáru se doplòuje:
"*)Smlouva o založení Evropského spoleèenství, Naøízení
Rady (ES) è. 1/2003".
6. Za § 13 odst. 4 písm. a) za (§ 153b o. s. ø. ), se doplòuje "návrh na uložení opatøení dítìti mladšímu 15 let".
7. Za § 27 odst. 3 za první vìtu se vkládá "Jde-li o osobu mladistvou, postupuje se podle § 46 odst. 2 zákona è. 218/2003
Sb. o odpovìdnosti mládeže za protiprávní èiny a o soudnictví ve vìcech mládeže a o zmìnì nìkterých zákonù (dále
jen ZSVM)".
8. § 27 odst. 9 se vkládá nový odstavec:
"(10) V pøípadì rozhodování o nahrazení vazby mladistvého jeho umístìním v péèi dùvìryhodné osoby (§ 50 ZSVM)
soudce neprodlenì vhodným zpùsobem vyrozumí tuto oso-

bu o propuštìní obvinìného mladistvého ze zadržení èi
z vazby a rozhodnutí zašle této osobì nejpozdìji do tøí dnù".
9. Do § 30 odst. 1 se vkládá, za § 44 odst. 2 interpunkèní
znaménko", "a za § 51a tr. ø. se vkládá "42 odst. 2 a 91
odst. 2 ZSVM".
10. Do § 30 odst. 3 první vìta se za slovo zmocnìncem vkládá
"a opatrovníkem"
11. Do § 30 odst. 4 se v první vìtì za slovem obhájce doplní
interpunkèní znaménko"," a za slovo zmocnìnce se vkládá "a opatrovníka dítìte mladšího 15 let,"…
12. Do § 30 odst. 4 ve tøetí vìtì se za slovo zmocnìncem vkládá "nebo opatrovníkem".
13. Název Hlava pátá - Soudní øízení se vkládá pøed § 34
14. V § 34 pøed odst. 1 se vloží nový odstavec tohoto znìní:
"(1) Pøedseda senátu soudu pro mládež mùže uložit pøíslušnému støedisku Probaèní a mediaèní služby vypracování podrobné zprávy o osobních, rodinných a sociálních
pomìrech mladistvého a o aktuální životní situaci mladistvého, pokud dosavadní dùkazy k tìmto skuteènostem nepovažuje za dostaèující“.
Dosavadní odst. 1 - 5 se oznaèují jako odst. 2 - 6.
15. Za § 34 se vkládá nový § 34a následujícího znìní:
"Využití orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí a mládeže"
"Pøedseda senátu soudu pro mládež uloží pøíslušnému orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí a mládeže vypracovat
podrobnou zprávu o osobních, rodinných a sociálních pomìrech mladistvého a o aktuální životní situaci mladistvého, pokud již v pøípravném øízení nebyla opatøena nebo ji
nepovažuje za dostaèující; dále mu mùže uložit, aby se
podílel na výkonu soudního rozhodnutí a spolupùsobil pøi
nápravì mladistvého a pøi vytváøení jeho vhodného sociálního zázemí".
16. V § 35 odst. 7 se vkládá za slovo øízení "a v øízení ve vìcech dìtí mladších 15 let podle ZSVM"…
17. Do § 36 odst. 2 se pod písm. d) doplní: "a u mladistvých
podle § 47 odst. 1 ZSVM".
18. Do § 41 odst. 2 první vìta se za slovo zástupce orgánu sociálnì právní ochrany dìtí vkládá slovní spojení "zákonný
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zástupce dítìte mladšího 15 let".
19. Do § 41 odst. 3 za vìtu druhou se vkládá následující vìta
"Projednává-li se èin dítìte mladšího 15 let, opatrovník
sedí po jeho levé stranì"…
20. Do § 44 odst. 5 se za pùvodní text vkládá: "Záznam a jeho pøípadný pøepis z odvolacího øízení, pokud je pøipojen
ke spisu, se uschovává u soudu I. stupnì spoleènì se záznamem z hlavního líèení a jeho pøípadným pøepisem".
21. Do § 56 odst. 1 v první vìtì za slovo obvinìného se vkládá interpunkèní znaménko ", " a další slovní spojení "mladistvého obvinìného a dítìte mladšího 15 let"…
22. Název § 57 zní: "Podmínìné zastavení trestního stíhání,
schválené narovnání, podmínìné upuštìní od potrestání
s dohledem, podmínìné upuštìní od uložení trestního opatøení a odstoupení od trestního stíhání u osoby mladistvé".
23. V § 57 odst. 1 v první vìtì za slovy od potrestání s dohledem se doplní "a nebo rozhodnutí o podmínìném upuštìní
od uložení trestního opatøení a odstoupení od trestního stíhání"…
24. Do § 57 odst. 2 za slovo s dohledem, se vkládá "anebo
u mladistvého bylo podmínìnì upuštìno od uložení trestního opatøení"…
25. Do § 58 do názvu naøízení výkonu trestu se doplní následující "a trestního opatøení u osoby mladistvé".
26. § 58 odst. 1 písm. b) zní takto:" Je-li odsouzený ve výkonu
trestu odnìtí svobody a mladistvý ve výkonu trestního opatøení odnìtí svobody, pøíslušné vìznici, v níž se vykonává
trest nebo trestní opatøení".
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gramu, zašle opisy rozhodnutí støedisku Probaèní a mediaèní služby v jehož obvodu dotyèný bydlí nebo se zdržuje.
Zároveò uloží støedisku Probaèní a mediaèní služby, aby
plnìní probaèního programu bylo pro soud vyhodnoceno
nejménì jednou za šest mìsícù".
32. Za § 76 se vkládá nový § následujícího znìní:
"§ 76a Penìžité opatøení s podmínìným odkladem".
"(1) Bylo-li pravomocným rozsudkem mladistvému uloženo penìžité opatøení s podmínìným odkladem výkonu,
pøedseda senátu soudu pro mládež (samosoudce) zašle
opis rozsudku støedisku Probaèní a mediaèní služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo se zdržuje a zároveò ho
povìøí výkonem kontroly nad chováním mladistvého.
Pøedseda senátu (samosoudce) zároveò uloží støedisku
Probaèní a mediaèní služby, aby zprávy o chování mladistvého byly pro soud vyhotoveny nejménì jednou za šest
mìsícù, pokud nezvolí periodicitu kratší".
(2) Bylo-li mladistvému uloženo penìžité opatøení s podmínìným odkladem výkonu a soud pøijal záruku za nápravu
mladistvého, vyrozumí pøedseda senátu soudu pro mládež
(samosoudce) toho, kdo záruku nabídl, jakmile byla otázka osvìdèení mladistvého rozhodnuta.
(3) Povìøený pracovník soudu vyrozumí neodkladnì o pravomocném rozhodnutí, zda se mladistvý odsouzený osvìdèil nebo zda mu byl naøízen výkon penìžitého opatøení,
Rejstøík trestù a též pøedá opis pravomocného rozhodnutí
úèetní soudu.
33. § 80 až 82 zní:
"§ 80

28. V § 63 odst. 2 všechna slova osmnáctého se nahradí slovem "devatenáctého".

(1) Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na výkon pravomocných rozhodnutí soudu, jimiž
a) se zajišt'uje majetek obvinìného podle § 347 tr. ø.
b) stát nabývá majetek uložením trestu propadnutí majetku (§ 52 odst. 3 tr. zák. ), trestu propadnutí vìci (§ 55
odst. 3 tr. zák.) nebo zabráním vìci (§ 73 odst. 2 tr.
zák.).

29. Za nadpis Oddíl tøetí Výkon nìkterých dalších trestù se
vkládá "a trestních opatøení" a dále nové ustanovení: "§ 71a"
"Jestliže se v této hlavì hovoøí o výkonu jednotlivých trestù, rozumí se tím i výkon jednotlivých odpovídajících trestních opatøení uložených osobì mladistvé".

(2) Pøi výkonu zajištìní podle odst. 1 písm. a) se postupu
je podle zvláštního zákona.*) Zajištìní, o kterém rozhodl
soud, se eviduje v knize úschov (vzor è. 188 v. k. ø. ). Položka knihy úschov se vždy uvede jako trvalá poznámka
v pøíslušném rejstøíku.

30. § 75 nový název "Výkon penìžitého trestu, penìžitého
opatøení a penìžitého opatøení s podmínìným odkladem
výkonu".

(3) Pokud k zajištìní došlo v pøípravném øízení a státní
zástupce takové rozhodnutí, pøípadnì další rozhodnutí navazující zaslal soudu spolu se zajištìnými vìcmi do úschovy (§ 7 odst. 2 a 3 zvláštního zákona*), eviduje se taková
skuteènost jednotlivì v rejstøíku Nt (NT), a to až do pravomocného rozhodnutí o zajištìném majetku (vìcech), by•
by o nìm po podání obžaloby, návrhu na potrestání nebo
návrhu na zabrání vìci rozhodoval soud. V tìchto pøípadech se pøíslušný spis Nt pøipojí po nápadu vìci na soud
k procesnímu spisu a zakládají se do nìj stejnopisy všech

27. Do § 58 odst. 2 za slovo trestu se vkládá "a pokud se dále
mluví o trestu odnìtí svobody, rozumí se jím podle povahy vìci též odpovídající trestní opatøení podle ZSVM".

31. Do § 76 se vloží odstavec ètvrtý, který zní:
"(4) Bylo-li mladistvému v hlavním líèení soudem pro
mládež uloženo penìžité opatøení a pøedseda senátu soudu
pro mládež (samosoudce) rozhodl, že zaplacení nebo nevykonání zbytku penìžitého opatøení bude nahrazeno výkonem obecnì prospìšné èinnosti v rámci probaèního pro
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rozhodnutí týkajících se zajištìného majetku. Pøevzaté vìci se evidují i v knize úschov.
(4) Jestliže státní zástupce sdìlí soudu, že obžalobu nebo
návrh podal jinému soudu nebo vìc postoupil k projednání
a rozhodnutí jinému orgánu, postoupí soud spis Nt orgánu
pøíslušnému k rozhodnutí o zajištìných vìcech.
Zajištìní majetku
§ 81
(1) Zabezpeèení a prozatímní správu majetku zajišt'uje
buï soud, který o zajištìní v prvním stupni rozhodl, nebo
na základì jeho povìøení územní pracovištì Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, výjimeènì i jiný
subjekt pøíslušný podle zvláštního zákona.*)
(2) Pøed rozhodnutím, zda bude zajištìný majetek spravovat sám nebo zda správou povìøí další subjekty, si soud
vždy ovìøí momentální stav na úseku svých soudních
úschov a vezme v úvahu i množství a povahu zajištìného
majetku nebo zajištìných vìcí.
(3) Spravuje-li soud zajištìný majetek sám, postupuje i v
trestním øízení podle hlavy ètvrté oddílu druhého - úschovy u soudu. Pokud správou zajištìného majetku povìøil
jiný subjekt podle odst. 1, vyznaèí tuto skuteènost do sloupce 8 knihy úschov (vzor è. 188 v. k. ø. ).
_______________________________
zák. è. 279/2003 Sb., o výkonu zajištìní majetku a vìcí v trestním øízení a o zmìnì nìkterých zákonù
*)

§ 82
(1) Vìcný rozsah zajištìní urèuje ustanovení § 348 odst. 1 tr.
ø. Zajištìní se týká majetku obvinìného a jeho spoluvlastnických podílù u majetkových kusù, které tvoøí spoleèné
jmìní manželù.
(2) Zajištìním majetku ani jeho zabezpeèením a prozatímní správou se nemìní nic na vlastnictví majetku dotèeném
zajištìním.,
34. § 86 odst. 1 zní:
§ 86
"(1) Vìci dùležité pro trestní øízení, které byly vydány nebo odòaty v pøípravném øízení, soud zpravidla fyzicky nepøebírá a jejich správu nezajišt'uje. Opaèný postup pøichází v úvahu tehdy, pokud je tøeba jimi provést dùkaz (§ 213
odst. 2 tr. ø. ) a vìci nejsou pøílohou trestního spisu. Za
tìchto okolností soud postupuje podle hlavy ètvrté oddílu
druhého - úschovy u soudu. V pøípadech pøevzetí vìcí dùležitých z pøípravného øízení nebo jejich vydání èi odnìtí
v øízení pøed soudem se postupuje pøimìøenì podle § 80
a 81. Spravuje-li vìci dùležité soud sám, zajišt'uje podle
svého vykonatelného rozhodnutí jejich odeslání pøíslušným subjektùm; v ostatních pøípadech zašle pøíkaz k realizaci vykonatelného rozhodnutí tomu, kdo má vìci dùležité

èástka 1

ve své správì".
35. § 91 má nový název "Výkon ochranné výchovy, upuštìní
od výkonu ochranné výchovy, pøemìna ochranné výchovy
a propuštìní z ochranné výchovy".
36. Dále se do nìj vkládá odstavec:
"(3) Obdobnì postupuje pøi pøemìnì ochranné výchovy
na ústavní výchovu, pøípadnì naopak, podle § 23 ZSVM.
V pøípadì uloženého dohledu vyrozumí i støedisko Probaèní a mediaèní služby a stanoví mu podmínky takového
dohledu, v pøípadì jiných výchovných opatøení zajistí jejich realizaci".
37. Za § 91 se vkládá nový "§ 91a Výkon výchovných opatøení".
(1) Byl-li mladistvému v hlavním líèení soudem pro mládež nebo dítìti mladšímu 15 let v jednání uložen dohled
probaèního úøedníka nebo mladistvému uložena povinnost podrobit se probaènímu programu, zašle pøedseda senátu soudu pro mládež (samosoudce) opis rozsudku po
právní moci též støedisku Probaèní a mediaèní služby,
v jehož obvodu dotyèný bydlí nebo se zdržuje. Pøedseda
senátu (samosoudce) zároveò uloží støedisku Probaèní
a mediaèní služby, aby výkon dohledu nad mladistvým
nebo plnìní probaèního programu byl pro soud vyhodnocen nejménì jednou za šest mìsícù, u dítìte mladšího 15
let zpravidla jednou za tøi mìsíce.
(2) Byla-li dítìti mladšímu 15 let soudem pro mládež v jednání uložena ochranná výchova, zašle pøedseda senátu
pro mládež (samosoudce) opis rozsudku po právní moci
spolu s naøízením tohoto opatøení (vzor è. 52 tr. ø. ) školskému zaøízení, kde má být ochranná výchova vykonávána.
(3) Obdobnì postupuje pøi pøemìnì ochranné výchovy na
ústavní výchovu, pøípadnì naopak, podle § 23 ZSVM.
V pøípadì uloženého dohledu vyrozumí i støedisko Probaèní a mediaèní služby a stanoví mu podmínky takového
dohledu, v pøípadì jiných výchovných opatøení zajistí jejich realizaci.
(4) Bylo-li uloženo dítìti mladšímu 15 let za èin jinak trestný opatøení - zaøazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve støedisku výchovné péèe, postupuje pøedseda senátu (samosoudce) i vedoucí kanceláøe jako u uložení výchovných
opatøení podle odstavce 1 až 2.
(5) Sledování plnìní výchovných povinností nebo výchovných omezení uložených mladistvému mimo rámec dohledu zajišt'uje soud zpravidla sám, pøípadnì s pomocí orgánu sociálnì právní ochrany mládeže. Pøedat vìc pøíslušnému støedisku Probaèní a mediaèní služby v tìchto pøípadech lze jen po dohodì s ním, pokud to jeho kapacitní
možnosti dovolují.
(6) V pøípadì napomenutí mladistvého s výstrahou a pøenechání jeho postižení dalším subjektùm (§ 20 odst. 2 ZSVM)

èástka 1
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soud zároveò vyzve zákonného zástupce, školu nebo výchovné zaøízení k podání zprávy o výsledku jejich opatøení a stanoví termín jejího podání, v odùvodnìných pøípadech i periodicitu takových zpráv".
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43. Do ustanovení § 163 odst. 1, písm. a) do bodu 1 za zkratku
"T" vkládá zkratka "Tm", do bodu 3 ) za zkratku "P" se
vkládá zkratka "Rod, do bodu 6 ) za zkratku "Nt" se vkládá zkratka "Ntm". Dále se vkládají do ustanovení § 163
odst. 1, písm. b) do bodu 1 za zkratku "T" zkratka "Tm",
do bodu 5 za zkratku "To" zkratka "Tmo", do bodu 7 za
zkratku "NT" zkratka "NTm", a nový bod 17. s textem:
"rejstøík Rodo"

38. § 96 odst. 1 a 2 zní:
"§ 96
(1) Byl-li nárok poškozeného na náhradu škody zajištìn
na vìcech obvinìného a mají-li vìci popsané v usnesení
o zajištìní být uloženy do úschovy, postupuje se pøimìøenì podle § 80 a 81.

44. V § 163 odst. 1 písm. b) se za øádek 21 vkládá:
"22. kniha úschov (vzor è. 188 v. k. ø.)".
45. V § 183 odst. 2 se za dosavadní text vkládá:
"Do rejstøíku Nt se zapisují i rozhodnutí státního zástupce
o zajištìní majetku v pøípravném øízení podle zák. è. 279/
2003 Sb. a pøípadná další rozhodnutí navazující, pokud je
zašle soudu v souvislosti s vìcmi pøedanými do úschovy".
II.

(2) Jestliže zajištìní bylo soudem zcela zrušeno (§ 47a
odst. 1, § 48 odst. 1 tr. ø. ) nebo omezeno (§ 47a odst. 1, § 48
odst. 2 tr. ø. ), naøídí pøedseda senátu (samosoudce), aby
zajištìné vìci, které jsou v úschovì, byly obvinìnému nebo jim zmocnìné osobì zcela nebo z èásti vydány. Pøitom
se postupuje podle hlavy ètvrté oddílu druhého - úschovy
u soudu".

1. Do Pøílohy è. 1 návodu k vedení evidenèních pomùcek Rejstøíku T do èásti I. se na konec první vìty za slovo
"potrestání" vkládají slova: "s výjimkou vìcí, které se zapisují do rejstøíku Tm". Další vìta zní: "V pøípadì pøedcházejícího zkráceného øízení se do sloupce 2 vyznaèí èervenì symbol "Z".

39. Odkaz pod èarou k § 97 odst. 1 zní:
"*) Vyhláška Ministerstva spravedlnosti è. 312/95 Sb., kterou se stanoví paušální èástka nákladù trestního øízení, ve
znìní vyhlášky è. 432/2002 Sb.".

2. Pøed nápis "2. Rejstøík C - vzor è. 5 v. k. ø.“, se vkládá nadpis: 1a. Rejstøík Tm - vzor è. 4a v. k. ø. (Rejstøík Tm je modifikovaným rejstøíkem T - vzor è. 4 v. k. ø.).

40. V § 150 v odst. 2 se za slova jediný spoleèný rejstøík vkládá: "Samostatný rejstøík se však vždy vede pro trestní øízení ve vìcech mladistvých Tm a pro øízení ve vìcech dìtí
mladších 15 let podle hlavy II. ZSVM-Rod.".

3. Pod nadpisem "Rejstøík T - vzor è. 4 v. k. ø.", se v tabulce
mìní oznaèení sloupce 11 takto: místo nadpisu "Uložený
trest" bude nadpis "Uložené trestní opatøení", oznaèení
sloupce 12 se mìní takto: místo nadpisu "Uložené ochranné opatøení" bude nadpis "Uložené výchovné a ochranné
opatøení", nadpisy dalších dvou sloupcù vìnovaných výkonu se mìní takto: v sloupci 13 místo "trestu" "trest. opatøení" a v sloupci 14 místo "ochr. opatøení" novì "ochr.
a výchov. opatøení".

41. V § 153 odst. 2 se za slovo rejstøíku T vkládá "(Tm)" a za
symbol P se vkládá "(Rod. )".
42. Do § 162 se pøidává nový odstavec, který zní:
"(10) Pokud jsou do rejstøíkù vedených výluènì pomocí
výpoèetní techniky pøevádìny nevyøízené (neodškrtnuté)
vìci z pùvodních rejstøíkù, uvede se datum pøevodu v poznámkovém sloupci pùvodního rejstøíku, kde se vìc zároveò odškrtne. Další údaje se již vkládají pouze do rejstøíku
vedeného pomocí výpoèetní techniky".

4. Tabulka rejstøík Tm po tìchto zmìnách, která se zaøazuje
za nadpis "1a. Rejstøík Tm - vzor è. 4a v. k. ø.,:

První strana
Bìžné èíslo
senát

samosoudce

Došlo
dne

1

2

3

Jméno
a pøíjmení
obvinìného

Vazba

4

5

a) Obžaloba
pro §
b) Návrh na
potrestání
pro §

Pravomocnì
uznána vina
pro §

Datum
a zpùsob
vyøízení
soudem
I. stupnì

Datum
a zpùsob
vyøízení
soudem
II. stupnì

6

7

8

9

Druhá strana:
Právní moc
dne

Uložené trestní
opatøení

trest. list
odes. dne

10

11

Evid. è.
stat.

Výkon

Uložené
ochranné
a výchovné
opatøení

Trest.
opatøení

ochr. a
výchov.
opatøení

náklady
trest. øíz.

Poznámka

12

13

14

15

16
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èástka 1

Dále je návod k vedení rejstøíku Tm shodný s návodem
k rejstøíku T pod body I. - VII s tìmito zmìnami:

kazu podán vèas odpor, údaj o uloženém trestu se v tomto
sloupci èervenì pøeškrtne., se vypouští.

5. V èásti I. - druhý odstavec bod 7. (na str. 120 v návodu
k rejstøíku T) zní: "postoupená podle § 39 ZSVM".

13. Do sloupce 12 se pak za slovo "uložené" do první vìty doplní slovo "výchovné" a do druhé vìty pak za slovo "uloženého" slova "výchovného a". Na konec prvního odstavce tohoto sloupce se doplní text: "U výchovného opatøení
se uvede napø.: "dohled pú", "prob. prog., "vých. pov."
"vých. omez." a."nap. s výst". a "nap. s výstr. a s pøenech".

6. Za bod 7 se doplòuje nový bod: "8. kde bude za splnìní
podmínek § 38 odst. 2 ZSVM konáno spoleèné øízení proti mladistvému a dospìlému. Vìc se zapíše do rejstøíku Tm
i tehdy, pokud nejsou splnìny podmínky ke konání takového spoleèného øízení. Poté soud vylouèí vìc dospìlého
a postoupí jí pøíslušnému obecnému soudu".
V èásti II. - návodu k vyplòování jednotlivých sloupcù rejstøíku T) se pro návod k rejstøíku Tm zavádìjí tyto zmìny:
7. V návodu k vyplòování sloupce 1 a 2 zní poslední vìta:
"Je-li obvinìný ve výkonu trestního opatøení odnìtí svo body nepodmínìnì, pøipojí se v rejstøíku pøed bìžné èíslo
ve sloupci 1 nebo 2 èervenì zkratka "VTO" (výkon trestního opatøení)".
8. Do sloupce 4 se za první vìtu doplòuje vìta: "Je-li do rejstøíku zapisována spoleèná obžaloba na mladistvého a dospìlého, vyznaèí se do rejstøíku pøed jméno dospìlého èervenì písmeno "D".
9. Ve sloupci 7 se vypouští závorka - "(trestní pøíkaz)"
10. Ve sloupci 8 se vypouští pøedposlední bod pøehledu zkratek: "tr. pøík. - byl-li vydán trestní pøíkaz" a za poslední
zkratku se doplòuje text: "odst. +zast. - bylo-li odstoupeno
od trestního stíhání a toto stíhání zastaveno (§ 70 ZSVM).,
Poslední dvì vìty návodu k vyplòování tohoto sloupce
zní: "Pokud bylo rozhodnutí soudu prvého stupnì zcela
zrušeno a naøízeno nové projednání, kdy soud vyššího
stupnì nepøikázal vìc jinému soudu, nebo bylo rozhodnuto podle § 308 tr. ø., že bude pokraèováno v trestním stíhání, pøedchozí údaje se pøeškrtnou; ve sloupci 16 se uvede
datum rozhodnutí soudu vyššího stupnì, popøípadì datum
rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o pokraèování trestního
stíhání, a ve sloupci 8 se vyznaèí nový zpùsob vyøízení".
11. Do sloupce 10 se do tøetího odstavce za slovo stíhání doplòuje text: "penìžitého opatøení s podmínìným odkladem".
Do ètvrtého odstavce téhož sloupce pak za slovo "stíhání
"doplòuje text "a pøi uložení penìžitého opatøení s podmínìným odkladem" a dále za slovo "narovnání" text: "a odstoupeno soudem od trestního stíhání".
12. Ve sloupci 11 se z první vìty vypouští slova: "nebo vydání
trestního pøíkazu". Do téhož sloupce se na konec prvního
odstavce doplòuje text: "Pøi uložení penìžitého opatøení
s podmínìným odkladem výkonu se vyznaèí "pen. tr. 5000
- PO 2r., Za pátý odstavec téhož sloupce konèící slovy
"délka nová" se vloží text: "Rozhodne-li soud, že se penìžité opatøení s podmínìným odkladem vykoná, škrtne se
èervenì po právní moci zkratka PO a uvede se délka náhradního trestního opatøení odnìtí svobody., Souèasný
ètvrtý odstavec, resp. vìta: "Pokud byl proti trestnímu pøí-

14. Ve sloupci 13 se v první vìtì vypouští slova: "nebo trestního pøíkazu". Do stejného sloupce na konec textu pod bodem 5 pøipojuje vìta: "V pøípadì, že zaplacení penìžitého
opatøení bude nahrazeno tím, že mladistvý vykoná obecnì
prospìšnou èinnost, nebo bude-li výkon penìžitého opatøení podmínìnì odložen, uvede se datum rozhodnutí o tom
podle § 27 odst. 4, resp. § 28 ZSVM spoleènì se zkratkou
"nahr." nebo "odlož."
15. Do sloupce 14 se za souèasný odstavec uvede samostatný
druhý odstavec s tímto textem: "Obdobnì se uvádí datum,
kdy bylo probaènímu úøedníkovi doruèeno vyrozumìní
o uložení výchovného opatøení podle § 16 až 19 ZSVM.
Pøi uložení výchovného opatøení napomenutí s výstrahou
se vyznaèí datum realizace napomenutí podle § 20 ZSVM.,
16. Ve sloupci 16 zní text u písmena "u" novì takto: "konec
zkušební doby pøi podmínìném odložení penìžitého opatøení, datum rozhodnutí o osvìdèení v této zkušební dobì,
pøípadnì datum rozhodnutí o vykonání tohoto penìžitého
opatøení.,
Za písmeno z) se zaøazují písmena za) s tímto textem: "datum prohlášení mladistvého, že na projednání vìci trvá
(§ 70 odst. 5 zák. è. 218/2003 Sb.)"
17. Pokud se v návodu k vyplòování jednotlivých sloupcù
uvádí slovo "trest" nahrazuje se výrazem "trestní opatøení".
18. Pokud jde o Vìci pro úèely výkaznictví obživlé (III.), Odškrtávání (IV.), Rejstøíkový pøevod (V.), Bìžné doplòování rejstøíkového pøevodu (VI.) a Seznam jmen (VII.) postupuje se obdobnì jako je uvedeno v návodu k rejstøíku T
s tìmito výjimkami:
a) ad èást III. Za obživlou se považuje vìc, ve které bylo
po odstoupení od trestního stíhání mladistvého pokraèováno v øízení proto, že mladistvý na projednání vìci
trval,
b) ad èást IV. U penìžitého opatøení s podmínìným odkladem se vìc odškrtne až poté, vysloví-li soud, že se mladistvý osvìdèil, nebo má-li se za to, že se osvìdèil,
c) ad èást VII. Vede se seznam jmen spoleèný s rejstøíkem T.
19. Do pøílohy è. 1, 5. oddílu, bodu III. se za první vìtu vkládá vìta: "Pro všeobecné vìci ve vìcech mladistvých se
zøizuje samostatný rejstøík Ntm, který je obdobou rejstøíku
Nt., Pokud se v § 183 a jinde uvádí Nt rozumí se tím i Ntm,
pokud je uvedeno NT též NTM."
20. Do Pøílohy è. 1, 5. oddílu, bodu IV. se za text písm. m)

èástka 1
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vkládá èárka a na nový øádek:
"n) u okresních i krajských soudù rozhodnutí státního zástupce o zajištìní majetku v pøípravném øízení podle zák.
è. 279/2003 Sb., pokud je zašle soudu v souvislosti s vìcmi pøedanými do úschovy".
V dalším odstavci, který se týká utváøení zvláštních oddílù, se za øádkem 7 vkládá èárka a na nový øádek:
"8. evidenci rozhodnutí státního zástupce o zajištìní majetku v pøípravném øízení podle zák. è. 279/2003 Sb. v souvislosti s vìcmi pøedanými do úschovy soudu".
V pøíloze è. 1, 5. oddíl, bod VII se za dosavadní text vkládá:
"V pøípadech evidování rozhodnutí státního zástupce o zajištìní majetku v pøípravném øízení a pøípadných rozhodnutí navazujících podle zák. è. 279/2003 Sb. se vìc odškrtne jako vyøízená, pokud soudu dojde pravomocné rozhodnutí státního zástupce o zrušení nebo skonèení zajištìní
takového majetku; jestliže po podání obžaloby, návrhu na
potrestání nebo návrhu na zabrání vìci o zajištìném majetku rozhoduje soud, pak až po právní moci soudního
rozhodnutí o zajištìném majetku, resp. po odeslání poukazu k realizaci takového rozhodnutí nebo obdobném odeslání zajištìných vìcí. Souvislost s pøíslušným spisem
agendy T (Tm) nebo u návrhù na zabrání vìci s dalším spisem Nt je tøeba vždy po nápadu u soudu vyznaèit ve sloupci 7".
V pøíloze è. 1, 5. oddíl, bod VIII poslední vìta zní:
"K rejstøíku Nt se vede seznam jmen k oddílùm" rozhodování soudu v pøípravném øízení (1-3,8)" a zvláštní seznam
jmen pro výkon trestu obecnì prospìšných prací (7)".
21. V pøíloze è. 1, 30 oddíl, bod I. se za dosavadní nadpis vkládá èárka a doplòuje se text:
"vèetnì majetku nebo vìcí, o jejichž zajištìní bylo rozhod-
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nuto v trestním øízení podle zák. è. 279/2003 Sb.".
Za dosavadní text návodu k vyplòování slupce 4 se vkládá:
"Týká-li se úschova majetku nebo vìcí zajištìných v trestním øízení, uvede se jméno a pøíjmení osoby, již se úschova týká; jde-li o úschovu zajištìnou v pøípravném øízení i oznaèení státního zástupce a sp. zn., pod kterou o zajištìní
rozhodl".
Za dosavadní text návodu k vyplòování sloupce 5 se vkládá:
"Pokud by v pøípadì zajištìní majetku v trestním øízení šlo
o neúmìrné množství pøedmìtù, staèí odkázat na jednotlivé položky seznamu rozhodnutí v procesním spise a pøíslušné è. l. . Obdobnì pak lze postupovat i pøi vyplòování
dalších sloupcù".
Za dosavadní text návodu k vyplòování sloupce 6, 7, 8 se
vkládá:
"Pokud došlo k soudnímu zajištìní majetku (vìcí) v trestním øízení, uvede se do slupce 8 pøesnì subjekt, který realizuje zabezpeèení a prozatímní správu takového majetku
(§ 81 odst. 1), pokud ji nezajišt'uje soud sám nebo z jeho
povìøení penìžní ústav".
22. Do pøílohy è. 1, 10. oddílu se do vìty pod èarou "*) vzor je
urèen i pro rejstøík Co, Cmo, Ko a Cao., vkládá za slovo
"rejstøík" zkratka "Tmo" a "Rodo". Do tabulky nad èarou
se do nadpisu ve sloupci 5 vládá slovo: "provinìní".
III.
Do pøílohy è. 1 na závìr oddílu 3. mezi slova "rejstøíku P"
a nadpis "4. Rejstøík E - vzor 14 v. k. ø., se vkládá nadpis
"3a Rejstøík Rod - vzor 7a v. k. ø.".
Dále se vkládá následující tabulka a text:

první strana:
Bìžné
èíslo

Došlo
dne

Jméno
a pøíjmení
dítìte

1

2

3

a) návrh SZ
b) zahájeno
soudem

4

Datum
a zpùsob
vyøízení
soudem
I. stupnì

Datum
a zpùsob
vyøízení
soudem
II. stupnì

Právní moc
dne

5

6

7

druhá strana:
Uložené opatøení

Výkon opatøení

Poznámka

8

9

10

I.
Do rejstøíku Rod se zapisují vìci dìtí mladších 15 let podle
hlavy III ZSVM.
II.
Jednotlivé sloupce rejstøíku Rod se vyplòují takto:

Sloupec è. 1:
Bìžné èíslo poèínají v každém kalendáøním roce jednièkou.
Sloupec è. 2:
Uvede se datum, kdy byl soudu doruèen návrh státního zastupitelství nebo datum právní moci rozhodnutí soudu o zahájení tohoto øízení.
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Sloupec è. 3:
Zapíše se jméno a pøíjmení dítìte.
Sloupec è. 4:
Zapíše se, zda je øízení zahájeno na návrh státního zastupitelství ("OSZ") nebo zda je soud pro mládež zahájil bez
návrhu ("bez návrhu").
Sloupec è. 5:
Zde se uvede datum a zpùsob rozhodnutí soudu I. stupnì, tj.
zda bylo uloženo opatøení "dohl. PÚ, "vých. progr.,, "ochr.
vých.,, pøípadnì upuštìno od uložení opatøení "upuš•" èi zda
byl návrh státního zastupitelství zamítnut "zamít".

èástka 1

vyøízení oznaèené ve sloupci 5.
Po právní moci uloženého opatøení podle § 93 odst. 1 ZSVM
èi upuštìní od uložení opatøení, pøenese se vìc do rejstøíku P,
kde bude výkon tìchto opatøení nadále sledován.
III. Odškrtávání
Pøípad se odškrtne jako vyøízený:
1. po právní moci rozhodnutí, kterým nebylo uloženo ochranné opatøení,
2. po vyznaèení data zahájení výkonu opatøení ve sl. 9, pokud bylo uloženo ochranné opatøení.
IV. Vìci pro úèely výkaznictví obživlé

Sloupec è. 6:
Zde se uvede datum a zpùsob rozhodnutí soudu II. stupnì.
Sloupec è. 7:
Zde se vyznaèí den a mìsíc, kdy koneèné rozhodnutí nabylo právní moci.
Sloupec è. 8:
Zde se uvede, zda bylo uloženo opatøení a jaké (dohled probaèního úøedníka, zaøazení do výchovného programu nebo
ochranná výchova dle § 93 odst. 1 ZSVM).
Sloupec è. 9:
Zde se uvede datum, od kdy je naøízen dohled probaèního
úøedníka nebo ochranná výchova, resp. kdy dítì bylo zaøazeno
do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného
výchovného programu a kdy byla tato opatøení ukonèena. U upuštìní od uložení opatøení se vyznaèí vodorovná èárka.

Postupuje se obdobnì jako je uvedeno u rejstøíku C.
V. Seznam jmen
K rejstøíku Rod se vede seznam jmen.
VI. Rejstøíkový pøevod
Postupuje se obdobnì, jako je uvedeno v rejstøících C a T.
Vyznaèí se vìci, v nichž:
a) nedošlo dosud k pravomocnému vyøízení soudem prvního stupnì,
b) výkon ochranného opatøení nebylo dosud zahájen.
Z tøetího oddílu bod I se pod písm. f) vypouští z bodu bb)
slova "uložena ochranná výchova nezletilého anebo".
Z oddílu pátého bod V. (Nc) se vypouští bod 8.

Sloupec è. 10:
V poznámkovém sloupci se kromì bìžných poznámek uvede datum podání odvolání a oznaèení odvolatele. Jestliže soud
II. stupnì zcela nebo zèásti zrušil pùvodní rozhodnutí a pøípadnì naøídil nové projednání, škrtne se èervenì datum a zpùsob

IV.
V pøíloze è. 4

1. Bod è. 13 se upravuje takto:
13.

Všechny trestné èiny
s opisem rozsudku

Soukromé podnikání

Orgán pøíslušný k registraci
podnikatelské èinnosti

2. Bod è. 16 se upravuje takto:
16.
Úsek celnictví

Trestné èiny, jimiž byly porušeny celní
pøedpisy (pøièemž celními pøedpisy se
rozumí zákony a další obecnì závazné
právní pøedpisy, jejichž provádìním jsou
celní orgány povìøeny. )

Generální øeditelství cel

3. Doplòuje se nový bod 16a) se znìním:
16a.
Pøíslušníci
a pracovníci
Celní správy ÈR

Všechny trestné
èiny
s opisem
rozsudku

personální útvar
Generálního
øeditelství cel

èástka 1
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V.
V pøíloze è. 5
1. V èásti I. - Vyhotovování trestních listù - se ve vìtì druhé
místo teèky vkládá èárka a text: "u mladistvých v pøípadì
upuštìní od trestního opatøení nebo podmínìného upuštìní od trestního opatøení".
2. Prvá vìta vysvìtlivek k rubrice 15 zní: "Zde se uvedou
uložená ochranná opatøení, u mladistvých i pøípadná výchovná opatøení“.
3. V èásti II. - Vyhotovení zpráv a dodateèných zpráv pro
rejstøík trestù se za písm. z) vkládá:
"za) bylo-li v øízení proti mladistvému, kterému byl podmínìnì odložen výkon penìžitého opatøení, rozhodnuto, že se osvìdèil,
zb) bylo-li v øízení proti mladistvému, kterému byl podmínìnì odložen výkon penìžitého opatøení, rozhod-
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nuto, že se trestní opatøení vykoná, v tomto pøípadì se
zároveò uvede výmìra náhradního trestního opatøení
odnìtí svobody,
zc) bylo-li penìžité opatøení mladistvého nahrazeno výkonem obecnì prospìšné èinnosti (§ 27 odst. 4 ZSVM),
zd) bylo-li v øízení proti mladistvému odstoupeno od trestního stíhání a v trestním stíhání se nepokraèuje (mladistvý nevyužije práva § 70 odst. 5 ZSVM),
ze) bylo-li v øízení proti mladistvému upuštìno od výkonu odnìtí svobody (podle § 77 odst. 2 ZSVM)".
4. Dále se na stejnou stranu do stejné èásti ke vzoru è. 160
v. k. ø. pod písm. d) za slovo s dohledem vkládá "nebo
u mladistvého podmínìnì upuštìno od uložení trestního
opatøení"…
VI.
Pøíloha è. 9 v. k. ø. se nahrazuje textem:
"Pøíloha è. 9

PØEHLED
SPÁDOVÝCH ÚZEMÍ PSYCHIATRICKÝCH LÉÈEBEN
A NÌKTERÝCH DALŠÍCH PSYCHIATRICKÝCH ZAØÍZENÍ
I. Spádová území psychiatrických léèeben
1. Psychiatrická léèebna Praha 8 - Bohnice
(Hl. m. Praha)
Hl. mìsto Praha: Obvody 1 - 22
Obce s rozšíøenou pùsobností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Øíèany,
Èernošice (Støedoèeský kraj)
2. Psychiatrická léèebna Kosmonosy
(Støedoèeský kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Mìlník, Stará Boleslav, Nymburk, Èeský Brod,
Èáslav, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mnichovo Hradištì, Neratovice, Kolín, Podìbrady, Slaný (Støedoèeský kraj) Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Frýdlant, Jilemnice, Nový Bor, Tanvald, Turnov, Železný Brod
(Liberecký kraj) Jièín, Trutnov (Královéhradecký kraj)
3. Psychiatrická léèebna Dobøany
(Plzeòský kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Blovice, Domažlice, Horažïovice, Horšovský
Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýøany, Plzeò, Pøeštice, Rokycany, Stod,
Støíbro, Sušice, Tachov (Plzeòský kraj) Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Láznì, Ostrov, Sokolov (Karlovarský kraj) Kaplice, Milevsko, Trhové
Sviny, (Jihoèeský kraj) Beroun, Pøíbram, Rakovník, Dobøíš, Hoøovice, Sedlèany (Støedoèeský kraj)
4. Psychiatrická léèebna Lnáøe
(Jihoèeský kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Strakonice, Prachatice, Blatná, Vimperk, Vodòany, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Písek, Tábor (Jihoèeský kraj)
5. Psychiatrická léèebna Horní Beøkovice
(Ústecký kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Dìèín, Litomìøice, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Bílina, Litvínov, Lovosice, Roudnice nad Labem, Rumburk, Varnsdorf
(Ústecký kraj) Èeská Lípa (Liberecký kraj) Kladno (Støedoèeský kraj)
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6. Psychiatrická léèebna Petrohrad
(Ústecký kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Louny, Žatec, Podboøany, Chomutov, Kadaò
(Ústecký kraj)
7. Psychiatrická léèebna Havlíèkùv Brod
(Kraj Vysoèina)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Havlíèkùv Brod, Chotìboø, Svìtlá nad Sázavou
(Vysoèina) Hradec Králové, Nový Bydžov, Náchod, Rychnov nad Knìžnou,
Broumov, Dobruška, Dvùr Králové nad Labem, Hoøice, Jaromìø, Kostelec nad
Orlicí, Nová Paka, Nové Mìsto nad Metují, Vrchlabí (Královéhradecký kraj)
Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Litomyšl, Èeská Tøebová, Hlinsko, Holice, Králíky, Lanškroun, Pøelouè, Vysoké Mýto, Žamberk (Pardubický
kraj) Benešov, Kutná Hora, Vlašim, Votice (Støedoèeský kraj)
8. Psychiatrická léèebna Brno-Èernovice
(Jihomoravský kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Blansko, Brno, Znojmo, Boskovice, Buèovice.
Hustopeèe, Ivanèice, Kuøim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohoøelice,
Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Veselí nad Moravou, Židlochovice,
(Jihomoravský kraj)
9. Psychiatrická léèebna Jihlava
(Kraj Vysoèina)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Jihlava, Žïár nad Sázavou, Tøebíè, Pelhøimov,
Bystøice nad Pernštejnem, Humpolec, Moravské Budìjovice, Námìšt' nad Oslavou, Nové Mìsto na Moravì, Pacov, Telè, Velké Meziøíèí (Kraj Vysoèina),
Jindøichùv Hradec, Daèice, Sobìslav, Tøeboò, Týn nad Vltavou (Jihoèeský
kraj)
10. Psychiatrická léèebna Kromìøíž
(Zlínský kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Bøeclav, Hodonín, Vyškov (Jihomoravský kraj),
Zlín, Kromìøíž, Uherské Hradištì, Vsetín, Bystøice pod Hostýnem, Holešov,
Luhaèovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštìm, Uherský Brod, Valašské
Klobouky, Valašské Meziøíèí, Vizovice(Zlínský kraj) Pøerov, Prostìjov (Olomoucký kraj)
11. Psychiatrická léèebna Opava
(Moravskoslezský kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jièín, Opava,
Ostrava, Bruntál, Bílovec, Bohumín, Èeský Tìšín, Frenštát pod Radhoštìm,
Frýdlant nad Ostravicí, Havíøov, Hluèín, Jablunkov, Kopøivnice, Kravaøe, Krnov, Odry, Orlová, Tøinec, Vítkov, Rýmaøov (Moravskoslezský kraj)
12. Psychiatrická léèebna Šternberk
(Olomoucký kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Olomouc, Šumperk, Hranice, Konice, Lipník
nad Beèvou, Litovel, Mohelnice, Šternberk, Unièov, Zábøeh (Olomoucký kraj)
Moravská Tøebová (Pardubický kraj)
13. Psychiatrická léèebna Bílá Voda
(Olomoucký kraj)
Obce s rozšíøenou pùsobností: Jeseník (Olomoucký kraj)
14. Psychiatrická léèebna Èervený Dvùr-Chvalšiny
(Jihoèeský kraj)
Léèebna se specializuje na léèbu návykových nemocí (závislost na nealkoholových drogách, alkoholu, léèba patologického hráèství). Vzhledem ke specializaci léèebny, která poskytuje lékaøskou péèi pacientùm z celé ÈR, navrhujeme
celostátní pùsobnost, tedy pøíjem pacientù z celé ÈR.
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II. Akutní lùžková psychiatrická péèe v Praze
(akutní pøípady psychiatrických onemocnìní s léèbou do 8 týdnù)
1. Psychiatrické oddìlení - Ústøední vojenská nemocnice Praha 6
(Hl. m. Praha)
Hl. m. Praha: Praha 6
2. Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha 2
(Hl. m. Praha)
Hl. m. Praha: Praha 1 - 3, 10 (v pøípadì naplnìní kapacit kliniky budou po
pøedchozím oznámení pacienti z Prahy 10 opìt pøijímáni do PL Bohnice)
3. Psychiatrická léèebna Praha 8 - Bohnice
(Hl. m. Praha)
Hl. m. Praha: Praha 4, 5, 7 - 9
Obce s rozšíøenou pùsobností: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Øíèany,
Èernošice (Støedoèeský kraj)
III. Spádová území psychiatrických léèeben pro léèení psychicky nemocných trpících aktivní tbc
1. Psychiatrická léèebna Dobøany:
pøijímá nemocné ze spádových
území psychiatrických léèeben:
2. Psychiatrická léèebna Kromìøíž:
pøijímá nemocné ze spádových
území psychiatrických léèeben:

Praha 8 -Bohnice, Kosmonosy, Lnáøe, Horní Beøkovice, Havlíèkùv Brod, Petrohrad, Dobøany, Èervený Dvùr

Jihlava. Brno, Kromìøíž, Opava, Bílá Voda, Šternberk

IV. Spádová území psychiatrických léèeben pro léèení psychicky nemocných,
kteøí jsou bacilonosièi tyfu, paratyfu a dysenterie
1. Psychiatrická léèebna Havlíèkùv Brod:
2. Psychiatrická léèebna Kromìøíž:

pøijímá ženy z celého území ÈR
pøijímá muže z celého území ÈR

V. Pøehled vìznic zajišt'ujících výkon ochranného léèení
Vìznice Opava
- výkon ochranného léèení protitoxikomanického v ústavní formì (mladiství muži)
- výkon ochranných léèení protitoxikomanického, protialkoholního a patologické hráèství v ústavní formì (pro odsouzené
ženy ve vìznici s dohledem, ve vìznici s dozorem, ve vìznici s ostrahou)
Vìznice Rýnovice
- výkon ochranného léèení protitoxikomanického v ústavní formì (u odsouzených mužù ve vìznici s dozorem a ve vìznici
s ostrahou)
Vìznice Znojmo
- výkon ochranného léèení protitoxikomanického v ústavní formì (u odsouzených mužù ve vìznici s dozorem)
Vìznice Kuøim
- výkon ochranného léèení protitoxikomanického v ústavní formì (u odsouzených mužù ve vìznice s ostrahou)
Vìznice Heømanice
- výkon ochranného léèení protialkoholního v ústavní formì (u odsouzených mužù ve vìznici s ostrahou)
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Poèet odsouzených, kterým bylo uloženo vedle trestu odnìtí svobody ochranné léèení v ústavní formì je vyšší, než kapacita výše uvedených oddìlení. Z tohoto dùvodu nelze výkon
ochranného léèení automaticky naøizovat. O naøízení výkonu
ochranného léèení požádá øeditel vìznice pøíslušný soud v pøípadì, že to kapacita specializovaných oddìlení umožòuje.

záznamy. Jestliže by však zpùsob jejich provádìní mohl narušit prùbìh jednání, mùže pøedseda senátu nebo samosoudce
jejich poøizování zakázat.,
2. Do poslední vìty se za slovo "zbraní" doplòuje text:
"nebo s jinými pøedmìty, které jsou zpùsobilé ohrozit život
nebo zdraví anebo poøádek.,

VII.

VIII.

Pøíloha è. 12 v. k. ø. se doplòuje v posledních dvou vìtách
takto:
1. Za vìtu konèící slovem "sínì" se doplòuje vìta: "S vìdomím pøedsedy senátu nebo samosoudce lze poøizovat zvukové

Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Karel Èermák, v. r.

2
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 28. ledna 2004, è.j. 21/2004-EI,
kterou se mìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. èervna 2003
è. j. 1/2003-EI o Resortní koordinaèní skupinì Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví na základì usnesení vlády è. 427 ze dne 28. dubna 2003 k návrhu na institucionální
zajištìní èlenství Èeské republiky v Evropské unii a na koordinaci procesu rozhodování, ve znìní usnesení vlády ze dne 3.
záøí 2003 è. 853 a usnesení vlády ze dne 17. záøí 2003 è. 918:
Èl. I
Pøíloha instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. èervna 2003 è.j. 1/2003-EI o Resortní koordinaèní skupinì Ministerstva spravedlnosti, Statut Resortní koordinaèní skupiny
Ministerstva spravedlnosti, se mìní takto:
1. V èl. 2 odst. 2 se za slova "rámcovou pozici" doplòují tato
slova: "k jednotlivým problematikám, zejména každému
legislativnímu návrhu,".
2. V èl. 4 odst. 1 se za slova "harmonogramu vyplývajícího
ze zasedání" vkládají slova "Evropské rady, Rady EU,", za
slova "pracovních orgánù Rady" se vkládá slovo "EU" a za
slovem "Komise" se slovo "EU" zrušuje.
3. V èl. 4 se na konci odstavce 4 doplòuje nová vìta: "Pro
pøípad souèasné nepøítomnosti vedoucího i jeho zástupce
mùže vedoucí nebo i zástupce povìøit další osobu zastupováním; touto osobou je zpravidla nìkterý z koordinátorù podskupin."
4. V èl. 6 odst. 2 se za slova "na základì pokynù vedoucího

podskupiny" doplòují tato slova: "a s ohledem na èasové
lhùty dané podle èl. 2 odst. 6".
5. V èl. 6 se na konci odstavce 3 doplòují tyto vìty: "Neumožòuje-li schválená instrukce zaujmout na jednání stanovisko k urèité problematice, jsou povinni vznést obecnou výhradu pøezkoumání. V rámci takových jednání postupují
v souladu s pøíslušnými jednacími øády tìchto orgánù."
6. V èl. 7 se na konci odstavce 2 doplòují slova "i ve vztahu
ke spolupracujícím resortùm."
7. V pøíloze è. 1 Statutu Resortní koordinaèní skupiny Ministerstva spravedlnosti se v bodì IV doplòuje do èásti "Pùsobnost" odrážka, která zní:
„“ pokrytí èinnosti orgánù Rady EU, u kterých je MSp
spolugestorem:
- PS pro Soudní dvùr".
Èl. II
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. února 2004, s výjimkou èl. I bod 5. vìty první, který nabývá úèinnosti dnem
vstupu smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské
unii v platnost.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Karel Èermák, v. r.
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3
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 1. kvìtna 2004, è. j. 80/2004 - MO - J
o zøízení Vnitøní soudní sítì pro spolupráci
ve vìcech obèanských a obchodních
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
§1
Zøizuje se Vnitøní soudní sít' pro spolupráci ve vìcech
obèanských a obchodních ( dále jen "Sít'" ). Cílem Sítì je v návaznosti na rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. kvìtna
2001, o vytvoøení Evropské soudní sítì pro obèanské a obchodní vìci, zajišt'ovat úèinné zapojení Èeské republiky do Evropské soudní sítì pro obèanské a obchodní vìci.
§2
(1) Èleny Sítì jsou soudci, zástupci Èeské advokátní komory, zástupci Exekutorské komory Èeské republiky, zástupci Úøadu pro mezinárodnì právní ochranu dìtí a urèení pracovníci Ministerstva spravedlnosti, a to mezinárodního odboru, odboru Evropské unie, legislativního odboru, odboru organizace a dohledu a odboru informatiky.
(2) Soudci jsou jako èlenové Sítì delegováni pøedsedy krajských soudù, a to se svým souhlasem. Soudce okresního soudu mùže být delegován pouze s pøedchozím souhlasem pøedsedy okresního soudu.
(3) Seznam všech èlenù Sítì s uvedením jejich profesních
adres, komunikaèních prostøedkù, které mají k dispozici, jejich specializace a jazykové vybavenosti je uveøejnìn na extranetu Ministerstva spravedlnosti. Aktualizaci seznamu prùbìžnì provádí povìøený pracovník odboru Evropské unie.
§3
Pracovníci mezinárodního odboru a odboru Evropské unie
Ministerstva spravedlnosti, kteøí byli urèeni jako kontaktní
místa podle èl.2 odst.1 písm.a) rozhodnutí Rady ze dne 28.
kvìtna 2001, kterým se zøizuje Evropská soudní sí• pro
obèanské a obchodní vìci, plní vùèi ostatním èlenùm Sítì koordinaèní funkci.

soudní sítì pro obèanské a obchodní vìci a na plnìní úkolù
z ní vyplývajících, na èinnosti pracovních skupin a výborù
Rady a Komise EU v obèanských a obchodních vìcech. Èlenové Sítì se vyjadøují k návrhùm právních pøedpisù Evropských spoleèenství a dalším návrhùm týkajícím se soudní spolupráce ve vìcech obèanských a obchodních, po pøípadných
konzultacích s odbornými grémii nebo pracovními komisemi
zøízenými v rámci soudù.
§5
Pøedsedové soudù stanovují rozvrh práce soudù tak, aby se
èlenové Sítì (soudci) mohli aktivnì podílet na èinnosti Sítì
zpùsobem uvedeným v § 4.
§6
Schùzky všech èlenù Sítì jsou svolávány mezinárodním odborem Ministerstva spravedlnosti alespoò jednou za 4 mìsíce
a konají se v budovì Ministerstva spravedlnosti. V pøípadì potøeby jsou svolávány ad hoc schùzky podle profesního zamìøení èlenù Sítì.
§7
Schùzky uvedené v § 6 mají za cíl vyhodnocování plnìní
úkolù vyplývajících z èinnosti Sítì, pøedávání informací
získaných na setkáních kontaktních bodù Evropské soudní sítì
pro obèanské a obchodní vìci, shromažïování podnìtù a pøipomínek èlenù Sítì, umožnìní výmìny jejich názorù a zkušeností a projednávání praktických a právních problémù, s nimiž se èlenové Sítì pøi soudní spolupráci setkávají.
§8
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1.5. 2004.

§4
Èlenové Sítì se podílejí zejména na èinnosti Evropské

Ministr spravedlnosti
JUDr. Karel Èermák, v. r.
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4
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 14. èervna 2004, è. j. 192/2004-Org,
kterou se mìní a doplòuje
Instrukce Ministerstva spravedlnosti
ze dne 3. prosince 2001, è. j. 505/2001-Org,
kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
ve znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. prosince 2002, è. j. 423/2002-Org
a Instrukce Ministerstva spravedlnosti
ze dne 10. prosince 2003, è. j. 409/2003-Org
Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává
vnitøní a kanceláøský øád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
se mìní a doplòuje takto:
Èl. I
1. Do § 8 písm. e) bod kk) se za slova "Ministerstvu spravedlnosti" vkládají slova "a Úøadu pro ochranu hospodáøské
soutìže."
2. V § 14 se vypouští text dosavadního odstavce 5 a text dosavadního odst. 6 se stává textem odstavce 5.
3. § 15 odst. 3 zní:
"(3) Na první stranì originálu rozhodnutí se vyznaèí vpravo nahoøe èíslo jednací. Rozhodnutí o více stranách se poèínaje druhou stranou vlevo nahoøe oznaèí slovem "pokraèování" a uprostøed nahoøe se oèísluje poøadovým èíslem strany
rozhodnutí a vpravo nahoøe se vyznaèí spisová znaèka s èíslem listu.
Na kopiích a opisech rozhodnutí se vyznaèí na prvním listu
vpravo nahoøe èíslo jednací, rozhodnutí o více stranách se poèínaje druhou stranou vlevo nahoøe oznaèí slovem "pokraèování", uprostøed nahoøe se oèísluje poøadovým èíslem strany rozhodnutí a vpravo nahoøe se vyznaèí spisová znaèka.
Rozhodnutí se sešijí nebo spojí jiným vhodným zpùsobem."
4. Do § 17 se za zkratku Nt vkládá: "a Ntm."
5. § 20 odst. 5 zní:
"(5) Protokol o jednání mùže být vyhotoven podle zvukového záznamu nebo podle nahlas diktovaného znìní zaznamenaného tìsnopisem nebo technickou cestou (§ 44 v.k.ø.).
V tom pøípadì se pøipojí na konci takto pøepsaného protokolu
doložka, že byl protokol vyhotoven tímto zpùsobem a uvede
se zde jméno a pøíjmení pracovníka, který protokol podle záznamu pøepsal, a datum vyhotovení. Protokol podepíší pøedseda senátu (samosoudce) a pracovník, který protokol pøepsal."
6. § 30 odst. 3 a 4 zní:
"(3) K rovnomìrnému vytížení advokátù pøi ustanovování
obhájcem, zmocnìncem a opatrovníkem vede každý soud
abecednì uspoøádaný seznam advokátù, kteøí chtìjí vykonávat
povinnost obhajoby jako ustanovení obhájci. Pokud tuto vùli
jasnì a nepochybnì projevili v minulosti a není dùvod o trvání
jejich zájmu pochybovat, nemusejí po úèinnosti zákona è.
283/2004 Sb., tj. po 1. 7. 2004, o zapsání do novì tvoøeného
seznamu podle § 39 odst. 2 vìta první tr .øádu znovu žádat, ale

mohou do nìj být bez dalšího pøevedeni. Podmínkou zapsání
do seznamu okresního (obvodního) soudu je skuteènost, že
advokát má sídlo v obvodu krajského soudu, který je odvolacím soudem tohoto okresního (obvodního) soudu. Krajský
soud do svého seznamu zapíše k žádosti advokáta, který má
sídlo v jeho obvodu, vrchní soud advokáta, který má sídlo
v obvodu krajského soudu, ve vztahu k nìmuž je vrchní soud
soudem odvolacím. Za sídlo advokáta se považuje adresa jeho kanceláøe nikoli poboèky.
Každý advokát mùže být veden jen v seznamech okresních (obvodních) soudù jednoho soudního kraje a v seznamu
jednoho krajského a vrchního soudu. Pro pøípad, že nebude
možné ustanovit žádného advokáta podle poøadníku advokátù,
kteøí o ustanovení projevili zájem, mùže být ustanoven i jiný
advokát z poøadníku advokátù, kteøí mají sídlo v obvodu ustanovujícího soudu. V obou seznamech se pro pøípad § 27 odst.
2 v.k.ø. uvedou i èísla faxového a telefonického spojení (pøíp.
èíslo mobilního telefonu), pokud je advokát soudu sdìlil.
Soudce, který má stanovenou dosažitelnost, musí mít tento
seznam k dispozici.
(4) Pøi ustanovení obhájce, zmocnìnce a opatrovníka dítìte mladšího 15 let soudce postupuje podle § 39 tr. øádu.
Opatøení nebo rozhodnutí se vždy vyznaèí v seznamu, a to poøadovým èíslem ustanovení pøíslušného advokáta v kalendáøním roce, spisovou znaèkou soudu, pøípadnì i poètem obvinìných nebo poškozených, pokud je advokát ustanoven nìkolika osobám v téže vìci. Ze záznamu musí být rovnìž patrno,
zda advokát byl ustanoven obhájcem nebo zmocnìncem nebo
opatrovníkem."
7. § 35 Rychlost øízení se za dosavadním odst. 10 doplòuje:
"(11) Je-li podán návrh na urèení lhùty k provedení procesního úkonu podle § 174a zák. è. 6/2002 Sb., je tøeba bezpodmíneènì dodržet lhùty stanovené v odst. 3 a 5 uvedeného
ustanovení. Pokud soud nejblíže vyššího stupnì návrhu vyhoví a urèí lhùtu k provedení procesního úkonu, doruèí své usnesení soudu, proti nìmuž byl návrh podán, nejpozdìji do pìti
pracovních dnù po svém rozhodnutí. Soud, jemuž navrhovatel
podal návrh podle § 174a odst. 2 uvedeného zákona, jej založí
do procesního spisu, jeho pøíchod vyznaèí s poznámkovém
sloupci této vìci v pøíslušném rejstøíku a postoupí jej do 5 dnù
ode dne doruèení se svým vyjádøením spolu s pøíslušným procesním spisem a správním spisem o vyøízení stížnosti na prùtahy v øízení soudu pøíslušnému o návrhu rozhodnout. Soud,
pøíslušný o návrhu na urèení lhùty k provedení procesního
úkonu rozhodnout, eviduje øízení v rejstøíku UL. Své rozhodnutí také podle § 174a odst. 8 uvedeného zákona sám doruèuje.
(12) Vedoucí kanceláøe soudu, proti nìmuž byl návrh po-
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dle odst. 11 úspìšnì podán, vyznaèí urèenou lhùtu k provedení
procesního úkonu èervenì do poznámkového sloupce pøíslušného rejstøíku s uvedením data a spisové znaèky rozhodnutí
soudu nejblíže vyššího stupnì a specifikace lhùty. Originál
rozhodnutí založí do procesního spisu a ten neprodlenì pøedloží pøedsedovi senátu (samosoudci), který vìc vyøizuje. Fotokopii rozhodnutí pøedloží pøedsedovi soudu ke kontrole dodržení urèené lhùty. Do spisu UL bude místo originálu rozhodnutí o návrhu zaøazen jeho opis se záznamem "Originál založen do spisu sp. zn. … dne …" s uvedením dne vyhotovení
záznamu a podpisem pøíslušného pracovníka."
8. V § 36 odst. 1 se za zkratku Nt doplòuje "a Ntm".
9. § 80 odst. 2 vìta druhá zní: "Položka knihy úschov lomená
letopoètem se vždy uvede jako trvalá poznámka v pøíslušném
rejstøíku a na spisovém obalu."
10. Do § 150 odst. 4 se za slovo kniha úschov vkládá: "kniha
zajištìných a pøevzatých movitých vìcí."
11. V § 153 odst. 2 se v první vìtì za zkratku Nt doplòuje
"a Ntm" a v druhé vìtì za zkratku "C" zkratka "Co", za
zkratku "Rod" zkratka "Rodo", pøièemž se odstraòuje závorka
a za zkratku "P" se doplòuje èárka a dále se za zkratku "U" doplòují zkratky "To" a "Tmo".
12. V § 160 se na konci vìty za slovo úschov vkládá: "a knihy zajištìných a pøevzatých movitých vìcí."
13. § 163 odst. 1 písm. b) se za bodem 23 doplòuje:
"24. rejstøík UL (vzor è. 207)."
odst. 1 písm. c) se za bodem 19 doplòuje:
"18. rejstøík UL (vzor è. 207)."
" V § 163 odst. 1 písm. c) se vypouštìjí body 2. a 3. - rejstøík Torz (vzor è. 31 v.k.ø.), a rejstøík Ntv (vzor è. 16 v.k.ø.) a souèasnì se posouvá èíslování seznamu tak, že k rejstøíku
Dso (vzor è.206) je pøiøazeno èíslo 17 místo dosavadního 19.
14. V § 170 do odst. 2 se za první vìtu vkládá: "Spisový
pøehled se zakládá také u spisù P."
15. V § 173 odst. 4 se na konci textu mìní teèka v èárku a za
ní se vkládá: "spisu, do nìhož je zaèíslován pod jedním èíslem
listu."
16. § 188 odst. 1 vìta prvá zní:
"Nahlížet do spisù je možno, není-li stanoveno nìco jiného, v místnostech soudu pod dohledem vedoucího soudní
kanceláøe nebo jiného povìøeného zamìstnance soudu. Pøed-
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seda senátu (samosoudce) však mùže na žádost oprávnìné osoby výjimeènì, v odùvodnìných pøípadech rozhodnout, že
k nahlížení do spisu dojde i mimo místnosti soudu. V takovém
pøípadì sám povìøí dohledem konkrétního zamìstnance
soudu. Pokud nahlížení do spisu zajiš•uje dožádaný soud
(§191) povìøí dohledem pøedseda senátu (samosoudce)
dožádaného soudu konkrétního zamìstnance tohoto soudu."
17. § 194 odst. 6 zní:
"Provedení poplatkové a spisové kontroly se vyznaèí na
spisovém obalu v pøedepsaných øádcích tohoto znìní:
"Poplatkovì provìøeno dne................" a "Spisovì provìøeno
dne................". Doložku podepíší zamìstnanci, kteøí provedli
kontrolu podle odst. 3. Bez této doložky nesmí být spis uložen
do spisovny."
18. V § 199 odst. 5 se slova vedoucí nahrazují slovy "øeditel."
19. § 216 zní:
"Výsledek šetøení v Centrální evidenci závìtí vedené
Notáøskou komorou Èeské republiky se založí za zaèíslované
povìøení soudního komisaøe spisu D s uvedením jména a podpisu notáøe pøíslušného podle § 99 j. ø., který šetøení provedl,
a vyznaèí se datum tohoto šetøení."
20. V § 224, § 231 a § 233 poslední vìta vždy zní: "Záznam
o provedené kontrole se založí do správního spisu."
21. Do § 229 odst. 2 vìty prvé se mezi slova pøedá a zamìstnanci vkládá slovo "bezodkladnì".
Èl. II
Do pøílohy è. 1 - Návodu k vedení evidenèních pomùcek se
1. do oddílu 1. Rejstøík T do textu urèujícího vyplòování
sloupce 16 za písmeno z) vkládá písmeno ž) následujícího
znìní: "náklady bezplatné obhajoby obvinìného".
2. do oddílu 5./IX., kde jsou specifikovány další rejstøíky
pro vrchní soudy, vkládá za bod 6 bod 7. tohoto znìní:
"7. Rejstøík Nt - do rejstøíku Nt se zapisují: všeobecné vìci trestní a rozhodování soudu v pøípravném øízení".
3. za text týkající se bodu 37 Rejstøík Dso - vzor è. 206
vkládá:
"38. Rejstøík - UL - vzor è. 207 k.ø.
Do rejstøíku se zapisují návrhy na urèení lhùty k provedení
procesního úkonu podle § 174a zák. è. 6/2002 Sb., o soudech

první strana:

Bìžné èíslo

Došlo
dne

Jméno a pøíjmení
navrhovatele
v trestním a civilním øízení

Oznaèení soudu
a sp. zn. vìci, které
se návrh týká

1

2

3

4

Obsah návrhu na urèení lhùty

5
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druhá strana:

Datum a zpùsob vyøízení

Specifikace lhùty
a její termín

Právní moc dne

Poznámka

6

7

8

9

a soudcích.

Sloupec 6:

Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:

Zde se uvede datum a zpùsob vyøízení.

Sloupec 1:

Sloupec 7:

Bìžná èísla poèínají v každém kalendáøním roce jednièkou.
Sloupec 2:
Uvede se datum, kdy byl návrh spolu s vyjádøením doruèen
soudu pøíslušnému o návrhu rozhodnout.
Sloupec 3:

Vyplòuje se pouze, pokud bylo návrhu vyhovìno. Za této situace se uvede specifikace lhùty a urèený termín (napø. naøídit
jednání - hlavní líèení; vypracovat - expedovat rozsudek = do
30. 11. 2004).
Sloupec 8:
Zde se uvede datum právní moci rozhodnutí.

Jména a pøíjmení nìkolika navrhovatelù v téže vìci se zapisují pod jedním bìžným èíslem pod sebe do samostatných øádkù a zde se oznaèí arabskými èíslicemi.
Sloupec 4:
Zde se uvede oznaèení soudu a spisová znaèka vìci, ve které je návrh na provedení procesního úkonu podáván.
Sloupec 5:

Sloupec 9:
Kromì bìžných poznámek obyèejnou tužkou o spisovém
obìhu a poznámek, které jsou pøedepsány na jiných místech
tohoto pøedpisu, vyznaèí se zde trvale zejména: datum odeslání rozhodnutí soudu, který je urèenou lhùtou vázán.
Vìc se odškrtne pro vyplnìní sloupce 8 údajem o právní
moci rozhodnutí. K rejstøíku UL se vede seznam jmen podle
navrhovatelù, pøièemž v poznámkovém sloupci seznamu se
uvede soud a sp. zn. vìci, které se návrh týká."

Zde se uvede specifikace lhùty, o které má být rozhodnuto.
Èl. III
Pøíloha è. 7 k Instrukci zní:
"PØÍLOHA è. 7
Pøehled
vazebních vìznic a vìznic Vìzeòské služby realizujících pøíjem
odsouzených do výkonu trestu odnìtí svobody z obèanského života
1) Vazební vìznice Praha-Pankrác
Pouze muži - obvody: Prahy 1 - 10,
- okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mìlník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Pøíbram a Rakovník.
2) Vazební vìznice Praha-Ruzynì
Pouze ženy - obvody: Prahy 1 - 10,
okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mìlník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Pøíbram a Rakovník.
3) Vazební vìznice Èeské Budìjovice
- okresy: Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Jindøichùv Hradec, Pelhøimov,
Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
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4) Vìznice Plzeò
- okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeò-mìsto, Plzeò-jih, Plzeò-sever, Rokycany
a Tachov.
5) Vìznice Ostrov
- okresy: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.
6) Vazební vìznice Litomìøice
- okresy: Dìèín, Chomutov, Litomìøice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.
7) Vazební vìznice Liberec
- okresy: Èeská Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.
8) Vazební vìznice Hradec Králové
- okresy: Havlíèkùv Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jièín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Knìžnou, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí.
9) Vazební vìznice Brno
- okresy: Blansko, Brno-mìsto, Brno-venkov, Bøeclav, Hodonín, Jihlava, Tøebíè, Uherské Hradištì, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žïár nad Sázavou.
10) Vazební vìznice Ostrava
- okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jièín, Opava, Ostrava a Vsetín.
11) Vazební vìznice Olomouc
- okresy: Jeseník, Kromìøíž, Olomouc, Prostìjov, Pøerov a Šumperk.
Èl. IV
Pøíloha è. 8 k Instrukci zní:
"PØÍLOHA è. 8
Pøehled
vazebních vìznic a vìznic Vìzeòské služby zabezpeèujících
výkon vazby pro jednotlivé soudy
1) Vazební vìznice Praha-Pankrác
Pouze muži - obvody: Prahy 1, 2, 3, 4, 7, 8 a 10
- okres: Benešov.
Mìstský a Vrchní soud v Praze.
2) Vazební vìznice Praha-Ruzynì
Pouze muži - obvody: Praha 5, 6, a 9,
okresy: Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Praha-západ, Pøíbram a Rakovník. Krajský soud Praha.
ženy - obvody: Prahy 1 - 10,
okresy: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Praha západ, Pøíbram a Rakovník.
Krajský, Mìstský a Vrchní soud v Praze.
3) Vìznice Jiøice
- okresy: Mìlník, Mladá Boleslav a Nymburk.
4) Vazební vìznice Èeské Budìjovice
- okresy: Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Jindøichùv Hradec, Pelhøimov,
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Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
Krajský soud Èeské Budìjovice.
5) Vìznice Plzeò
- okresy: Domažlice, Cheb, Klatovy, Plzeò-mìsto, Plzeò-jih, Plzeò-sever, Rokycany a Tachov.
Krajský soud Plzeò.
6) Vìznice Ostrov
- okresy: Karlovy Vary a Sokolov.
7) Vazební vìznice Litomìøice
- okresy: Chomutov, Litomìøice, Louny, Most a Ústí nad Labem.
Krajský soud Ústí nad Labem.
8) Vazební vìznice Teplice
- okres: Teplice.
9) Vazební vìznice Liberec
- okresy: Èeská Lípa, Dìèín, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.
Krajský soud Ústí nad Labem - poboèka Liberec.
10) Vazební vìznice Hradec Králové
- okresy: Havlíèkùv Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jièín, Náchod, Pardubice, Svitavy, Rychnov nad Knìžnou, Trutnov a Ústí nad Orlicí.
Krajský soud Hradec Králové.
11) Vazební vìznice Brno

Pouze ženy

- okresy: Blansko, Brno-mìsto, Brno-venkov, Jihlava, Tøebíè, Vyškov, Znojmo
a Žïár nad Sázavou.
Krajský soud Brno a Nejvyšší soud ÈR.
- okresy: Bøeclav, Hodonín, Uherské Hradištì a Zlín.

12) Vazební vìznice Bøeclav
Pouze muži

- okresy: Bøeclav, Hodonín, Uherské Hradištì a Zlín.

13) Vazební vìznice Ostrava
- okresy: Frýdek-Místek, Nový Jièín, Karviná, Opava, Ostrava-mìsto a Vsetín.
Krajský soud Ostrava.
14) Vazební vìznice Olomouc
- okresy: Bruntál, Jeseník, Kromìøíž, Olomouc, Prostìjov, Pøerov a Šumperk.
Vrchní soud Olomouc."
Èl. V
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2004.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Karel Èermák, v. r.

èástka 1
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5
Rozhodnutí
Ministra spravedlnosti
ze dne 2. èervence 2004, è. 1/2004
o zøízení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4
Podle ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) zøizuji nový notáøský
úøad v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 a souèasnì sta-

novím poèet notáøských úøadù v uvedeném obvodu na dvanáct.
Ministr spravedlnosti
PhDr. Vladimír Špidla, v.r.

6
Rozhodnutí
Ministra spravedlnosti
ze dne 2. èervence 2004, è. 2/2004
o zøízení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5
Podle ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) zøizuji nový notáøský
úøad v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 a souèasnì sta-

novím poèet notáøských úøadù v uvedeném obvodu na osm.
Ministr spravedlnosti
PhDr. Vladimír Špidla, v.r.

7
Rozhodnutí
Ministra spravedlnosti
ze dne 2. èervence 2004, è. 3/2004
o zøízení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové
Podle ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) zøizuji nový notáøský
úøad v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové a souèasnì

stanovím poèet notáøských úøadù v uvedeném obvodu na osm.
Ministr spravedlnosti
PhDr. Vladimír Špidla, v.r.

8
Rozhodnutí
Ministra spravedlnosti
ze dne 2. èervence 2004, è. 4/2004
o zøízení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu v Trutnovì
Podle ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) zøizuji nový notáøský
úøad v obvodu Okresního soudu v Trutnovì a souèasnì stano-

vím poèet notáøských úøadù v uvedeném obvodu na šest.
Ministr spravedlnosti
PhDr. Vladimír Špidla, v.r.

9
Rozhodnutí
Ministra spravedlnosti
ze dne 2. èervence 2004, è. 5/2004
o zøízení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu v Ostravì
Podle ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) zøizuji nový notáøský
úøad v obvodu Okresního soudu v Ostravì a souèasnì stanovím

poèet notáøských úøadù v uvedeném obvodu na devìt.
Ministr spravedlnosti
PhDr. Vladimír Špidla, v.r.
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10
Rozhodnutí
Ministra spravedlnosti
ze dne 2. èervence 2004, è. 6/2004
o zøízení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Mìstského soudu v Brnì
Podle ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) zøizuji nový notáøský
úøad v obvodu Mìstského soudu v Brnì a souèasnì stanovím po-

èet notáøských úøadù v uvedeném obvodu na ètrnáct.
Ministr spravedlnosti
PhDr. Vladimír Špidla, v.r.

11
Sdìlení
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 20. dubna 2004, è. j. 20/2004 - Org.
o vydání vzorù "tr. ø., o. s. ø., k. ø., d. ø.,,
doporuèených pro použití v trestním a v obèanském soudním øízení.
1) Ministerstvo spravedlnosti sdìluje, že dne . byly schváleny vzory skupiny tr. ø., o. s. ø., k. ø. a d. ø., které jsou urèeny
pro použití v trestním a v obèanském soudním øízení.
Postup pøi používání vzorù se øídí Instrukcí MSp ze dne 1.
2. 2002 è. j. 514/2001 - Org.
2) Soubor vzorù je umístìn na EXTRANETU Ministerstva
spravedlnosti (EXTRANET.JUSTICE. CZ) v èásti "Resortní
normy". Vzory budou postupnì zapracovány zapracovány do
informaèního systému pro okresní soudy (ISAS).
3) Seznam schválených vzorù:
I.
Skupina "tr. ø.,
1-

pøedvolání obvinìného k výslechu u státního zastupitelství nebo soudu
3 - žádost o doruèení pøedvolání pøíslušníka ozbrojeného
sboru k svìdeckému výslechu u státního zastupitelství
nebo soudu prostøednictvím nadøízeného velitelství 5a
pøedvolání obžalovaného k hlavnímu líèení v pøípadech,
v nichž nelze konat líèení v nepøítomnosti
5b - pøedvolání obvinìného k hlavnímu líèení v pøípadech,
v nichž je jeho pøítomnost nutná
6a - doruèení obžaloby obžalovanému a jeho pøedvolání k hlavnímu líèení v pøípadech, v nichž lze hlavní líèení konat
v nepøítomnosti obžalovaného
6b - doruèení obžaloby obžalovanému a jeho pøedvolání k hlavnímu líèení v pøípadech, v nichž je pøítomnost obžalovaného nutná
6c - doruèení obžaloby obvinìnému a jeho pøedvolání k k hlavnímu líèení v pøípadech, v nichž obvinìný musí mít obhájce a pøítomnost obvinìného u hlavního líèení je nutná
7a - vyrozumìní o veøejném zasedání
7b - žádost o doruèení pøedvolání obžalovanému ve vazbì
v pøípadech, v nichž je pøítomnost obžalovaného nutná
8 - pøedvolání k veøejnému zasedání
9 - vyrozumìní zákonného zástupce mladistvého obvinìného - orgánu povìøeného péèí o mládež - k hlavnímu líèení nebo k veøejnému zasedání
10a - pøedvolání svìdka k hlavnímu líèení nebo k veøejnému

zasedání
10b - pøedvolání svìdka a jeho vyrozumìní jako poškozeného
12 - pøedvolání znalce
13 - vyrozumìní zúèastnìné osoby o hlavním líèení nebo veøejném zasedání
14a - vyrozumìní poškozeného o hlavním líèení
14b -vyrozumìní poškozeného o veøejném zasedání o odvoání
15 - vyrozumìní státního zástupce o hlavním líèení nebo o veøejném zasedání
16 - vyrozumìní obhájce o hlavním líèení nebo o veøejném
zasedání
17 - vyrozumìní o jednání soudu
18 - žádost o pøedvedení obžalovaného ve vazbì
19 - žádost o pøedvedení osoby na svobodì a pøíkaz k pøedvedení
21 - pøíkaz k pøijetí do vazby
22 - pøíkaz k propuštìní obvinìného z vazby
24 - protokol o výslechu mladistvého obvinìného
25 - protokol o výslechu svìdka
26 - protokol o výslechu znalce
27 - protokol o hlavním líèení
28 - protokol o veøejném zasedání
29 - protokol o veøejném zasedání pøi rozhodování o podmínìném propuštìní
30 - protokol o veøejném zasedání pøi rozhodování o výkonu
podmínìného trestu nebo zbytku trestu
31 - protokol o neveøejném zasedání
33 - protokol o hlasování
35 - pøedkládací zpráva
37 - vyrozumìní okresního øeditelství Policie ÈR o zastavení
nebo pøerušení trestního stíhání
41 - žádost o dodání do výkonu trestu odnìtí svobody a pøíkaz
43 - usnesení o zajištìní majetku
46 - žádost o provedení eskorty osoby ve vazbì - ve výkonu
trestu odnìtí svobody
49 - výzva k nastoupení trestu naøízení výkonu trestu
50 - naøízení výkonu trestu obecnì prospìšných prací
51 - naøízení ochranné výchovy
52 - vyžádání zprávy o chování podmínìnì odsouzeného
53 - naøízení výkonu trestu vyhoštìní
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54 - výzva k vycestování z Èeské republiky
59a - pøíkaz k zatèení
59b - pøíkaz k dodání do výkonu trestu, jestliže pobyt odsouzeného není znám
60 - žádost o vypátrání pobytu
61 - odvolání žádosti o vypátrání pobytu, pøíkazu k zatèení
nebo pøíkazu k dodání do výkonu trestu naøízení hlavního líèení
73 - usnesení o nákladech trestního øízení
74 - usnesení o zápoètu vazby, o povinnosti hradit náklady
vazby
75 - referát pro výkon rozsudku - trestu odnìtí svobody
79 - žádost o spolupùsobení pøi výkonu trestu
80 - zpráva o výsledku trestního stíhání
82 - trestní pøíkaz
85 - ustanovení obhájce
II.
Skupina "o. s. ø.,
001 - protokol o jednání pøed soudem prvního stupnì
001a - protokol o jednání pøed soudem prvního stupnì - bez
záhlaví
002 - protokol o jednání pøed odvolacím soudem
002a - protokol o jednání pøed odvolacím soudem - bez záhlaví
003 - pøíloha k protokolu o jednání
004 - protokol o vyhlášení rozsudku pøed soudem prvního
stupnì
004a - protokol o vyhlášení rozsudku pøed soudem prvního
stupnì - bez záhlaví
005 - protokol o vyhlášení rozsudku pøed odvolacím soudem
005a - protokol o vyhlášení rozsudku pøed odvolacím soudem bez záhlaví
006 - protokol o provedení dùkazù pøed dožádaným soudem
006a - protokol o provedení dùkazù pøed dožádaným soudem bez záhlaví
007 - protokol o provedení dùkazù mimo jednání
007a - protokol o provedení dùkazù mimo jednání - bez záhlaví
008 - protokol o poradì a hlasování senátu
008a - protokol o poradì a hlasování senátu - bez záhlaví
009 - protokol o výslechu matky dítìte v øízení o urèení otcovství souhlasným prohlášením rodièù
010 - protokol o výslechu muže oznaèeného za otce dítìte v øízení o urèení otcovství souhlasným prohlášením rodièù
011 - pøedvolání úèastníka k soudu za úèelem pøípravy jednání
011a - pøedvolání úèastníka k soudu za úèelem pøípravy jednání - bez záhlaví
012 - pøedvolání zástupce úèastníka k soudu za úèelem pøípravy jednání
012a - pøedvolání zástupce úèastníka k soudu za úèelem pøípravy jednání - bez záhlaví
013 - vyrozumìní o odroèení nebo odvolání pøípravy jednání
013a - vyrozumìní o odroèení nebo odvolání pøípravy jednání bez záhlaví
014 - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání ve vìcech,
v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù
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014a - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání ve vìcech,
v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù bez záhlaví
015 - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání, má - li být pøi
nìm vyslechnut
015a - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání, má - li být pøi
nìm vyslechnut - bez záhlaví
016 - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání, má - li být pøi
nìm vyslechnut, avšak øízení ve vìci bude pøerušeno,
nedostaví - li se úèastníci
017 - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání
017a - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání - bez záhlaví
018 - pøedvolání žalovaného k prvnímu jednání s upozornìním na možnost vydání rozsudku pro zmeškání ve vìcech, v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù
019 - pøedvolání žalovaného k prvnímu jednání s upozornìním na možnost vydání rozsudku pro zmeškání, má - li
být pøi jednání vyslechnut
020 - pøedvolání úèastníka k prvnímu jednání ve vìcech uvedených v § 118b o. s. ø.
021 - pøedvolání úèastníka k dalšímu jednání ve vìcech,
v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù
021a - pøedvolání úèastníka k dalšímu jednání ve vìcech,
v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù bez záhlaví
022 - pøedvolání úèastníka k dalšímu jednání, má - li být pøi
nìm vyslechnut
022a - pøedvolání úèastníka k dalšímu jednání, má - li být pøi
nìm vyslechnut - bez záhlaví
023 - pøedvolání úèastníka k dalšímu jednání, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání
023a - pøedvolání úèastníka k dalšímu jednání, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání - bez záhlaví
024 - pøedvolání zástupce úèastníka k prvnímu jednání
024a - pøedvolání zástupce úèastníka k prvnímu jednání - bez
záhlaví
025 - pøedvolání zástupce úèastníka k prvnímu jednání, bude li øízení ve vìci pøerušeno, nedostaví - li se úèastníci
026 - pøedvolání zástupce žalovaného k prvnímu jednání
s upozornìním na možnost vydání rozsudku pro zmeškání
027 - pøedvolání zástupce úèastníka k prvnímu jednání ve
vìcech uvedených v § 118b o. s. ø
028 - pøedvolání zástupce úèastníka k prvnímu jednání ve
vìcech, v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù, platí - li pøedvolání též pro zastupovaného úèastníka
028a - pøedvolání zástupce úèastníka k prvnímu jednání ve
vìcech, v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù, platí - li pøedvolání též pro zastupovaného úèastníka - bez záhlaví
029 - pøedvolání zástupce žalovaného k prvnímu jednání
s upozornìním na možnost vydání rozsudku pro zmeškání, platí - li pøedvolání též pro zastupovaného úèastníka
030 - pøedvolání zástupce úèastníka k prvnímu jednání ve
vìcech uvedených v § 118b o. s. ø., platí - li pøedvolání
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též pro zastupovaného úèastníka
031 - pøedvolání zástupce úèastníka k dalšímu jednání
031a - pøedvolání zástupce úèastníka k dalšímu jednání - bez
záhlaví
032 - pøedvolání zástupce úèastníka k dalšímu jednání ve
vìcech, v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù, platí - li pøedvolání též pro zastupovaného úèastníka
032a - pøedvolání zástupce úèastníka k dalšímu jednání ve
vìcech, v nichž mùže být jednáno bez pøítomnosti úèastníkù, platí - li pøedvolání též pro zastupovaného úèastníka - bez záhlaví
033 - pøedvolání úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, mùže - li být jednáno v nepøítomnosti úèastníkù
033a - pøedvolání úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, mùže - li být jednáno v nepøítomnosti úèastníkù bez záhlaví
034 - pøedvolání úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, má - li být pøi nìm vyslechnut
034a - pøedvolání úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, má - li být pøi nìm vyslechnut - bez záhlaví
035 - pøedvolání úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání
035a - pøedvolání úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání - bez záhlaví
036 - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem
036a - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem - bez záhlaví
037 - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, platí - li pøedvolání též pro zastupovaného úèastníka
037a - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed odvolacím soudem, platí - li pøedvolání též pro zastupovaného úèastníka - bez záhlaví
038 - pøedvolání svìdka
038a - pøedvolání svìdka - bez záhlaví
039 - pøedvolání znalce
039a - pøedvolání znalce - bez záhlaví
040 - pøedvolání tlumoèníka
040a - pøedvolání tlumoèníka - bez záhlaví
041 - pøedvolání osoby, které byla uložena povinnost pøi dokazování
041a - pøedvolání osoby, které byla uložena povinnost pøi dokazování - bez záhlaví
042 - pøedvolání osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby k výslechu jako úèastníka øízení
042a - pøedvolání osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, k výslechu jako úèastníka øízení - bez záhlaví
043 - pøedvolání úèastníka øízení k výslechu mimo jednání
043a - pøedvolání úèastníka øízení k výslechu mimo jednání bez záhlaví
044 - vyrozumìní úèastníkù a zástupcù úèastníkù o provedení dùkazu pøed dožádaným soudem nebo mimo jednání
044a - vyrozumìní úèastníkù a zástupcù úèastníkù o provedení dùkazu pøed dožádaným soudem nebo mimo jednání bez záhlaví
045 - pøedvolání státního zastupitelství k jednání nebo k provedení dùkazu
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045a - pøedvolání státního zastupitelství k jednání nebo k provedení dùkazu - bez záhlaví
046 - pøedvolání státního zastupitelství k jednání pøed odvolacím soudem
046a - pøedvolání státního zastupitelství k jednání pøed odvolacím soudem - bez záhlaví
047 - pøedvolání ke smírèímu øízení
048 - pøedvolání matky v øízení o urèení otcovství souhlasným prohlášením rodièù
049 - pøedvolání muže oznaèeného za otce dítìte v øízení
o urèení otcovství souhlasným prohlášením rodièù
050 - vyrozumìní o odroèení nebo odvolání jednání
050a - vyrozumìní o odroèení nebo odvolání jednání - bez záhlaví
051 - vyrozumìní o odroèení nebo odvolání provedení dùkazu pøed dožádaným soudem nebo mimo jednání
051a - vyrozumìní o odroèení nebo odvolání provedení dùkazu pøed dožádaným soudem nebo mimo jednání - bez
záhlaví
052 - žádost o pøedvedení
052a - žádost o pøedvedení - bez záhlaví
053 - žádost veliteli vojenského útvaru nebo územní vojenské správì o pøedvolání vojákù v èinné službì
053a - žádost veliteli vojenského útvaru nebo územní vojenské správì o pøedvolání vojákù v èinné službì - bez záhlaví
054 - žádost vìznici nebo vazební vìznici o pøedvolání a pøedvedení osob ve výkonu trestu odnìtí svobody nebo ve
vazbì
054a - žádost vìznici nebo vazební vìznici o pøedvolání a pøedvedení osob ve výkonu trestu odnìtí svobody nebo ve
vazbì - bez záhlaví
055 - žádost ústavu nebo zdravotnickému zaøízení o pøedvolání a pøedvedení osoby v ústavní péèi, která v ní byla
umístìna bez svého souhlasu nebo která je v ní z dùvodù, pro nìž by mohla být umístìna i bez svého souhlasu
055a - žádost ústavu nebo zdravotnickému zaøízení o pøedvolání a pøedvedení osoby v ústavní péèi, která v ní byla
umístìna bez svého souhlasu nebo která je v ní z dùvodù, pro nìž by mohla být umístìna i bez svého souhlasu - bez záhlaví
056 - pøedvolání úèastníka k jednání pøed naøízeným soudem
o námitce podjatosti
056a - pøedvolání úèastníka k jednání pøed naøízeným soudem
o námitce podjatosti - bez záhlaví
057 - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed naøízeným soudem o námitce podjatosti
057a - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed naøízeným soudem o námitce podjatosti - bez záhlaví
058 - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed naøízeným soudem o námitce podjatosti, platí - li pøedvolání
též pro zastupovaného úèastníka
058a - pøedvolání zástupce úèastníka k jednání pøed naøízeným soudem o námitce podjatosti, platí - li pøedvolání
též pro zastupovaného úèastníka - bez záhlaví
060 - potvrzení o osobních, majetkových a výdìlkových pomìrech k žádosti o osvobození od soudních poplatkù
a ustanovení zástupce
061 - usnesení o osvobození od soudních poplatkù v plném
rozsahu za øízení
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061a - usnesení o osvobození od soudních poplatkù v plném
rozsahu za øízení - bez záhlaví
062 - usnesení o osvobození od soudních poplatkù v plném
rozsahu a o ustanovení zástupce za øízení
062a - usnesení o osvobození od soudních poplatkù v plném
rozsahu a o ustanovení zástupce za øízení - bez záhlaví
063 - usnesení o osvobození od soudních poplatkù v plném
rozsahu a o ustanovení zástupce pøed zahájením øízení
064 - usnesení soudu prvního stupnì o výzvì, aby úèastník
zaplatil soudní poplatek, má - li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku
064a - usnesení soudu prvního stupnì o výzvì, aby úèastník
zaplatil soudní poplatek, má - li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku - bez záhlaví
065 - usnesení soudu prvního stupnì o výzvì, aby úèastník
doplatil zbytek soudního poplatku, má - li být jednáno
nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku
065a - usnesení soudu prvního stupnì o výzvì, aby úèastník
doplatil zbytek soudního poplatku, má - li být jednáno
nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku - bez záhlaví
066 - usnesení odvolacího soudu o výzvì, aby úèastník zaplatil soudní poplatek z odvolání, má - li být jednáno
nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku
066a - usnesení odvolacího soudu o výzvì, aby úèastník zaplatil soudní poplatek z odvolání, má - li být jednáno
nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku - bez záhlaví
067 - usnesení odvolacího soudu o výzvì, aby úèastník doplatil zbytek soudního poplatku z odvolání, má - li být
jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku
067a - usnesení odvolacího soudu o výzvì, aby úèastník doplatil zbytek soudního poplatku z odvolání, má - li být
jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku bez záhlaví
068 - usnesení o výzvì, aby úèastník zaplatil soudní poplatek, má - li být úkon proveden až po zaplacení poplatku
068a - usnesení o výzvì, aby úèastník zaplatil soudní poplatek, má - li být úkon proveden až po zaplacení poplatku bez záhlaví
069 - usnesení soudu prvního stupnì o povinnosti zaplatit
soudní poplatek
069a - usnesení soudu prvního stupnì o povinnosti zaplatit
soudní poplatek - bez záhlaví
070 - usnesení o vrácení soudního poplatku nebo jeho pøeplatku, zaplaceného podle usnesení soudu
070a - usnesení o vrácení soudního poplatku nebo jeho pøeplatku, zaplaceného podle usnesení soudu - bez záhlaví
071 - usnesení o vrácení soudního poplatku nebo jeho pøeplatku, zaplaceného bez uložení povinnosti usnesením
soudu
071a - usnesení o vrácení soudního poplatku nebo jeho pøeplatku, zaplaceného bez uložení povinnosti usnesením
soudu - bez záhlaví
072 - zaplacení soudního poplatku poplatníkem v kolcích
080 - usnesení o výzvì, aby se úèastník vyjádøil k žalobì
nebo jinému návrhu na zahájení øízení
080a - usnesení o výzvì, aby se úèastník vyjádøil k žalobì nebo jinému návrhu na zahájení øízení - bez záhlaví
081 - usnesení o výzvì k doplnìní tvrzení, oznaèení dùkazù
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a pøedložení listinných dùkazù
081a - usnesení o výzvì k doplnìní tvrzení, oznaèení dùkazù
a pøedložení listinných dùkazù - bez záhlaví
082 - usnesení o výzvì k pøedložení stejnopisu podání nebo
listin
082a - usnesení o výzvì k pøedložení stejnopisu podání nebo
listin - bez záhlaví
083 - usnesení o výzvì k pøedložení plné moci nebo povìøení
083a - usnesení o výzvì k pøedložení plné moci nebo povìøení bez záhlaví
084 - usnesení o výzvì k vyjádøení, zda úèastníci souhlasí
s rozhodnutím vìci soudem prvního stupnì bez naøízení jednání
085 - usnesení o výzvì k odstranìní vad podání, kterým se zahajuje øízení
085a - usnesení o výzvì k odstranìní vad podání, kterým se zahajuje øízení - bez záhlaví
086 - usnesení o výzvì k odstranìní vad podání, kterým se nezahajuje øízení
086a - usnesení o výzvì k odstranìní vad podání, kterým se nezahajuje øízení - bez záhlaví
087 - usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádøení ve vìci
088 - usnesení o výzvì k vyjádøení, zda úèastník souhlasí se
zpìtvzetím žaloby nebo jiného návrhu na zahájení øízení
088a - usnesení o výzvì k vyjádøení, zda úèastník souhlasí se
zpìtvzetím žaloby nebo jiného návrhu na zahájení øízení - bez záhlaví
089 - usnesení o ustanovení zástupce za øízení
089a - usnesení o ustanovení zástupce za øízení - bez záhlaví
090 - usnesení o ustanovení opatrovníka podle § 29 o. s. ø.
090a - usnesení o ustanovení opatrovníka podle § 29 o. s. ø. bez záhlaví
091 - usnesení o ustanovení opatrovníka nezletilým dìtem
pro øízení
092 - usnesení o spojení vìcí ke spoleènému øízení
092a - usnesení o spojení vìcí ke spoleènému øízení - bez záhlaví
093 - usnesení o vylouèení vìci k samostatnému øízení
093a - usnesení o vylouèení vìci k samostatnému øízení - bez
záhlaví
094 - usnesení o zamítnutí návrhu na pøerušení øízení
094a - usnesení o zamítnutí návrhu na pøerušení øízení - bez
záhlaví
095 - usnesení o pokraèování v pøerušeném øízení
095a - usnesení o pokraèování v pøerušeném øízení - bez záhlaví
096 - usnesení, kterým bylo rozhodnuto o zmìnì žaloby nebo jiného návrhu na zahájení øízení
096a - usnesení, kterým bylo rozhodnuto o zmìnì žaloby nebo jiného návrhu na zahájení øízení - bez záhlaví
097 - usnesení o prominutí zmeškání lhùty
097a - usnesení o prominutí zmeškání lhùty - bez záhlaví
098 - usnesení o ustanovení znalce
098a - usnesení o ustanovení znalce - bez záhlaví
099 - usnesení o ustanovení tlumoèníka
099a - usnesení o ustanovení tlumoèníka - bez záhlaví
100 - usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady dùkazu
100a - usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady dùkazu -
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bez záhlaví
101 - usnesení o urèení svìdeèného
101a - usnesení o urèení svìdeèného - bez záhlaví
102 - usnesení o urèení znaleèného
102a - usnesení o urèení znaleèného - bez záhlaví
103 - usnesení o urèení tlumoèného
103a - usnesení o urèení tlumoèného - bez záhlaví
104 - usnesení o urèení náhrad tìm, kterým soud uložil pøi
dokazování povinnost
104a - usnesení o urèení náhrad tìm, kterým soud uložil pøi
dokazování povinnost - bez záhlaví
105 - platební rozkaz proti jednomu žalovanému
106 - platební rozkaz proti nìkolika žalovaným
107 - platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením
povinnosti žalovanému podat písemné vyjádøení ve vìci
108 - platební rozkaz proti nìkolika žalovaným s uložením
povinnosti žalovaným podat písemné vyjádøení ve vìci
109 - smìneèný platební rozkaz
110 - šekový platební rozkaz
111 - dotaz u zamìstnavatele o výdìlku a pøíjmech pro úèely urèení výživného
111a - dotaz u zamìstnavatele o výdìlku a pøíjmech pro úèely urèení výživného - bez záhlaví
112 - usnesení vrchního soudu o vìcné pøíslušnosti
112a - usnesení vrchního soudu o vìcné pøíslušnosti - bez záhlaví
113 - usnesení o výzvì k vyjádøení, zda úèastníci souhlasí
s rozhodnutím o odvolání bez naøízení jednání
113a - usnesení o výzvì k vyjádøení, zda úèastníci souhlasí
s rozhodnutím o odvolání bez naøízení jednání - bez záhlaví
114 - usnesení o výzvì, aby se úèastník vyjádøil k odvolání
nebo k dovolání
114a - usnesení o výzvì, aby se úèastník vyjádøil k odvolání
nebo k dovolání - bez záhlaví
115 - usnesení o výzvì, aby si dovolatel zvolil pro podání
dovolání zástupcem advokáta
115a - usnesení o výzvì, aby si dovolatel zvolil pro podání
dovolání zástupcem advokáta - bez záhlaví
130 - protokol o slibu poruèníka
131 - listina o ustanovení poruèníka
132 - usnesení o pøipadnutí pøedmìtu úschovy státu
133 - usnesení o výzvì k námitkám nebo pøihláškám v øízení
o umoøení listin
134 - usnesení o ustanovení opatrovníka vyšetøovanému v øízení o zpùsobilosti k právním úkonùm
135 - usnesení o naøízení vyšetøení zdravotního stavu v øízení o zpùsobilosti k právním úkonùm
136 - protokol o výslechu znalce mimo jednání v øízení o zpùsobilosti k právním úkonùm
137 - usnesení o ustanovení opatrovníka osobì zbavené nebo
omezené ve zpùsobilosti k právním úkonùm
138 - protokol o slibu opatrovníka osoby zbavené nebo omezené ve zpùsobilosti k právním úkonùm
139 - listina o ustanovení opatrovníka osoby zbavené nebo
omezené ve zpùsobilosti k právním úkonùm
140 - usnesení o odvolání opatrovníka osoby zbavené nebo
omezené ve zpùsobilosti k právním úkonùm
141 - usnesení o vyhlášce v øízení o prohlášení za mrtvého
142 - usnesení o ustanovení opatrovníka nezvìstnému v øíze-
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ní o prohlášení za mrtvého
143 - protokol o návrhu nezletilého na povolení uzavøít manželství
150 - pøedložení odvolání odvolacímu soudu
151 - pøedložení námitky podjatosti nadøízenému soudu
152 - pøedložení nesouhlasu s postoupením vìci nadøízenému soudu
153 - pøedložení dovolání Nejvyššímu soudu
154 - pøedložení vìci vrchnímu soudu nebo Nejvyššímu
soudu k rozhodnutí o vìcné pøíslušnosti
155 - žádost o sdìlení místa trvalého pobytu
155a - žádost o sdìlení místa trvalého pobytu - bez záhlaví
156 - žádost o sdìlení skuteèností, které mají význam pro øízení a rozhodnutí
156a - žádost o sdìlení skuteèností, které mají význam pro øízení a rozhodnutí - bez záhlaví
157 - žádost o zjištìní názoru nezletilého dítìte prostøednictvím orgánu sociálnì - právní ochrany dìtí
157a - žádost o zjištìní názoru nezletilého dítìte prostøednictvím orgánu sociálnì - právní ochrany dìtí - bez záhlaví
158 - žádost o zaslání spisu a odpovìï na ni
159 - urgence vrácení zapùjèeného spisu a odpovìï na ni
160 - oznámení matriènímu úøadu o urèení otcovství souhlasným prohlášením rodièù
161 - oznámení matriènímu úøadu o urèení otcovství rozhodnutím soudu
162 - oznámení matriènímu úøadu o popøení otcovství rozhodnutím soudu
163 - oznámení matriènímu úøadu o osvojení dítìte
164 - oznámení matriènímu úøadu o urèení jména nebo pøíjmení nezletilého dítìte dohodou rodièù nebo rozhodnutím soudu
165 - oznámení matriènímu úøadu o prohlášení za mrtvého
166 - žádost o nahlédnutí do spisu
167 - žádost o zaslání spisu k nahlédnutí
168 - pozvánka k odbìru vzorku krve
169 - zápis o odbìru vzorku krve
200 - výzva povinnému, aby sdìlil svého plátce mzdy nebo
svùj penìžní ústav
201 - pøedvolání povinného k prohlášení o majetku
202 - vyrozumìní oprávnìného o prohlášení o majetku povinného
203 - protokol o prohlášení o majetku povinného
204 - výzva oprávnìnému, aby se vyjádøil k návrhu povinného na zastavení výkonu rozhodnutí
205 - usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 o. s. ø.
210 - pouèení o postupu pøi výkonu rozhodnutí srážkami ze
mzdy
211 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí srážkami ze
mzdy pro výživné
212 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí srážkami ze
mzdy pro pøednostní pohledávky kromì výživného
213 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí srážkami ze
mzdy pro nepøednostní pohledávky
214 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odmìny osob ve výkonu trestu nebo vazby pro
výživné
215 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odmìny osob ve výkonu trestu nebo vazby pro
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jiné pohledávky než výživného
216 - usnesení o vyrozumìní dalšího plátce mzdy o výkonu
rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného s vyèíslením nedoplatku výživného
217 - usnesení o vyrozumìní dalšího plátce mzdy o výkonu
rozhodnutí srážkami ze mzdy pro jiné pohledávky než
výživného s vyèíslením nedoplatku pohledávky
218 - usnesení o vyrozumìní dalšího plátce mzdy o výkonu
rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného bez vyèíslení nedoplatku výživného
219 - usnesení o vyrozumìní dalšího plátce mzdy o výkonu
rozhodnutí srážkami ze mzdy pro jiné pohledávky než
výživného bez vyèíslení nedoplatku pohledávky
220 - usnesení o vyèíslení nedoplatku výživného po vyrozumìní dalšího plátce mzdy
221 - usnesení o vyèíslení zbytku jiné pohledávky než výživného po vyrozumìní dalšího plátce mzdy
222 - vyrozumìní o tom, že usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo usnesení o vyrozumìní
dalšího plátce mzdy nabylo právní moci
230 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí pøikázáním penìžité pohledávky u penìžního ústavu
231 - vyrozumìní o tom, že usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí pøikázáním penìžité pohledávky u penìžního
ústavu nabylo právní moci
232 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí pøikázáním jiné
penìžité pohledávky než pohledávky u penìžního ústavu
233 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí pøikázáním autorské odmìny a odmìny výkonného umìlce vyplácené prostøednictvím kolektivního správce
234 - vyrozumìní o tom, že usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí pøikázáním jiné penìžité pohledávky než pohledávky u penìžního ústavu nabylo právní moci
235 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí postižením úèasti povinného v obchodní spoleènosti nebo družstvu
236 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí postižením práva povinného na vydání nebo dodání movitých vìcí
237 - vyrozumìní o tom, že usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových práv povinného nabylo právní moci
240 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých vìcí
241 - vyrozumìní oprávnìného o tom, že bude proveden soupis nebo doplnìní soupisu movitých vìcí povinného
242 - protokol o soupisu movitých vìcí
243 - protokol o doplnìní soupisu movitých vìcí
244 - vyrozumìní o soupisu nebo doplnìní soupisu movitých
vìcí
245 - vyrozumìní Støediska cenných papírù o soupisu zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírù
246 - vyrozumìní oprávnìného o bezvýslednosti soupisu movitých vìcí
247 - vyrozumìní úèastníka øízení o dražebním roku pøi prodeji movitých vìcí
248 - vyrozumìní orgánu obce o dražebním roku pøi prodeji
movitých vìcí
249 - potvrzení o nabytí movité vìci v dražbì
260 - vyrozumìní katastrálního úøadu o tom, že byl podán
návrh na naøízení výkonu rozhodnutí prodejem nemo-
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vitostí
261 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí - budov a pozemkù
262 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí - bytù a nebytových prostorù
263 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí - bez výètu prodávaných nemovitostí
264 - vyrozumìní katastrálního úøadu o tom, že usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí nabylo právní moci
265 - usnesení o ustanovení znalce k ocenìní nemovitostí pøi
výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí - budov a pozemkù
266 - usnesení o ustanovení znalce k ocenìní nemovitostí pøi
výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí - bytù a nebytových prostorù
267 - usnesení o ustanovení znalce k ocenìní nemovitostí pøi
výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí - bez výètu
prodávaných nemovitostí
268 - usnesení o dražební vyhlášce pøi prodeji nemovitostí budov a pozemkù
269 - usnesení o dražební vyhlášce pøi prodeji nemovitostí bytù a nebytových prostorù
270 - usnesení o dražební vyhlášce pøi prodeji nemovitostí bez výètu prodávaných nemovitostí
271 - usnesení o pøíklepu pøi dražbì nemovitostí - budov a pozemkù
272 - usnesení o pøíklepu pøi dražbì nemovitostí - bytù a nebytových prostorù
273 - usnesení o pøíklepu pøi dražbì nemovitostí - bez výètu
vydražených nemovitostí
274 - vyrozumìní katastrálního úøadu o tom, kdo nabyl v dražbì prodávané nemovitosti
275 - vyrozumìní katastrálního úøadu o tom, která zástavní
práva a vìcná bøemena nadále váznou na vydražených
nemovitostech a která z nich zanikla
276 - vyrozumìní katastrálního úøadu o tom, že výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí byl pravomocnì zastaven
280 - v yrozumìní katastrálního úøadu o tom, že byl podán
návrh na naøízení výkonu rozhodnutí zøízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech
281 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí zøízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech - u budov
a pozemkù
282 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí zøízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech - u bytù
a nebytových prostorù
283 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí zøízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech - bez výètu zastavených nemovitostí
284 - vyrozumìní katastrálního úøadu o tom, že byl pravomocnì naøízen výkon rozhodnutí zøízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech
290 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku
291 - vyrozumìní o tom, že usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku nabylo právní moci
292 - usnesení o dražební vyhlášce pøi prodeji podniku
293 - usnesení o pøíklepu pøi dražbì podniku
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294 - vyrozumìní o tom, kdo nabyl v dražbì prodávaný podnik
295 - vyrozumìní katastrálního úøadu o tom, kdo se v souvislosti s nabytím podniku v dražbì stal vlastníkem nemovitostí patøících k podniku a zda vùèi vydražiteli pùsobí zástavní právo
296 - vyrozumìní o tom, že výkon rozhodnutí prodejem podniku byl pravomocnì zastaven
300 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez
náhrady
301 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez
náhrady se srážkami ze mzdy
302 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez
náhrady s pøikázáním pohledávky z úètu
303 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez
náhrady s prodejem movitých vìcí
304 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí se zajištìním
náhrady
305 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí vyklizením se
zajištìním náhrady se srážkami ze mzdy
306 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí vyklizením se
zajištìním náhrady s pøikázáním pohledávky z úètu
307 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí vyklizením se
zajištìním náhrady s prodejem movitých vìcí
308 - vyrozumìní povinného a orgánu obce o tom, kdy bude
provedeno vyklizení bez náhrady
309 - vyrozumìní oprávnìného o tom, kdy bude provedeno
vyklizení bez náhrady
310 - vyrozumìní povinného a orgánu obce o tom, kdy bude
provedeno vyklizení se zajištìním náhrady
311 - vyrozumìní oprávnìného o tom, kdy bude provedeno
vyklizení se zajištìním náhrady
320 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí odebráním vìci
321 - vyrozumìní oprávnìného o provedení výkonu rozhodnutí odebráním vìci
322 - usnesení o povolení oprávnìnému, aby si na náklady
a nebezpeèí povinného obstaral jinou vìc
323 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí provedením zastupitelných prací
324 - usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty podle § 351 o. s. ø.
325 - usnesení o uložení další pokuty podle § 351 o. s. ø.
330 - usnesení o naøízení exekuce a o povìøení soudního exekutora provedením exekuce pro vymožení penìžitého
plnìní
331 - usnesení o naøízení exekuce vyklizením bytu, za nìjž
je tøeba poskytnout náhradu, a o povìøení soudního exekutora provedením této exekuce
332 - usnesení o naøízení exekuce a o povìøení soudního exekutora provedením exekuce pro vymožení nepenìžitého plnìní s výjimkou vyklizení bytu, za nìjž je tøeba
poskytnout náhradu
III.
Skupina "k. ø.,
1a
1b

- rozsudek
- pokraèování

2a
2b
3
4
5
7
8
13
14
15
16

èástka 1

- seznam jmen ( knižní)
- seznam jmen ( kartotékový)
- doruèná kniha
- rejstøík T
- rejstøík C
- rejstøík P
- seznam jmen k rejstøíku P
- kniha pøevzatých a zajištìných movitých vìcí
- rejstøík E
- seznam jmen k rejstøíku E - kartotékový
- rejstøík právních dožádání a všeobecných vìcí Td, Cd,
Nt, Nc, Ne, Tpj, Ntv, Ntd, Dt, Cpj, Ncd, Nco, Ncp, Dc,
Capj, Nad, Nao, Na a Da
17 - rejstøík pro obchodní rejstøík všeobecný rejstøík F
18a - rejstøík obecnì prospìšných spoleèností O
18b - nadaèní rejstøík N
19 - lhùtník pro evidenci vìku
21 - seznam vìcí P a Nc
25 - rejstøík Ro, Sm
28 - kalendáø
29 - seznam odeslaných spisù - SO
31 - rejstøík To, Co, Torz, Cmo, Ko, Cao
33 - rejstøík PP
40 - spisový obal obèanskoprávní
41 - spisový pøehled
42 - pøílohová obálka
43 - seznam nákladù obèanského soudního øízení
44 - pøehled o osobních a majetkových pomìrech opatrovance žádanka o vydání vìcí dùležitých pro trestní øízení
45 - žádanka o vydání spisu ze spisovny a potvrzení pøíjmu
54 - lhùtník PO/PP/PZ
58 - stvrzenka o placení
71 - správní deník
74 - spisový obal spojeného spisu
75 - spisový obal osobního spisu
80 - seznam pøírùstkový
81 - seznam místní
84 - výpùjèní lístek
111 - potvrzení o rozvodu manželství
112 - pøehledný list o srážkách z pracovního pøíjmu povinného
123 - obal pro Sbírku listin
123a - seznam výpisù, opisù a potvrzení
126 - vložka k obchodnímu rejstøíku - dvojlist
130 - doruèenka pro doruèení doruèovatelem - bílá
131 - doruèenka pro doruèení doruèovatelem - modrá
133 - výzva k pøítomnosti za úèelem doruèení
134 - vyrozumìní o uložení písemnosti
134a - záznam soudního doruèovatele o doruèování do vlastních rukou
135 - doruèný list ( pro cizinu)
136 - doruèný list ve zvláštní formì ( pro cizinu)
136a - žádost o doruèení soudní nebo mimosoudní písemnosti v cizinì - osvìdèení a základní údaje o písemnosti
(Haag) - 3 listy
136 - reklamace pro nesprávnosti pøi doruèení poštou
139 - povolání pro pøísedící na zasedání senátu
140 - výkaz o zasedání pøísedících
141 - pozvání pøísedícího na instruktáž

èástka 1

142
143
145
146
147
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
204
205
206
300
301
302
303
304
305
306

Sdìlení è. 11

- úèet náhrad pøísedícího
- hromadný úèet náhrad pøísedících
- dožádání o doruèení do Bulharska
- dožádání bulharskému soudu o provedení dùkazù
- odpovìï na dožádání bulharského soudu o provedení
dùkazù
- povìøení PMS k zahájení mediaèních èinností
- povìøení PMS k výkonu obligatorních probaèních èinností
- povìøení PMS k výkonu fakultativních probaèních èinností
- trestní list - muž
- trestní list - žena
- zpráva po matriku a ohlašovnu
- žádost o výpis rejstøíku trestù
- žádost o opis rejstøíku trestù
- zpráva pro rejstøík trestù
- zpráva o podmínìném propuštìní
- žádost o doruèení písemností urèeným osobám v SNS
- dožádání o provedení procesního úkonu v SNS
- sdìlení justièních úøadù (úøadù) v ÈR o vyøízení dožádání o provedení procesního úkonu o doruèení písemností
- platební poukaz
- platební výzva
- seznam vazeb soudu I. stupnì
- seznam vazeb soudu II. stupnì
- rejstøík K
- rejstøík Kv
- pøehledný list spisu konkursního øízení
- pøehledný list spisu vyrovnávacího øízení
- seznam správcù
- rejstøík Cm
- rejstøík RT
- rejstøík L
- rejstøík Ca
- rejstøík D
- rejstøík Sd
- rejstøík U
- seznam závìtí
- kniha úschov
- jmenný rejstøík zùstavitelù k seznamu závìtí
- seznam spisù D odeslaných soudnímukomisaøi (OD)
- evidence došlých smìnek ( šekù)
- rejstøík A
- rejstøík Ds
- rejstøík Dso
- naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - èeská
verze
- naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - anglická verze
- naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - nìmecká verze
- naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - francouzská verze
- naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - italská
verze
- naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - španìlská verze
- naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - portu-
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galská verze
307 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - øecká
verze
308 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - finská
verze
309 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - dánská
verze
310 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - švédská verze
311 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø A - nizozemská verze
312 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - èeská
verze
313 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - anglická verze
314 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - nìmecká verze
315 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - francouzská verze
316 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - italská
verze
317 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - španìlská verze
318 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - portugalská verze
319 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - øecká
verze
320 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - finská
verze
321 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - dánská
verze
322 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - švédská verze
323 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø B - nizozemská verze
324 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - èeská
verze
325 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - anglická verze
326 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - nìmecká verze
327 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - francouzská verze
328 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - italská
verze
329 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - španìlská verze
330 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - portugalská verze
331 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - øecká
verze
332 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - finská
verze
333 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - dánská
verze
334 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - švédská verze
335 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø C - nizozemská verze
336 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - èeská
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verze
337 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - anglická verze
338 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - nìmecká verze
339 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - francouzská verze
340 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - italská
verze
341 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - španìlská verze
342 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - portugalská verze
343 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - øecká
verze
344 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - finská
verze
345 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - dánská
verze
346 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - švédská verze
347 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø D - nizozemská verze
348 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - èeská
verze
349 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - anglická verze
350 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - nìmecká verze
351 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - francouzská verze
352 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - italská
verze
353 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - španìlská verze
354 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - portugalská verze
355 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - øecká
verze
356 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - finská
verze
357 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - dánská
verze
358 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - švédská verze
359 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø E - nizozemská verze
360 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - èeská
verze
361 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - anglická verze
362 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - nìmecká verze
363 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - francouzská verze
364 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - italská
verze
365 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - španìlská verze
366 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - portu-

èástka 1

galská verze
367 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - øecká
verze
368 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - finská
verze
369 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - dánská
verze
370 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - švédská verze
371 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø F - nizozemská verze
372 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - èeská
verze
373 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - anglická verze
374 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - nìmecká verze
375 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - francouzská verze
376 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - italská
verze
377 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - španìlská verze
378 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - portugalská verze
379 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - øecká
verze
380 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - finská
verze
381 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - dánská
verze
382 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - švédská verze
383 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø G - nizozemská verze
384 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - èeská
verze
385 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - anglická verze
386 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - nìmecká verze
387 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - francouzská verze
388 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - italská
verze
389 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - španìlská verze
390 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - portugalská verze
391 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - øecká
verze
392 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - finská
verze
393 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - dánská
verze
394 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - švédská verze
395 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø H - nizozemská verze
396 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - èeská
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verze
397 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - anglická
verze
398 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - nìmecká verze
399 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - francouzská verze
400 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - italská
verze
401 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - španìlská verze
402 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - portugalská verze
403 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - øecká
verze
404 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - finská
verze
405 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - dánská
verze
406 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - švédská
verze
407 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø I - nizozemská verze
408 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - èeská
verze
409 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - anglická verze
410 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - nìmecká verze
411 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - francouzská verze
412 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - italská
verze
413 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - španìlská verze
414 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - portugalská verze
415 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - øecká
verze
416 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - finská
verze
417 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - dánská
verze
418 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - švédská
verze
419 - naøízení Rady (ES) è. 1206/2001 - formuláø J - nizozemská verze
420 - naøízení Rady (ES) è. 1347/2000 - pøíloha IV - èeská
verze
421 - naøízení Rady (ES) è. 1347/2000 - pøíloha V - èeská
verze
422 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - èeská verze
423 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - anglická
verze
424 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - nìmecká
verze
425 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - francouzská verze
426 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - italská
verze
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427 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - španìlská
verze
428 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - portugalská verze
429 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - øecká verze
430 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - finská verze
431 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - dánská verze
432 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - švédská
verze
433 - naøízení Rady (ES) è. 1348/2000 - pøíloha - nizozemská verze
434 - naøízení Rady (ES) è. 44/2001 - pøíloha V - èeská verze
435 - naøízení Rady (ES) è. 44/2001 - pøíloha VI - èeská verze
IV.
skupina "d. ø."
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

- plná moc pro dìdické øízení
- vyrozumìní o dìdickém právu
- vyrozumìní o dìdickém právo pro neopominutelného
dìdice, zanechal - li zùstavitel závìt'
- vyrozumìní o dìdickém právu pro dìdice ze zákona
s výjimkou neopominutelného dìdice, zanechal - li zùstavitel závìt'
- vyrozumìní o dìdickém právu pro vydìdìného potomka
- pøedvolání k soudnímu komisaøi k výslechu pøi pøedbìžném šetøení
- pøedvolání úèastníka øízení k prvnímu jednání pøed soudním komisaøem
- pøedvolání úèastníka øízení k prvnímu jednání pøed soudním komisaøem, má - li být pøi nìm vyslechnut
- pøedvolání úèastníka øízení k prvnímu jednání pøed soudním komisaøem, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání
- pøedvolání úèastníka øízení k dalšímu jednání pøed soudním komisaøem
- pøedvolání úèastníka øízení k dalšímu jednání pøed soudním komisaøem, má - li být pøi nìm vyslechnut
- pøedvolání úèastníka øízení k dalšímu jednání pøed soudním komisaøem, je - li tøeba jeho úèasti pøi jednání
- pøedvolání zástupce úèastníka øízení k prvnímu jednání
pøed soudním komisaøem
- pøedvolání zástupce úèastníka øízení k dalšímu jednání
pøed soudním komisaøem
- protokol o pøedbìžném šetøení
- protokol o zjištìní stavu a obsahu závìti, listiny o vydìdìní nebo listiny o odvolání tìchto úkonù notáøem
- protokol o zjištìní obsahu a obsahu závìti, listiny o vydìdìní nebo listiny o odvolání tìchto úkonù soudem
- protokol o jednání pøed soudním komisaøem
- pøíloha k protokolu o jednání pøed soudním komisaøem
- protokol o vyrozumìní o dìdickém právu a o možnosti odmítnout dìdictví
- usnesení o ustanovení znalce soudním komisaøem
- potvrzení o nabytí majetku nepatrné hodnoty vypravitelem pohøbu
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- rejstøík Nd
- kniha úschov soudního komisaøe

Sdìlení è. 11

èástka 1

Souèasnì se zrušuje Sdìlení Ministerstva spravedlnosti ze
dne 1. února 2002 è. j. 514/2001 - Org. o vydání vzorù "tr. ø.,
o. s. ø., k. ø., d. ø.,, doporuèených pro použití v trestním a v obèanském soudním øízení.

èástka 1

Sdìlení è. 12
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Sdìlení
Informace o výši diskontní sazby stanovené
Èeskou národní bankou
(min. sprav. 874/02-L)
V souvislosti s § 1 naøízení vlády è. 142/1994 Sb., kterým
se stanoví výše úrokù z prodlení a poplatku z prodlení podle
obèanského zákoníku se sdìluje, že diskontní sazba, která do-

sud èinila 1,00% byla Èeskou národní bankou stanovena s úèinností od 25.èervna 2004 na 1,25%.

strana 32

èástka 1

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti Èeské republiky - Vychází podle potøeby pro vnitøní potøebu justice - Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119 - Administrace a distribuce: písemné objednávky pøedplatného, zmìny adres a poètu odebíraných výtiskù - Vydavatelství Balzám, Prvomájová 1356, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel./fax: 257 811 013, e-mail:
balzam@volny.cz - roèní pøedplatné je stanoveno za dodávku kompletního roèníku vèetnì rejstøíku a je od pøedplatitelù vybíráno
formou záloh. Závìreèné vyúètování se provádí po dodání kompletního roèníku na základì poètu skuteènì vydaných èástek. Pro
rok 2004 èiní záloha 300,- Kè - Sazba: DTP BALZÁM, Prvomájová 10, Praha 16, telefon: 603 501 962, e-mail: fcernohorsky@volny.cz - Tisk: „B“ Print, Zbraslavské nám. 641/7, Praha 16, Podávání novinových zásilek povoleno: Èeskou poštou s.p.
odštìpný závod Støední Èechy è.j.: NOV-6565/00-P1 ze dne 9. 2. 2000.

