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27
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 27. července 2007, č. j. 119/2007-EO-SP
o systému finančního řízení a finanční kontroly v resortu Ministerstva spravedlnosti
pro projekty programů Evropských společenství a jiných programů zahraniční pomoci
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
§1
Úvodní ustanovení
(1) V souladu s „Metodikou finančních toků a kontroly
programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů,
Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013“, metodikou komunitárních
programů a metodikou EHP/Norsko vydanou Ministerstvem financí je zpracována instrukce o systému finančního řízení a finanční kontroly na Ministerstvu spravedlnosti
pro projekty programů Evropských společenství a jiných
programů zahraniční pomoci (dále jen „Instrukce“). Instrukce stanoví postup finančního řízení a finanční kontroly
pro projekty programů Evropských společenství a jiných
programů zahraniční pomoci, kdy příjemcem projektu je
organizační útvar Ministerstva spravedlnosti, organizační
složka státu resortu Ministerstva spravedlnosti nebo příspěvková organizace (dále jen organizační složka státu).
(2) Instrukce je závazná pro všechny organizační útvary
Ministerstva spravedlnosti a organizační složky státu, které
se účastní finančního řízení a finanční kontroly pro projekty programů Evropských společenství a jiných programů
zahraniční pomoci.
§2
Finanční toky na programové období 2007 - 2013
(1) Návrh projektu musí být odsouhlasen odborem Evropské unie a plně finančně zajištěn před jeho schválením,
v opačném případě nelze projekt realizovat. K finančnímu
zajištění projektu se vyjadřuje ekonomický odbor, případně
při financování reprodukce majetku příslušné organizační
útvary Ministerstva spravedlnosti.

ka státu povinna o této skutečnosti informovat bezodkladně
odbor Evropské unie a ekonomický odbor.
(5) Prostředky, které jsou ze státního rozpočtu na projekt
takto poskytnuty, jsou rozpočtovány na příjmovou i výdajovou stránku kapitoly Ministerstva spravedlnosti. Na příjmech budou rozpočtovány částky odpovídající podílu
prostředků Evropské unie a na výdajích částky odpovídající jak podílu prostředků Evropské unie, tak i národního
podílu určeného na spolufinancování projektů.
(6) Příjmy, které byly rozpočtovány jako příjem z rozpočtu Evropské unie a v rozpočtovém roce, nebyly připsány na příjmový účet státního rozpočtu, zřízený pro správce
kapitoly, není nutné vázat. Tyto prostředky poskytnuté
z rozpočtu Evropské unie nebo EHP/Norsko se v následujících letech stávají příjmem rozpočtového roku, ve kterém byly přijaty a pro účely hodnocení plnění rozpočtu se
neposuzují jako součást plnění rozpočtovaných příjmů
organizační složky státu a ani o jejich výši nelze překročit
výdaje státního rozpočtu.
(7) Pokud příjmy a výdaje nemohly být takto rozpočtovány již při schvalování státního rozpočtu na příslušný rok,
požádá organizační útvar ministerstva nebo organizační
složka státu o provedení rozpočtového opatření, při kterém
budou zvýšeny příjmy a výdaje kapitoly Ministerstva spravedlnosti.
(8) Ekonomický odbor Ministerstva spravedlnosti takto
zajištěné výdaje na předfinancování, spolufinancování
a prostředky Evropské unie projektu rozepíše na příslušnou
organizační složku státu, která daný projekt realizuje.
(9) Organizační složka státu čerpá takto poskytnuté prostředky z výdajových účtů státního rozpočtu.

(2) Projekt musí být plně předfinancován ze státního
rozpočtu. Při předfinancování projektu bude postupováno
v souladu se zvláštními právními předpisy1).

(10) Příjmy se soustřeďují na příjmovém účtu státního
rozpočtu, který se zřizuje pouze správci kapitoly, tj. Ministerstvu spravedlnosti.

(3) Výši prostředků na realizaci projektu (v členění na
prostředky Evropské unie, spolufinancování a předfinancování ze státního rozpočtu) sdělí organizační útvary ministerstva nebo organizační složka státu ekonomickému odboru v termínu do 30. 6. předcházejícího roku, ve kterém
projekt začne být realizován.

(11) Organizační útvary ministerstva spravedlnosti nebo
organizační složky státu zasílají žádost o platbu z prostředků Evropské unie, EHP/Norsko, které byly předfinancovány ze státního rozpočtu nebo žádost o refundaci prostředků státního rozpočtu vynaložených na předfinancování
výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie, EHP/
Norsko, příslušnému řídícímu orgánu (příp. zprostředkujícímu subjektu) ve lhůtách, které jsou stanoveny v „Rozhodnutí“. Žádost o platbu musí být doložena požadovanými doklady (zejména zaplacenými fakturami, což je prokázáno výpisy z účtu), jakož i dalšími doklady požadovanými
řídícím orgánem.

(4) V případě schválení či neschválení projektu příslušným orgánem odpovědným za schválení projektu je organizační útvar ministerstva a organizační složka státu povinna
o této skutečnosti informovat bezodkladně odbor Evropské
unie a ekonomický odbor. V případě schválení projektu
zároveň předloží schválený finanční plán projektu. Pokud
v průběhu realizace projektu dojde ke změně finančního
plánu, je organizační útvar ministerstva a organizační slož-

(12) Organizační složky státu vedou účetnictví podle
zvláštních právních předpisů2) v justiční části v infor-

_________________________________________________________________________________
1)
2)

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými
celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
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mačním systému IRES, Vězeňská služba České republiky
v informačním systému FENIX a VIS.
(13) Příjmy a výdaje sledují organizační složky státu
v účetnictví podle atributu nástroje a zdroje, které jsou
stanoveny zvláštním právním předpisem3) a podle jednotlivých projektů.
§3
Finanční kontrola prováděná
na úrovni organizační složky státu
(1) Organizační složka státu musí zabezpečit před podepsáním smlouvy předběžnou kontrolu podle zvláštního
právního předpisu4) z titulu příkazce operace zejména:
a) zda prostředky z Evropské unie, EHP/Norsko slouží
účelu, pro který byly zajištěny,
b) správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů,
c) dodržení hospodárnosti,
d) podmínky pro postup stanovený pro zadávání veřejných
zakázek,
e) určit podle platných právních předpisů rozpočtové položky a atributy, z kterých bude projekt financován a
(2) z titulu funkce správce rozpočtu zejména:
a) zda operace byla ověřena příkazcem v rozsahu jeho
oprávnění,
b) zda jsou na příslušný rok alokovány prostředky na financování a předfinancování projektu ze státního rozpočtu
v kapitole resortu,
c) zda operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními
právními předpisy pro financování těchto výdajů.
(3) Organizační složka státu musí zabezpečit při úhradách těchto projektů předběžnou kontrolu podle zvláštního
právního předpisu5) v působnosti příkazce, který zejména
prověří správnost určení dodavatele a splatnost vzniklého
závazku, soulad výše závazku s individuálním příslibem
(tj. kromě platné rozpočtové skladby uvést atributy nástroje
a zdroje) a vystaví pokyn k úhradě, který předá další kontrole v působnosti hlavní účetní, která zejména odsouhlasí
soulad podpisu příkazce v pokynu k zjištění platby s podpisem uvedeným na podpisovém vzoru, údajů o dodavateli,
výši a splatnost vzniklého závazku.
(4) Vedoucí organizační složky státu musí dále zabezpečit průběžnou kontrolu, která bude sledovat vznik nároku
na prostředky Evropské unie nebo EHP/Norsko, čerpání
prostředků na projekty ze státního rozpočtu (tj. spolufinan-
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cování a předfinancování) až do okamžiku ukončení prováděných prací, splnění dodávky zboží nebo služeb v množství a kvalitě, nutné ke konečnému vypořádání a stanoví
další operační postupy, které budou v souladu se zvláštním
právním předpisem6).
(5) Zjistí-li organizační útvar Ministerstva spravedlnosti
nebo organizační složka státu nesrovnalost v realizaci projektu, je povinna bezodkladně ohlásit tuto nesrovnalost
příslušnému orgánu podle metodik Ministerstva financí § 1
odst. 1). Oznámení o nesrovnalosti je nutné zároveň zaslat
odboru generální inspekce, samostatnému oddělení interního auditu, ekonomickému odboru a odboru Evropské unie
Ministerstva spravedlnosti.
§4
Finanční veřejnosprávní kontrola
na úrovni Ministerstva spravedlnosti
(1) Odbor generální inspekce Ministerstva spravedlnosti
provádí veřejnosprávní kontrolu u organizačních útvarů
Ministerstva spravedlnosti a organizačních složek státu
resortu u realizovaných projektů.
(2) Ekonomický odbor a organizační útvary Ministerstva
spravedlnosti účastnící se financovaní reprodukce majetku
provádí před vydáním „Rozhodnutí o registraci akce“
a „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ u takto realizovaných projektů kontrolu zajištěných finančních prostředků na spolufinancování a předfinancování projektu a dále kontrolu časových a technických
parametrů projektů. Rovněž po ukončení projektu provádí
kontrolu, zda byl projekt realizován v souladu s vydaným
„Rozhodnutím o registraci akce“ a „Stanovením výdajů na
financování akce organizační složky státu“.
(3) Odbor Evropské unie, pokud bude ustanoven jako
zprostředkující subjekt, provádí kontrolu podkladů předkládaných dle § 2 odst. 11, zejména cizojazyčných textů.
(4) Samostatné oddělení interního auditu prověřuje v pravidelných intervalech vnitřní kontrolní systém a případně
může provádět následnou veřejnosprávní kontrolu.
§5
Závěrečné ustanovení
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 27. července 2007.
ministr spravedlnosti
JUDr. Jiří Pospíšil v.r.

_____________________________________________________
3)
Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů
státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 12 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 18 a 19 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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28
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 2. prosince 2004, č. j. 515/2004-Org,
kterou se mění a doplňuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org,
kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení,
ve znění Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. prosince 2002, č. j. 423/2002-Org, ze dne 10. prosince
2003, č. j. 409/2003-Org a ze dne 14. června 2004, č. j. 192/2004-Org
6. V § 238 odst. 3 se za slova „v odstavci 1 a odstavci 2
písm.“ vkládají slova „a) až i)“. Slova „seznam znalců
a tlumočníků“ se zrušují.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Čl. I
Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001-Org,
kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní,
krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky
instrukcí a sdělení, se mění takto:

7. Za § 255 se vkládají § 255a a § 255b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou znějí:
„§ 255a

1. V § 8 písmenu e) se za bod kk) vkládá nový bod ll),
který zní:

Evidence osvědčení o registraci
plátce daně z přidané hodnoty

„ll) jimiž bylo rozhodnuto o podání předběžné otázky
Soudnímu dvoru ES*), a to spolu s kopií relevantních částí
spisu Soudnímu dvoru ES a v kopii ministerstvu,

„Evidence osvědčení o tom, že advokát nebo veřejná
obchodní společnost zřízená k výkonu advokacie *), notář,
patentový zástupce nebo společnost patentových zástupců**), jsou registrováni u příslušného správce daně jako
plátci daně z přidané hodnoty, se vede formou zvláštního
jmenného seznamu, kde se vedle jména a příjmení plátce
nebo obchodní firmy plátce, a daňového identifikačního
čísla přiděleného plátci správcem daně***), uvede též jednací číslo, pod kterým je ve správním deníku osvědčení
u soudu založeno. Uvedou se zde i změny skutečností uvedených v osvědčení nebo jeho zánik.

___________________
*)

Čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství, čl. 150
Smlouvy o založení Evropského společenství atomové energie,
čl. 35 Smlouvy o Evropské unii.“.

Dosavadní bod ll) se označuje jako bod mm).
2. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Doručuje-li se soudní písemnost advokátovi, soudnímu exekutorovi, notáři, patentovému zástupci nebo daňovému poradci podle právních předpisů, upravujících zvláštní způsob doručování těmto osobám, musí být za jménem
a příjmením adresáta uveden dodatek vyjadřující toto postavení adresáta.“.
3. V § 61 odst. 2 věta prvá zní:
„(2) Současně s nařízením výkonu trestu vyrozumí předseda senátu (samosoudce) o odsouzení zasláním opisu
pravomocného rozsudku soud, který v jiné trestní věci
téhož odsouzeného uložil trest zákazu činnosti nebo zákaz
pobytu, trest obecně prospěšných prací, povolil podmíněný
odklad výkonu trestu, podmíněně zastavil trestní stíhání
obviněného nebo podmíněně upustil od jeho potrestání,
popř. soud, který rozhodl o podmíněném propouštění téhož
odsouzeného z jiného trestu, jestliže čin byl spáchán ve
zkušební době nebo v době výkonu uvedených trestů, který
dosud neskončil.“.
4. V § 162 se odstavec 10 zrušuje.
5. V § 238 odst. 2 se za písmeno e) vkládají nová písmena
f), g), h) a i), která znějí:
„f) evidence stvrzenek o platbách,
g) evidence procesních (generálních) plných mocí,
h) evidence osvědčení o registraci plátce daně z přidané
hodnoty podle § 255a v. k. ř.,
i) evidence vzorů otisku podpisového razítka advokáta.“.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno j).

___________________
*)

§ 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů.
**)
§ 22 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o
změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
***)
§ 33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 255b
Evidence vzorů otisku podpisového razítka
advokáta podle § 42 odst. 4 o.s.ř.
„Evidence vzorů otisku podpisových razítek advokátů
podle § 42 odst. 4 o.s.ř. se vede formou zvláštního jmenného seznamu, kde se vedle jména a příjmení advokáta, identifikačního a registračního číslo advokáta uvede též jednací
číslo, pod kterým je ve správním deníku vzor u soudu založen.

___________________
*)

§ 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Čl. II
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Němec v.r.
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29
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. srpna 2006, č. j. 268/2006-Org,
kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č.j. 505/2001-Org,
kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení,
ve znění Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. prosince 2002, č. j. 423/2002-Org, ze dne 10. prosince
2003, č. j. 409/203-Org, ze dne 14. června 2004, č. j. 192/2004-Org a ze dne 2. prosince 2004, č. j. 515/2004-Org
Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává
vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, se mění a doplňuje takto:
I.
1. Slova „propadnutí věci“ se ve všech ustanoveních této
instrukce mění na slova „propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty“, slova „zabrání věci“ na „zabrání věci
nebo jiné majetkové hodnoty“.
2. Do § 8 písmeno e) se za písmeno mm) doplňuje písmeno
nn) následujícího textu:
„nn) ve věcech vymáhání práv duševního vlastnictví (po
jejich anonymizaci) Úřadu průmyslového vlastnictví.“
3. Do § 8 se za písmeno h) doplňuje písmeno i) následujícího textu: „na pokyn soudce, soudního tajemníka nebo
vyššího soudního úředníka zasílají
aa) příslušnému katastrálnímu úřadu opis usnesení o zajištění nemovitosti podle § 79d tr.ř.,
bb) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu
se nemovitost nachází a v jejichž obvodu má vlastník
nemovitosti trvalý nebo jiný pobyt, a osobám, o nichž je
mu známo, že mají k nemovitosti předkupní, nájemní
nebo jiné právo pravomocné usnesení o zajištění nemovitosti,
cc) oznámení, vyrozumění a usnesení o zajištění jiné majetkové hodnoty (případně náhradní hodnoty) dalším subjektům uvedeným v § 79e odst. 3 a 4. tr.ř.“
4. § 30 odst. 3. zní:
„K rovnoměrnému vytížení advokátů při ustanovování
obhájcem, zmocněncem a opatrovníkem vede každý soud
abecedně uspořádaný seznam advokátů, kteří souhlasí
s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci. Pokud tuto
vůli jasně a nepochybně projevili v minulosti a není důvod
o trvání jejich zájmu pochybovat, nemusejí po 1. 7. 2006
o zapsání do nově tvořeného seznamu podle § 39 odst. 2
věta první tr. řádu znovu žádat, ale mohou do něj být bez
dalšího převedeni. Podmínkou zapsání do seznamu okresního soudu je skutečnost, že advokát má sídlo v obvodu
(sídle) tohoto 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 němuž je vrchní soud soudem odvolacím.
Zvláštní seznamy pro případné pobočky soudů se nevytvářejí. Za sídlo advokáta se považuje adresa jeho kanceláře
nikoli pobočky.
Každý advokát může být veden jen v seznamech okresních (obvodních) soudů jednoho soudního kraje a v seznamu jednoho krajského a vrchního soudu. Pro případ, že
nebude možné ustanovit žádného advokáta podle pořadníku advokátů, kteří o ustanovení projevili zájem, může být
ustanoven i jiný advokát z pořadníku advokátů nadřízeného
soudu. U obvodních soudů v Praze se za sídlo advokátů

považuje město Praha. V obou seznamech se pro případ
§ 27 odst. 2 v.k.ř. uvedou i čísla faxového a telefonického
spojení (příp. číslo mobilního telefonu), pokud je advokát
soudu sdělil. Soudce, který má stanovenou dosažitelnost,
musí mít tento seznam k dispozici.
5. Ustanovení § 67 a § 68 zní:
„§ 67
Udělení milosti
(1) Udělení milosti sdělí odsouzenému ve výkonu trestu
odnětí svobody neprodleně předseda okresního soudu,
v jehož obvodu se trest vykonává, nebo jím pověřený soudce podle pokynů ministerstva daných v dožádání o publikaci udělené milosti. O provedení publikace sepíše se ve
dvojím vyhotovení protokol, který kromě náležitostí protokolu (§ 55 tr.ř.) obsahuje poučení o významu udělené milosti event. podmínku, pod kterou byla milost udělena,
vyjádření odsouzeného k udělení milosti, označení bydliště
odsouzeného, jeho zaměstnání a případně adresu zaměstnavatele. Jedno vyhotovení protokolu se zašle ministerstvu;
druhé vyhotovení ponechá předseda soudu či jím pověřený
soudce ve spise, ve kterém publikoval odsouzenému milost. Pokud není možno tímto způsobem publikaci realizovat, zajistí soud podle pokynů ministerstva neprodlené
propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody,
je-li takový postup důvodný. Vlastní publikace milosti se
pak uskuteční postupem podle odst. 2.
(2) Nevykonává-li odsouzený trest odnětí svobody, byl-li
odsouzen k jinému druhu trestu nebo byla-li udělena milost
formou abolice nebo rehabilitace, publikuje udělení milosti
podle odst. 1 předseda toho soudu, který ve věci rozhodl
nebo u něhož se řízení vede. Publikace milosti v zahraničí
se zpravidla zajistí prostřednictvím dožádání cizozemského
soudu.
(3) Byla-li milost udělena na žádost jmenovaného sdružení občanů, vyrozumí příslušný předseda soudu i toto
sdružení.
§ 68
Podmíněné udělení milosti
(1) Byl-li trest nebo jeho zbytek prominut milostí nebo
amnestií prezidenta republiky pod podmínkou, sleduje
dodržování podmínky a způsob života odsouzeného soud,
který ve věci rozhodl v prvním stupni. Postupuje přitom
obdobným způsobem, jako při sledování podmíněného
odsouzení a opírá se o pomoc zájmových sdružení občanů.
(2) Po uplynutí každého roku podmínky, na níž je udělená milost nebo amnestie vázána, sdělí soud ministerstvu
výsledky šetření a uvede, jaká opatření učinil k tomu, aby
odsouzený vedl řádný život.
(3) Vyjde-li najevo, že odsouzený nedodržuje podmínky,
pod kterými byla milost nebo amnestie udělena, provede
soud potřebná šetření i mimo lhůty a předloží výsledky
šetření spolu s trestními spisy ministerstvu.
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(4) Sdělí-li ministerstvo, že bylo prezidentem republiky
rozhodnuto, že podmínka, pod kterou byla milost udělena,
nebyla splněna, nařídí předseda senátu (samosoudce) výkon trestu nebo jeho zbytku a pracovník soudu tím pověřený vyrozumí o tom neodkladně Rejstřík trestů.“
6. V § 86 odst. 1 se za slova „vydány nebo odňaty“ doplňuje „anebo zajištěny“ a za slova „jejich vydání či odnětí“
se doplňuje „anebo zajištění“.

bodu 5 - Rejstřík právních dožádání, všeobecných věcí, se
do části IV. se za text pod písmenem „n“ doplňuje:
„o) vydání rozhodnutí a opatření v souvislosti se zajištěním majetku nebo důkazního prostředku a jejich uznávání,
včetně odkladu zajištění důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie.“
III.

II.
V příloze č. 1 - Návod k vedení evidenčních pomůcek do

částka 8

Příloha č. 7 k Instrukci zní:
„Příloha č. 7“

Přehled
vazebních věznic a věznic Vězeňské služby ČR realizujících příjem
odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody z občanského života
1) Vazební věznice Praha-Pankrác
Pouze muži - obvody:
Prahy 1 - 10,
Okres :
Benešov.
2) Vazební věznice Praha-Ruzyně
- okresy :
Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.
Pouze ženy - obvody:
Prahy 1 - 10,
Okres :
Benešov.
3) Vazební věznice České Budějovice
- okresy :
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
4) Věznice Plzeň
- okresy:

Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov.

5) Věznice Ostrov
- okresy:

Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.

6) Vazební věznice Litoměřice
- okresy:
Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Teplice a Ústí nad Labem.
7) Vazební věznice Liberec
- okresy:
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Nymburk a Semily.
8) Vazební věznice Hradec Králové
- okresy:
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Kutná Hora, Náchod, Pardubice, Rychnov
nad Kněžnou, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí.
9) Vazební věznice Brno
- okresy:

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště,
Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

10) Vazební věznice Ostrava
- okresy:
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vsetín.
11) Vazební věznice Olomouc
- okresy:
Bruntál, Jeseník, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.
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IV.
Příloha č. 8 k Instrukci zní:
„Příloha č. 8“
Přehled
vazebních věznic a věznic Vězeňské služby ČR
zabezpečujících výkon vazby pro jednotlivé soudy
1) Vazební věznice Praha-Pankrác
Pouze muži - obvody:
Prahy 1, 2, 3, 4, 7, 9 a 10
okres :
Benešov.
:
Městský a Vrchní soud v Praze.
2) Vazební věznice Praha-Ruzyně
Pouze muži - obvody:
Praha 5, 6 a 8,
okresy :
Beroun, Kladno, Kolín, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. Krajský
soud Praha.
ženy - obvody:
Prahy 1 - 10,
okresy :
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.
Krajský, Městský a Vrchní soud v Praze.
3) Vazební věznice České Budějovice
- okresy :
České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakoni
ce a Tábor.
Krajský soud České Budějovice.
4) Věznice Plzeň
- okresy:
5) Věznice Ostrov
- okresy:

Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Krajský soud
Plzeň.
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.

6) Vazební věznice Litoměřice
- okresy:
Chomutov, Litoměřice, Louny, Mělník, Most a Ústí nad Labem.
Krajský soud Ústí nad Labem.
7) Vazební věznice Teplice
- okresy :
Děčín a Teplice.
8) Vazební věznice Liberec
- okresy:
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav a Semily.
Krajský soud Ústí nad Labem - pobočka Liberec.
9) Vazební věznice Hradec Králové
- okresy:
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Kutná Hora, Náchod, Pardubice, Svitavy,
Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Ústí nad Orlicí. Krajský soud Hradec Králové.
10) Vazební věznice Brno
- okresy:
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Vyškov a Žďár nad Sázavou.
Krajský soud Brno a Nejvyšší Soud ČR.
Pouze ženy - okres:
Břeclav
11) Vazební věznice Břeclav
Pouze muži - okres:
Břeclav.
12) Vazební věznice Ostrava
- okresy:
Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město a Vsetín.
Krajský soud Ostrava.
13) Vazební věznice Olomouc
- okresy:
Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště a Zlín. Vrchní soud Olomouc.
Krajský soud Brno - pobočka Zlín.
14) Věznice Znojmo
- okres :

Znojmo.
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částka 8

V.
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem podpisu.
ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Němec
v zast. JUDr. Vladimír Král, v.r.

30
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 7. prosince 2006, č. j. 458/2006-Org,
kterou se mění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org,
kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení,
ve znění Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. prosince 2002, č. j. 423/2002-Org, ze dne 10. prosince
2003, č. j. 409/2003-Org, ze dne 14. června 2004, č. j. 192/2004-Org, ze dne 2. prosince 2004, č. j. 515/2004-Org
a ze dne 23. srpna 2006, č. j. 268/2006-Org
Instrukce Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává
vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, se mění a doplňuje takto:

„(1) Na chod týmu a rozvržení prací v týmu dohlíží předseda senátu (samosoudce) nebo jiný zaměstnanec soudu
stanovený v rozvrhu práce.“
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

I.
1. V § 1 se vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které zní:
„(3) Předseda soudu v rozvrhu práce může také stanovit
senáty a samosoudce, jejichž soudní oddělení jsou organizována formou týmu.
(4) V rozvrhu práce pak předseda soudu stanoví složení
týmu. Ten bude zpravidla sestaven z předsedy senátu (samosoudce), asistenta soudce (vyššího soudního úředníka),
protokolujícího úředníka a případně dalších administrativních zaměstnanců soudu.
(5) Je-li práce samosoudce či senátu organizována v týmu, předseda soudu v rozvrhu práce určí, který z pracovníků zařazených v týmu plní povinnosti vedoucího
soudní kanceláře (např. dle § 5 odst. 2 a § 8).“
Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují 6, 7 a 8.
2. Vkládá se nový § 6a:
„§ 6a
Praxe studentů právnických fakult na soudu

4. V § 9 odstavec 3 zní:
„(3) Zjistí-li soudce, popřípadě předseda senátu (samosoudce), při vyřizování agendy opakované závady v práci
soudní kanceláře nebo týmu, upozorní na ně místopředsedu
nebo předsedu soudu.“
5. V § 35 odstavec 3 zní:
„Ve vazebních věcech se rozhodnutí okresního soudu
a krajského soudu jako soudu II. stupně vypraví do pěti
pracovních dnů po jeho vyhlášení (vydání) a v ostatních
věcech do deseti pracovních dnů; v řízení před krajskými
soudy jako soudy prvního stupně a vrchními soudy ve vazebních věcech do deseti pracovních dnů a v ostatních
věcech do dvaceti pracovních dnů.“
Odstavec 5 se vypouští a dosavadní odstavce 6 - 12 se
označují jako odstavce 5 - 11.
6. V § 36 odstavec 7 zní:
„Vyhošťovací, vydávací a předávací vazba a vazba podle
§ 454 tr. ř. se eviduje ve zvláštních oddílech seznamu vazeb.“

(1) Se souhlasem předsedy soudu může student právnické fakulty vykonat praxi na soudu. Přidělen k výkonu praxe u soudce či senátu může být jen se souhlasem tohoto
soudce či předsedy senátu.

7. V § 99 odstavci 4 se za slova „jímž se řízení končí“ doplňuje text: „s uvedením čísla jednacího tohoto útvaru“.

(2) Student je povinen zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem
soudnictví. Před zahájením praxe je student povinen podepsat prohlášení mlčenlivosti a povinnost mlčenlivosti trvá i
po skončení praxe. Povinnosti zachovávat mlčenlivost může studenta zprostit předseda soudu.

Příprava výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí

(3) Student je povinen zdržet se při výkonu praxe všeho,
co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost a nezávislost
soudnictví.“
3. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který
zní:

8. V oddílu druhém se vkládá nový § 108a, který zní:
„§ 108a
Je-li to vzhledem k osobám účastníků účelné, výkonný
úředník - vykonavatel, popř. vyšší soudní úředník či soudní
tajemník, zpravidla společně s odesláním usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí oprávněnému, jej vyzve, aby sdělil číslo bankovního účtu, na který
mu má být zaslána peněžní částka získaná výkonem a dotazy na evidence majetku zjistí movité věci povinného (např.
evidence cenných papírů či motorových vozidel).“
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hodnutí nebo soupisu dle § 672 odst.2 obč. zák. pověřit
v souladu s § 76 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. soudního
exekutora provedením úkonů soudního vykonavatele.

„(2) Jakmile se vykonavatel dozví buď z listin nalezených u povinného nebo z jeho sdělení nebo ze zprávy Střediska cenných papírů nebo orgánu vedoucího jinou evidenci, že pro povinného jsou evidovány zaknihované nebo
imobilizované cenné papíry, tyto sepíše do protokolu
o soupisu. Poté vykonavatel vyrozumí Středisko cenných
papírů nebo orgán vedoucí jinou evidenci, kdy a jaký druh
cenných papírů byl sepsán, a že povinný s nimi nesmí ode
dne soupisu nakládat.“

(2) Při stanovení výše odměny a náhrady hotových výdajů exekutora postupuje soud podle § 19 až 22 vyhl.č.
330/2001 Sb. Odměnu a náhrady za jinou činnost exekutora konanou z pověření soudu vyplácí exekutorovi soud,
který ho touto činností pověřil. Soud může od oprávněného
vyžádat zálohu na náklady provedení výkonu rozhodnutí (§
270 odst. 3 o.s. ř.).“

10. V § 112 se na konci doplňuje odstavec 4, který zní:

15. Za § 130 se vkládá § 130a, který zní:

„(4) Předseda senátu určí obchodníka s cennými papíry či
investičního zprostředkovatele (§ 5 až 20 a § 29 až 32 zák.
č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu), jehož
prostřednictvím bude vykonavatel realizovat prodej obchodovatelných cenných papírů.“
11. V § 114 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Přikročí-li soud ke zpeněžení sepsaných věcí prostřednictvím dražby, oznámí vykonavatel termín dražebního roku nejméně 15 dní před jeho konáním.
(2) Při dražebním roku provádí jednotlivé úkony vykonavatel. Vykonavatel může požádat soudní správu o vyslání
zapisovatelky k dražbě, považuje-li to za potřebné. Při
dražbě většího rozsahu může být výkonu přítomno více
pracovníků soudu určených správou soudu k zajištění pomocných prací při dražbě.“
12. V ustanovení § 115 se na konci doplňují odstavce 5 a 6,
které znějí:
„(5) Soud vydražiteli na žádost vydá doklad o zaplacení,
který splňuje náležitosti § 28 odst. 2 zák.č. 235/2004 Sb.
o dani z přidané hodnoty. Doklad o zaplacení vyhotoví
v případě dražby movitých věcí vykonavatel a v případě
prodeje nemovitosti či podniku předseda senátu.
(6) Doklad o zaplacení obsahuje:
a) název a sídlo soudu, popř. IČ,
b) povinný, adresa, popř. IČ a DIČ,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název,
dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo
místo podnikání vydražitele,
d) daňové identifikační číslo, pokud je vydražitel plátcem,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) popis prodané věci,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum přijetí platby, pokud se liší od data vystavení
daňového dokladu,
i) cenu bez daně,
j) základ daně,
k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se
jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné
ustanovení tohoto zákona,
l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě
zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.“
13. V § 128 odstavci 1 a 2 se za slova „§ 76a“ vkládají
slova „a § 76b“ a v odstavci 2 se za slova „§ 273a“ vkládají slova „a 273b“.
14. § 130 zní:
„§ 130
(1) Předseda senátu může v jednotlivé věci výkonu roz-

„§ 130a
Byla-li sepsána stejná věc ve prospěch více pohledávek,
které jsou vymáhány ve výkonu rozhodnutí i v exekuci,
dražbu provede soud nebo soudní exekutor, jehož pohledávka je první v pořadí a o rozvrhu výtěžku rozhodne usnesením. Rozhodující pro určení pořadí je ve věci výkonu
rozhodnutí datum podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (§ 332 odst. 1 o. s. ř.) a v exekuci datum vydání
exekučního příkazu prodejem movitých věcí povinného.
Provádí-li dražbu a rozvrh soudní exekutor, soud mu zašle
kopii části spisu, ze které vyplývá pořadí uplatněné pohledávky. Provádí-li dražbu a rozvrh soud, vyžádá od soudního exekutora kopii části spisu, ze které vyplývá pořadí
uplatněné pohledávky a výše přiznaných nákladů exekuce.“
16. V § 163 odstavci 1 písm. b) položka 18. zní:
„všeobecný rejstřík F (vzor č. 17 v.k.ř.)“.
17. V § 163 odstavci 1 písm. b) se zrušují 19. a 22., položky 20. a 21. se označují jako položky 19. a 20., položky
23. a 24. se označují jako 21. a 22.
18. V § 188 se na konci doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Předseda senátu povolí studentu právnické fakulty
vykonávajícímu praxi na soudu (§ 6a), aby nahlédl do spisu
a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy, ledaže jde o spis,
o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat
utajen.“
19. Hlava druhá včetně nadpisu zní:
„HLAVA DRUHÁ
Obchodní rejstřík, rejstřík nadací a nadačních fondů,
rejstřík obecně prospěšných společností, rejstřík společenství vlastníků jednotek
§ 201
Členění rejstříků
I. Obchodní rejstřík (zák. č. 513/1991 Sb.)
(1) Obchodní rejstřík se skládá z rejstříkových vložek,
které mají shodné číslo s číslem spisu a sbírky listin.
(2) Obchodní rejstřík je každému přístupný. Každý má
právo do něj nahlížet, pořizovat si opisy a výpisy. Na požádání vydá rejstříkový soud úřední opis zápisu nebo listiny
uložené ve sbírce listin, výpis nebo potvrzení o určitém
zápisu, popřípadě vydá potvrzení o tom, že v obchodním
rejstříku určitý zápis není (§ 28 odst. 1, 2 obchodního zákoníku).
(3) Všechny písemnosti (podněty, návrhy zapsaných
skutečností, včetně listinných důkazů a rozhodnutí) tvoří
rejstříkový spis.
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(4) Obchodní rejstřík a rejstříkové spisy jsou uspořádány
do oddílů, majících toto označení:
A - oddíl pro samostatně podnikající fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní
podniky a jiné právnické osoby, včetně organizačních
složek a odštěpných závodů, o nichž zákon stanoví, že se
zapisují do obchodního rejstříku, pokud se nezapisují do
jiného oddílu, odštěpné závody se sídlem odlišným od
sídla podniku,
B - oddíl pro akciové společnosti,
C - oddíl pro společnosti s ručením omezeným,
Dr - oddíl pro družstva,
Pr - oddíl pro příspěvkové organizace,
Zs - oddíl pro cizí právnické osoby, které přenesly sídlo na
území ČR,
H - oddíl pro evropské společnosti, evropské družstevní
společnosti a evropská hospodářská zájmová sdružení.
(5) Součástí oddílu A jsou:
- všechny knihy rejstříku obchodního oddílu A vedeného doposud rejstříkovými soudy; do těchto knih
se nadále nové subjekty nezapisují;
- oddíly podnikového rejstříku Pn, Pk, Ps, PSn, Po,
Nv založené před 1. 7. 1988, Nv vedený od 1. 7.
1988, Sv a Shr s tím, že se přejmenovávají na knihy
oddílu A při zachování původního číslování vložek,
které se označí ve shora uvedeném pořadí římskými číslicemi následujícími po číslici, kterou je
označena poslední kniha oddílu A doposud vedeného rejstříku obchodního; do těchto knih se nadále
nové subjekty nezapisují;
- oddíl Firm podnikového rejstříku, který se přejmenovává na oddíl A bez označení římskou číslicí.
V jeho číslování vložek se pokračuje zápisy subjektů uvedených v odstavci 4 (oddíl A).
(6) Součástí oddílu B jsou:
- všechny knihy rejstříku obchodního oddílu B vedeného doposud rejstříkovými soudy; do těchto knih
se nadále nové subjekty nezapisují;
- oddíl Sa podnikového rejstříku založený před 1. 7.
1988 s tím, že se přejmenovává na knihu oddílu B,
která se označí římskou číslicí následující po číslici, kterou je označena poslední kniha oddílu B
doposud vedeného rejstříku obchodního; do této
knihy se nadále nové subjekty nezapisují;
- oddíl Sa podnikového rejstříku vedený od 1. 7.
1988, který se přejmenovává na oddíl B bez označení římskou číslicí. V jeho číslování se pokračuje
zápisy subjektů uvedených v odstavci 4 (oddíl B).
(7) Součástí oddílu C jsou:
- všechny knihy rejstříku obchodního oddílu C vedeného doposud rejstříkovými soudy; do těchto knih
se nadále nové subjekty nezapisují;
- oddíl Sro podnikového rejstříku s tím, že se přejmenovává na oddíl C bez označení římskou číslicí.
V jeho číslování se pokračuje zápisy subjektů uvedených v odstavci 4 (oddíl C).
(8) Součástí oddílu Dr jsou:
- všechny knihy rejstříku společenstevního (oddíl Dr)
vedeného doposud rejstříkovými soudy; do těchto
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knih se nadále nové subjekty nezapisují;
- oddíly Dz, Db a Do podnikového rejstříku založené
před 1. 7. 1988 a oddíly Dz, Db a Dp podnikového
rejstříku vedené od 1. 7. 1988 s tím, že se přejmenovávají na knihy oddílu Dr při zachování původního číslování, které se označí ve shora uvedeném
pořadí římskými číslicemi následujícími po číslici,
kterou je označena poslední kniha společenstevního
rejstříku doposud vedeného. Do těchto knih se
nadále nové subjekty nezapisují;
- oddíl Do podnikového rejstříku vedený po 1. 7.
1988, který se přejmenovává na oddíl Dr bez označení římskou číslicí. V jeho číslování se pokračuje
zápisy subjektů uvedených v odstavci 4 (oddíl Dr).
(9) Součástí oddílu Pr jsou:
- příspěvkové organizace zapisované dle zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
(10) Součástí oddílu Zs jsou:
- cizí právnické osoby, které přenesly sídlo na území
ČR (§ 26 obchodního zákoníku).
(11) Součástí oddílu H jsou:
- evropské společnosti zapisované dle zák. č.
627/2004 Sb., o evropské společnosti;
- evropské družstevní společnosti zapisované dle zák.
č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti;
- evropská hospodářská zájmová sdružení zapisovaná
dle zák. č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení.
U subjektů zapsaných do podnikového rejstříku zůstává
označení římskými číslicemi zachováno.
II. Rejstřík nadací a nadačních fondů (zák. č. 227/1997
Sb.)
(1) Rejstřík nadací a nadačních fondů se skládá
z rejstříkových vložek, které mají shodné číslo s číslem
spisu a sbírky listin.
(2) Rejstřík je veřejným seznamem; jeho součástí je i statut nadace nebo nadačního fondu a výroční zpráva. Pro
vedení rejstříku nadací a nadačních fondů a řízení ve věcech rejstříku platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu o obchodním rejstříku.
(3) Rejstřík nadací a nadačních fondů má oddíl s označením N.
III. Rejstřík obecně prospěšných společností (zák. č.
248/1995 Sb.)
(1) Rejstřík obecně prospěšných společností se skládá
z rejstříkových vložek, které mají shodné číslo s číslem
spisu a sbírky listin.
(2) Pro vedení rejstříku obecně prospěšných společností
a řízení ve věcech rejstříku platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu o obchodním rejstříku.
(3) Rejstřík obecně prospěšných společností má oddíl
s označením O.
IV. Rejstřík společenství vlastníků jednotek (zák. č.
72/1994 Sb.)
(1) Rejstřík společenství vlastníků jednotek se skládá
z rejstříkových vložek, které mají shodné číslo s číslem
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spisu a sbírky listin.
(2) Pro vedení rejstříku společenství vlastníků jednotek
a řízení ve věcech rejstříku platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu o obchodním rejstříku.
(3) Rejstřík společenství vlastníků jednotek má oddíl
s označením S.
V. Sbírka listin
(1) Součástí obchodního rejstříku a dalších rejstříků vedených rejstříkovým soudem je sbírka listin obsahující
alespoň:
- společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu
anebo zakladatelskou smlouvu společnosti, stejnopis notářského zápisu obsahujícího usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti nebo
ustavující schůze družstva, stanovy akciové společnosti, družstva nebo společnosti s ručením omezeným, pokud mají být podle společenské smlouvy
vydány, a zakládající listinu státního podniku a jejich pozdější změny (§ 38i obchodního zákoníku).
(2) Listiny určené do sbírky listin jsou zakládány do obalů vedených pod číslem rejstříkového spisu s označením
oddílu a lomené písmenem L. Jednotlivé písemnosti jsou
označeny pořadovými čísly. Na obalu spisu je aktualizován
seznam všech uložených listin (vzor č. 123 v.k.ř.). Pokyn
k uložení listiny do sbírky listin učiní ve spise pracovník,
který o návrhu rozhodoval.
(3) Je-li určitá skutečnost zapsána v obchodním rejstříku,
ale ve sbírce listin není uložen odpovídající dokument,
poznamená se v seznamu na obalu „neuložen“ (v poznámkovém sloupci seznamu obalu). Pokyn pro vyznačení provede ten, kdo ve věci rozhoduje.
(4) Sbírka listin se vede odděleně od rejstříkového spisu.
§ 202
Způsob zapisování
(1) Obchodní rejstřík a další rejstříky, včetně všech navazujících evidencí, jsou vedeny výlučně prostředky výpočetní techniky s využitím aplikačního programového vybavení, jehož správnost a další údržbu garantuje Ministerstvo
spravedlnosti ČR. Provádění všech zápisů je nezbytné provádět v souladu s dokumentací k danému programového
vybavení.
(2) Pro každý zapisovaný subjekt se zřídí v příslušném
oddílu samostatný rejstříkový spis označený příslušným
písmenem oddílu a běžným číslem. Odštěpný závod se zapíše do obchodního rejstříku, v němž je podle sídla, popřípadě místa podnikání nebo bydliště podnikatel zapsán.
Jestliže je odštěpná závod umístěn v obvodu jiného rejstříkového soudu, musí být zapsán do obchodního rejstříku i u
tohoto soudu. Totéž platí o jiné organizační složce.
(3) Zápisy v rejstříkové vložce se provádějí na základě
rozhodnutí, a to neprodleně po nabytí právní moci soudního rozhodnutí. Soud rovněž provede zápis, aniž by o tom
vydával rozhodnutí, také tehdy, pokud mají navrhované
zapisované skutečnosti podklad v přiloženém notářském
zápisu; v takovém případě soud kromě zjištění podle odstavce 1 zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky kladené na něj zvláštním právním předpisem. Postup
podle předchozí věty se použije pouze tehdy, je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení podnikatel, kterého se
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zápis týká. Notářský zápis je způsobilým podkladem k zápisu, i když zvláštní právní předpisy tuto formu právního
úkonu nevyžadují (§ 200da odst. 3 o.s.ř.).
(4) Při změně právní formy právnické osoby ve smyslu
§ 38 - § 38h obch. zákoníku se do obchodního rejstříku
zapíše, že změnila právní formu a všechny zákonem požadované údaje pro danou právní formu. Zápis se provede do
toho oddílu obchodního rejstříku, který je vymezen pro
nově zřízenou právní formu.
(5) Při změně právní formy právnické osoby v rámci
téhož oddílu obchodního rejstříku se pro zápis změny použije stávající číslo vložky.
(6) Při změně právní formy právnické osoby, která vyžaduje zápis v jiném oddílu než ve kterém je zapsána, se pro
zápis změny použije nové číslo vložky. Pod původním
číslem vložky se v zápisech nepokračuje.
(7) Změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje místní
příslušnost, soud usnesením přenese svou příslušnost na
soud nově příslušný; nesouhlasí-li tento soud s přenesením
příslušnosti, rozhodne jeho nadřízený soud. Po právní moci
usnesení o přenesení místní příslušnosti se příslušné zápisy
a spisy (rejstříkový spis a sbírka listin) převedou do obchodního rejstříku nově příslušného soudu (§ 200a odst. 3
o.s.ř.). V případě, že zapsaný subjekt přesídlí zpět do obvodu původně příslušného rejstříkového soudu, rejstříková
vložka se otevře a zápisy se budou provádět pod původní
spisovou značkou.
(8) Jestliže mají osoby zúčastněné na fúzi, rozdělení nebo
převodu obchodního jmění (§ 38 - § 38h obch. zák.) sídla
v obvodech různých rejstříkových soudů, vyžádá si rejstříkový soud, u kterého byl podán návrh na zápis, od rejstříkových soudů, v jejichž obvodech mají ostatní zúčastněné
osoby sídla, rejstříkové spisy všech ostatních zúčastněných
osob. Po právní moci rozhodnutí o povolení zápisu vrátí
tyto spisy ostatním rejstříkovým soudům spolu s usnesením
o povolení zápisu fúze, rozdělení nebo převodu obchodního jmění do obchodního rejstříku, opatřeným doložkou
právní moci.
§ 203
Rejstříkové spisy
(1) O každém zapisovaném subjektu se vede rejstříkový
spis. Do tohoto spisu se zakládají všechna podání týkající
se subjektu, včetně podnětů, návrhů, listinných důkazů
a příslušných rozhodnutí týkajících se zapsaného subjektu.
(2) Na vnější straně spisového obalu se uvede spisová
značka, název a sídlo, příp. místo podnikání, zapisovaného
subjektu a jeho odštěpných závodů. Při jejich změně se
předcházející údaj červeně podtrhne a vyznačí se údaj nový. Spisová značka se skládá z označení příslušného oddílu
obchodního rejstříku a z čísla vložky A 30; u knih rejstříku
obchodního, doposud vedeného rejstříkovými soudy, a u
oddílů podnikového rejstříku, přejmenovaných na knihy
příslušných oddílů (A, B, C, Dr), označených římskými
číslicemi, se mezi označení příslušného oddílu a běžné
číslo vkládá římská číslice označující příslušnou knihu
(např. B XX 180). Po provedení výmazu z obchodního
rejstříku se červeně vyznačí na spisový obal rok, kdy došlo
k výmazu, a přední strana obalu se červeně úhlopříčně
přeškrtne.
(3) Do každého rejstříkového spisu se zakládá spisový
přehled a zvláštní obal určený pro zakládání stanov a za-
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kladatelských dokumentů včetně jejich změn.
(4) Každá písemná žádost o výpis, opis a potvrzení
z obchodního rejstříku je zapsána do evidence seznamu
výpisů, opisů a potvrzení. Pokud výpis není možno vyhotovit (např. subjekt není zapsán v obchodním rejstříku), žadatel musí být o tom uvědoměn. Ústní žádosti, kterým bylo
vyhověno, se rovněž zapisují do seznamu výpisů, opisů
a potvrzení za pomoci výpočetní techniky.
(5) Není-li stanoveno jinak, užijí se pro vedení rejstříkových spisů přiměřeně ustanovení § 164 až § 199 v.k.ř.
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praxe vykonána a u kterého soudu, a dále jednací číslo, pod
kterým je ve správním deníku založeno hodnocení průběhu
praxe studenta a prohlášení studenta o povinnosti mlčenlivosti.“
27. Slovo „dodejka“ se ve všech ustanoveních této instrukce mění na slovo „doručenka“ .
II.
V příloze č. 1 - Návod k vedení evidenčních pomůcek:

§ 204

1. Do bodu 1 - Rejstřík T - vzor č. 4 v.k.ř., II., se do sloupce 16 vkládá nové písmeno a), které zní:

Jmenný rejstřík

„datum sdělení obvinění/podezření (zkratkou obv./pod.)“

Pro zapisované subjekty není veden samostatný písemný
jmenný rejstřík. Programové vybavení umožňuje vyhledávání (lustraci) v databázi údajů, zejména podle jména fyzických osob a obchodní firmy právnických osob. Výsledkem lustrace je seznam, který obsahuje u fyzických osob
jméno, příjmení, jméno firmy, bydliště a místo podnikání,
liší-li se od bydliště; u právnických osob obchodní firma,
právní forma a sídlo s uvedením spisové značky, pod kterou je subjekt zapsán.“

Dosavadní písmena a) až t) se označují jako písmena b)
až u).

20. § 205 - 212 se zrušují.
21. Nadpis § 238 zní: „Správní agenda a jiné evidenční
pomůcky“
22. V § 238 odstavci 1 se za písm. a) vkládá písm. b), které
zní:
„b) rejstřík St - pro stížnosti na soudy a soudce dle § 164
a násl. zák. č. 6/2002 Sb.“
Dosavadní písm. b) se označuje jako písm. c).
23. V § 238 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2, který zní:
„Pro agendu předsedy vrchního soudu se vedou rejstříky:
a) rejstřík S - pro věci správní povahy (včetně agendy
právní pomoci), jejíž rozsah vyplývá ze seznamu
hesel, který je obsažen v příloze č. 4,
b) rejstřík Sp - pro zapisování agendy připomínkového
řízení připravovaným návrhům zákonů a jiných právních předpisů,
c) rejstřík Sú - pro agendu týkající se návrhu na zrušení
zákona nebo jeho části a ústavních stížností.“

2. Do bodu 1a - Rejstřík Tm - vzor č. 4a v.k.ř., II., se do
sloupce 16 vkládá nové písmeno a), které zní:
„datum sdělení obvinění/podezření (zkratkou obv./pod.)“
Dosavadní písmena a) až t) se označují jako písmena b)
až u).
3. Bod 2 - Rejstřík C - vzor č. 5 v.k.ř., I.
a) vkládá se nové písm. c), které zní:
„c) návrhy na zrušení registrovaného partnerství a návrhy
v ostatních věcech, týkajících se registrovaných partnerů
(zák. č. 115/2006 Sb.)“
Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písm. d) až
o).
b) na konci se doplňuje nové písm. p), které zní:
„řízení o zákonnosti zajištění cizince a o jeho propuštění
podle § 200o a násl. o.s.ř.“
4. Bod 3 - Rejstřík P - vzor č. 7 v.k.ř., I., druhý odstavec,
poslední věta zní:
„Věci osvojení, návrhy na vyslovení nezájmu dle § 68
zákona o rodině a návrhy na navrácení dítěte se zapisují
pouze do rejstříku Nc.“
5. Bod 3a - Rejstřík Rod - vzor č. 7a v.k.ř.
a) v části I. se na konci textu doplňuje věta, která zní:

24. V § 238 odstavec 7 zní:

„V případě, že je podán další návrh týkající se změny
nebo zrušení uloženého opatření, založí se do spisu, kde
bylo o uloženém opatření rozhodováno, přičemž se věc
neobživuje.“

„(7) Pro evidenci agendy bezpečnosti a krizového řízení
platí zvláštní předpisy.“

b) v části II., sloupci 5, se na konci doplňuje text, který
zní:

Dosavadní odstavce 2, 3, 4, 5 a 6 se označují jako odstavce 3, 4, 5, 6 a 7.

25. Text poznámky pod čarou u § 245 odstavec 2 zní:
„*) Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 106/2001OSM o vyřizování stížností na postup soudů, v platném
znění.“
26. Za § 254 se vkládá se nový § 254a, který včetně nadpisu zní:
„§ 254a
Evidence praxe studentů právnické fakulty
Evidenci praxe studentů právnické fakulty vede krajský
soud formou zvláštního jmenného seznamu, kde se vedle
jména a příjmení studenta, uvede i období, ve kterém byla

„v případě spojení s jinou věcí zkr. „spoj.“
c) v části II., sloupci 8, se na konce doplňuje věta, která
zní:
„Výkon uložených opatření je nadále sledován v rejstříku
Rod.“
d) v části II., sloupci 10, se na konci prvního odstavce
doplňuje věta, která zní:
„Uvede se zde i spisová souvislost při spojení věcí (např.
spoj. s Rod 14/2006).“
e) v části II., sloupci 10, druhý odstavec zní:
„Všechna vydaná rozhodnutí se po právní moci průběžně
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zakládají do spisu P, pokud spis P dosud veden nebyl, bude
na podkladě tohoto rozhodnutí založen. V případech, kdy
soud, který vydal rozhodnutí, není soudem příslušným pro
rozhodování v opatrovnickém řízení, zašle se toto rozhodnutí soudu příslušnému.“
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plňují slova:
„- má-li být spis předán vykonavateli, ale nemůže-li
výkon s přihlédnutím k počtu vyřizovaných věcí vykonavatelem bezprostředně provést s pozn. „k výkonu“.“
7. Do bodu 5 - Rejstřík právních dožádání, všeobecných
věcí (Td, Cd, Nt, Nc, Tpj, Ntd, Dt, Cpj, Ncd, Nco, Ncp,
Dc) - vzor č. 16 v.k.ř., V.

f) v části III. Odškrtávání se vkládá nový bod 2, který
zní:
„2. byla-li věc spojena s jinou věcí,“

a) se vkládá nový bod 4., který zní:

Dosavadní bod 2. se přečísluje na bod 3.

„pro návrhy na předběžná opatření podle § 76b o.s.ř.“

6. Bod 4 - Rejstřík E - vzor č. 14 v.k.ř., I.

Dosavadní body 4. - 6. se označují jako body 5. - 7.

a) ve sloupcích 7 až 11 se za slova „Ve sloupci 11 se
vyznačuje výkon rozhodnutí pro jiné než peněžité nároky
s připojením příslušného paragrafu občanského soudního
řádu, např.:“ doplňují slova:

b) dosavadní bod 7 (nově 8) zní:
„Pro všechny návrhy na osvojení, návrhy na vyslovení
nezájmu o dítě podle § 68 zákona o rodině a návrhy na
navrácení dítěte, a to i tehdy, je-li založen spis P.“

„§ 320 o.s.ř. - postižení majetkových práv“.

Dosavadní body 8. - 21 se označují jako body 9. - 22.

b) v sloupci 15 se za slova „datum zpětvzetí návrhu na
vydání rozhodnutí s pozn. „návrh vzat zpět“ a datum zrušení rozhodnutí a zastavení řízení s pozn. „zruš. a zast.,“ do-

8. Bod IX. 6a - Všeobecný rejstřík F - vzor č. 17 v.k.ř. se
mění takto:

Běžné
číslo

Došlo
dne

Název
subjektu

Právní
zastoupení

Předmět
řízení

Datum
a způsob
vyřízení

Datum
právní
moci

Opravný
prostřdek

Rozhodnutí
odvolacího
soudu

Poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

„(1) Do tohoto rejstříku se zapisují veškerá podání (návrhy na zápis, návrhy na zápisy změn, návrhy na výmaz
a další doplňují podání) věcí obchodního rejstříku, rejstříku
nadací a nadačních fondů, rejstříku obecně prospěšných
společenství a rejstříků společenství vlastníků jednotek, ať
již v rejstříku zapsaných nebo nezapsaných.
(2) Do všeobecného rejstříku F se rovněž zapisují nejasná
podání k obchodnímu rejstříku a žádosti, které nesouvisejí
se zapsanými subjekty.
(3) Do rejstříku se zapisuje:
- běžné číslo - v každém kalendářním roce se označují běžná čísla od jedničky,
- došlo dne - zde se zapíše datum, kdy návrh (podání)
soudu došlo nebo kdy soud zahájil řízení bez návrhu,
- název subjektu - zde se zapíše název subjektu (u
fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a místo
podnikání; u právnických osob obchodní firma,
právní forma a sídlo), příp. sp. značka zapsaného
subjektu,
- právní zastoupení - jméno, adresa, příp. sídlo zástupce,
- předmět řízení,
- datum a způsob vyřízení zápisu - zde se uvede datum a způsob vyřízení zápisu,
- právní moc zápisu - zde se uvede datum právní
moci zápisu,
- opravný prostředek - zde se uvede datum opravného
prostředku,
- rozhodnutí odvolacího stupně - zde se uvede datum
a způsob rozhodnutí soudu II. stupně,
- do poznámkového sloupce se zapisují např. soudní
poplatky, pohyb spisu atd.

(4) Číslo jednací u návrhů na zápis, změnu a výmaz je
tvořeno zlomkem:
a) je-li takový zápis proveden (usnesením nebo zápisem ve
věci), označením „F“ běžným číslem podání, lomeným
letopočtem příslušného kalendářního roku a lomí se spisovou značkou zápisu lomenou pořadovým číslem zápisu. Za zlomkovým číslem následuje vodorovná čára a číslo listu, např. F 10586/2006-137
C 174/4
b) není-li takový zápis povolen, označuje se návrh shodně
jako pod písm. a) s tím, že se vynechá pořadové číslo
zápisu, např. F 10586/2006-137
C 174
c) Každý jednotlivý návrh zapsaného subjektu se uvede
pouze pod jediným číslem F.“
9. Kapitola X. se zrušuje.
6b. Rejstřík obecně prospěšných společností O
(vzor č. 18a v.k.ř.)
X.
6c. Nadační rejstřík N
(vzor č. 18b v.k.ř.)
Dosavadní kapitola XI. se označuje jako kapitola X.
10. Bod 15 - Seznam vazeb soudu I. stupně - vzor č. 167
v.k.ř.:
a) druhá věta (pod vzorem rejstříku) zní:
„Do zvláštního oddílu tohoto seznamu se zapisují i vyhošťovací, vydávací a předávací vazby a vazby podle § 454
tr. ř.“
b) v návodu ke sloupci 12 (vyznačování ukončení vazby
dnem) do textu za písmenem i) v současném znění „po
vydávací vazbě došlo k vydání.“ Doplní slova: „nebo po
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předávací vazbě došlo k předání“.
11. Bod 17 - Správní deník - vzor č. 71 v.k.ř.*)
a) se vypouští druhý odstavec (rejstříky pro agendu
předsedy vrchního soudu),
b) ve sloupci 4 se doplňuje odstavec, který zní:
„V rejstříku St se v předmětu řízení uvádí hodnoty - stížnost na průtahy v řízení, stížností na nevhodné chování
soudních osob, stížnost na narušování důstojnosti řízení a
nebo nesouhlas s vyřízením stížnosti.“
c) za text ke sloupci 4 se vkládá nový sloupec 5, který
zní:

částka 8

„Sloupec 5: Do tohoto sloupce se zapíše datum vyřízení.
U rejstříku St se uvede také způsob vyřízení a u přímo
vyřízené stížnosti též její důvodnost. V podrobnostech se
odkazuje na Instrukci Ministerstva spravedlnosti, č. j.
106/2001-OSM, o vyřizování stížností na postup soudů,
v platném znění.
III.
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007
ministr spravedlnosti
JUDr. Jiří Pospíšil v.r.

částka 8
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