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Sbírka instrukcí a sdělení
MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
Částka 2

Rozeslána dne 2. ledna 2014

Cena 51,- Kč

OB S AH :
3.

I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 13. listopadu 2013, č. j. 50/2013-OD-MET, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů

4.

I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. listopadu 2013, č.j. 167/2012-OJ-ORGV o přijímání ke
studiu vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství, organizaci, podmínkách a průběhu
tohoto studia (studijní řád)
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3
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 13. listopadu 2013, č. j. 50/2013-OD-MET,
kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001,
č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní,
krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
ČÁST PRVNÍ
Změna vnitřního a kancelářského řádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy
Čl. I
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince
2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní
a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveřejněná pod č. 1/2002 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, ve znění Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. prosince 2002, č. j. 423/2002-Org, uveřejněné pod č. 16/2003 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze
dne 10. prosince 2003, č. j. 409/2003-Org, uveřejněné pod
č. 1/2004 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
14. června 2004, č. j. 192/2004-Org, uveřejněné pod
č. 4/2004 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
2. prosince 2004, č. j. 515/2004-Org, uveřejněné pod
č. 38/2004 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
23. února 2005, č. j. 81/2002-MO-J/142, uveřejněné pod
č. 14/2006 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
23. srpna 2006, č. j. 268/2006-Org, uveřejněné pod
č. 29/2007 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
7. prosince 2006, č. j. 458/2006-Org, uveřejněné pod
č. 30/2007 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
24. srpna 2007, č. j. 66/2004-MO-J/155, uveřejněné pod
č. 25/2007 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
19. prosince 2007, č. j. 122/2007-ODS-ST, uveřejněné pod
č. 3/2008 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
10. července 2008, č. j. 120/2008-OD-ST, uveřejněné pod
č. 12/2008 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
9. ledna 2009, č. j. 152/2008-OD-ST, uveřejněné pod
č. 3/2009 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
22. června 2009, č. j. 50/2009-OD-ST, uveřejněné
pod č. 15/2009 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva
spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
22. prosince 2009, č. j. 152/2009-OD-ST, uveřejněné
pod č. 2/2010 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
23. dubna 2010, č. j. 81/2010-OD-ST, uveřejněné pod
č. 5/2010 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
20. prosince 2010, č. j. 181/2010-OD-ST, uveřejněné pod
č. 3/2011 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedl-

nosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
31. prosince 2010, č. j. 57/2008-MOT-J/60, uveřejněné pod
č. 8/2011 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 8. září
2011, č. j. 121/2011-OD-ST, uveřejněné pod
č. 23/2011 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
28. prosince 2011, č. j. 181/2011-OD-ST, uveřejněné pod
č. 2/2012 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. března
2012, č. j. 54/2012-OD-ST, uveřejněné pod
č. 4/2012 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. srpna
2012, č. j. 90/2012-OD-ST, uveřejněné pod č.
3/2012 Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. prosince 2012, č. j. 140/2012-OD-ST, uveřejněné pod č. 4/2013
Sbírky instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, se
mění takto:
1. V § 1 odst. 2, věta první, se za slova „v záhlaví“ vkládá
slovo „osobní“.
2. V § 1 odst. 6 se slova „obchodního rejstříku“ nahrazují
slovy „veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob“.
3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 37 až 40
zní:
„§ 3
Orientační tabule soudu
(1) Na orientační tabuli umístěné v budově soudu poblíž vchodu se uvede rozmístění jednotlivých soudních
oddělení a ostatních organizačních složek soudu včetně
druhu věcí, které jednotlivá oddělení vyřizují, rozvržení
pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností. Umístění pracoviště bezpečnostního ředitele se na orientační tabuli neuvádí.
(2) Na orientační tabuli se uvede upozornění, že hotovost, včetně plateb na pohledávky soudu, lze skládat
v pokladně soudu. Rovněž se zde uvede, ve které místnosti
nebo kde lze zakoupit kolkové známky či platit soudní
poplatky a kde lze získat úředně ověřené výpisy
z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
(3) Na orientační tabuli je dále třeba uvést číslo místnosti určené pro přijímání stížností37), pro přijímání žádostí
o informace38), pro pořizování ověřených výstupů
z informačního systému veřejné správy obsahujícího údaje
z insolvenčního rejstříku39), k nahlížení do soudních spisů
nebo do veřejných rejstříků právnických a fyzických
osob40).
(4) Na orientační tabuli se dále uvede, kde je umístěna
úřední deska soudu.
(5) Na orientační tabuli se uvede zákaz vnášení zbraní,
střeliva a dalších nebezpečných předmětů do budovy soudu
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s výjimkou příslušníků ozbrojených složek ve službě. Zákaz musí být vyznačen rovněž přímo u vchodu do budovy
soudu. Osobě, která tento zákaz poruší, zabrání justiční
stráž ve vstupu do budovy. Vstup lze následně umožnit po
odevzdání těchto věcí příslušníkům justiční stráže.
________________________
37)
Zejména § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
39)
§ 419 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
408)
§ 8 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992
Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve
znění pozdějších předpisů.“.
4. § 3a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41 zní:
„§ 3a
Úřední deska soudu
(1) Na úřední desce soudu se zveřejní adresa elektronické podatelny, webové stránky soudu a další informace
dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Na úřední desce soudu se dále zveřejní informace
dle § 4 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.
dubna 2013, č. j. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje
jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových
zpráv a dokumentů v nich obsažených.
(3) Na pokyn soudce, vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, justičního čekatele či soudního tajemníka se
na úřední desce soudu po stanovenou dobu vyvěsí určená
rozhodnutí, úřední sdělení soudu nebo jiné písemnosti
soudu.
(4) Na úřední desce okresního (obvodního) soudu se
dále vyvěsí příslušná část rozvrhu stanovujícího, který
notář bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař, vydaného předsedou krajského soudu a sídla exekutorských úřadů a jména soudních exekutorů sídlících
v obvodu soudu41).
________________________
41)
) § 8 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
5. V § 5 odst. 2 se slova „§ 6 odst. 9 j. ř.“ nahrazují
slovy „§ 6 odst. 10 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.
37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „j. ř.“)“, a dále slova
„obchodní rejstřík a sbírku listin, které jsou veřejnou listinou“ se nahrazují slovy „veřejné rejstříky právnických
a fyzických osob“.
6. § 7 se zrušuje.
7. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „o změně adresy
nebo“ vkládá slovo „osobního“.
8. V § 8 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) zasílají stejnopis návrhu na zahájení řízení nebo
usnesení o zahájení řízení o omezení nebo zrušení omezení
svéprávnosti toho, kdo je advokátem, notářem, soudním
exekutorem, soudcem, státním zástupcem, insolvenčním
správcem, zapsaným mediátorem, znalcem nebo tlumočníkem, ministerstvu a příslušné komoře,“.
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9. V § 8 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) zasílají příslušnému katastrálnímu úřadu oznámení
o podání návrhu na vydání předběžného opatření, kterým
se má omezit oprávnění vlastníka nemovité věci nebo
oprávněného z jiného věcného práva k nemovité věci nakládat s právem zapsaným v katastru nemovitostí, a vykonatelné rozhodnutí v těchto věcech, návrhy na nařízení
výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci, prodejem
spoluvlastnického podílu k nemovité věci a návrhy ve věci
výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního
práva na nemovité věci,“.
10. V § 8 odst. 3 písmeno e) zní:
„e) zasílají kopie návrhů na vyloučení věci dle § 267
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), soudu (soudnímu oddělení), u nějž probíhá výkon rozhodnutí, a pravomocná
rozhodnutí o nich; zasílají veřejnému rejstříku právnických
a fyzických osob pravomocné rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve společnosti
nebo exekuční příkaz na postižení účasti povinného ve
společnosti, jakož i rozhodnutí o zastavení výkonu tohoto
rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně
důvodu rozhodnutí,“.
11. V § 8 odst. 3 písm. i) se slova „předběžného opatření
podle § 76b o. s. ř.“ nahrazují slovy „předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí“.
12. V § 8 odst. 3 písmeno j) zní:
„j) zasílají usnesení o zahájení řízení o určení data
smrti pověřenému soudnímu komisaři, jestliže se jedná
o soud příslušný k řízení o pozůstalosti; v opačném případě
zasílají usnesení o zahájení řízení o určení data smrti soudu, který je příslušný k řízení o pozůstalosti, který toto
rozhodnutí předá pověřenému soudnímu komisaři,“.
13. V § 8 odst. 3 písmeno k) zní:
„k) zasílají Ministerstvu vnitra oznámení o pravomocném a vykonatelném rozhodnutí s uvedením čísla jednacího, data vydání, právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí
soudu:
1. o zápisu právnické osoby nebo zahraniční právnické osoby, případně jejího závodu či odštěpného
závodu do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob,
2. o údajích vedených ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob o právnické osobě nebo
zahraniční právnické osobě, případně jejím závodu
či odštěpném závodu, nezbytně nutných pro zřízení
datové schránky (název nebo obchodní firma,
identifikační číslo, registrační číslo, evidenční číslo
nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen, adresa
sídla, osobní jméno, popřípadě jména, příjmení,
datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné
jednat jménem právnické osoby, stát registrace
nebo evidence právnické osoby), jejich statutárních
orgánech a změnách těchto údajů,
3. o výmazu právnické osoby nebo zahraniční právnické osoby, případně jejího závodu či odštěpného
závodu z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob,
4. ukládajícího plně svéprávné fyzické osobě ochranné
léčení v ústavní formě nebo ochrannou výchovu
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s uvedením osobního jména, příjmení, data narození, státního občanství (není-li osoba státním občanem České republiky),

23. V § 8 odst. 4 písm. e) se slova „o úpravu výchovy a výživy pro případ rozvodu“ nahrazují slovy „o úpravě poměrů k dítěti“.

5. o souladu přijetí fyzické osoby do ústavu zdravotnické péče se zákonnými důvody s uvedením
osobní-ho jména, příjmení, data narození a státního
ob-čanství (není-li osoba státním občanem České
re-publiky);
podle bodů 1 až 3 se nepostupuje, jsou-li data zasílána automaticky po vyplnění právní moci rozhodnutí
prostřednictvím informačního systému soudu.“.

24. V § 8 odst. 5 písmeno b) zní:
„b) o omezení svéprávnosti, o zrušení omezení svéprávnosti, o prohlášení za nezvěstného či za mrtvého, a to
bez odůvodnění těchto rozhodnutí, obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého či jiného pobytu osoby, které se rozhodnutí týká,“.

14. V § 8 odst. 3 písm. l) se slova „justičnímu odboru“ nahrazují slovy „odboru legislativnímu“.
15. V § 8 odst. 3 písm. l) body 1. až 3. zní:
„1. oznámení o zahájení řízení o její svéprávnosti a pravomocném skončení řízení,
2. stejnopis pravomocného rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení o její svéprávnosti,
3. stejnopis pravomocného rozhodnutí o jejím prohlášení
za mrtvou, případně za nezvěstnou,“.
16. V § 8 odst. 3 písm. l) bodech 4., 5. a 7. se slovo „jeho“
nahrazuje slovem „jejím“.
17. V § 8 odst. 3 písm. m) bod 2. zní:
„2. pravomocné rozhodnutí o zajištění nemovité věci
finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu se
nemovitá věc nachází a v jejichž obvodu má vlastník nemovité věci trvalý nebo jiný pobyt, a osobám, o nichž je
soudu známo, že mají k nemovité věci předkupní, nájemní
nebo jiné právo,“.
18. V § 8 odst. 3 písmeno n) včetně poznámek pod čarou č.
42 a 43 zní:
„n) zapisují do agendového informačního systému evidence obyvatel k příslušné osobě údaje dle zákona upravujícího informační systém evidence obyvatel42), a to
nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy
došlo k vyznačení doložky právní moci na originál
rozhodnutí ve spise43),
________________________
42)
§ 3 odst. 3 a § 6 zákona č. 133/2000, Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.
43)
§ 7 zákona č. 133/2000, Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.
19. Poznámky pod čarou č. 2a až 2d se zrušují včetně odkazů na poznámky pod čarou.
20. V § 8 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) příslušnému obecnímu úřadu pověřenému vést knihu
narození, že nabylo právní moci rozhodnutí o příjmení
dítěte (event. rozhodnutí, jehož následkem je změna
příjmení) či rozhodnutí o určení či popření rodičovství,“.
21. V § 8 odst. 4 písm. b) se za slova „nebo o pravomocném rozhodnutí o neexistenci manželství“ vkládá
čárka a slova „o pravomocném rozhodnutí o prohlášení
jednoho z manželů za nezvěstného“.
22. V § 8 odst. 4 písm. c) se za slova „nebo o pravomocném rozhodnutí o neexistenci registrovaného partnerství“ vkládá čárka a slova „o pravomocném rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za nezvěstného“.

25. V § 8 odst. 5 písmeno c) zní:
„c) o jmenování či odvolání opatrovníka osobě, jejíž
svéprávnost byla omezena, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a příslušnému obecnímu úřadu (městskému úřadu),“.
26. V § 8 odst. 5 písm. d) se slova „ustanoven (zproštěn)“
nahrazují slovy „jmenován či odvolán“.
27. V § 8 odst. 5 písm. e) se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.
28. V § 8 odst. 5 písmeno g) zní:
„g) o nařízení ústavní výchovy nebo o uložení ochranné výchovy, o jejím zrušení nebo prodloužení, o zbavení
nebo omezení rodičovské odpovědnosti a o jmenování
poručníka nezletilému výchovnému zařízení, do nějž byl
nezletilý umístěn, pokud mu takové rozhodnutí nebylo již
doručeno jako účastníku řízení, a středisku Probační a mediační služby, v jehož obvodu nezletilý bydlí nebo se zdržuje, a dále rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy nebo o uložení ochranné výchovy též orgánu sociálně-právní
ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, pokud mu nebylo již doručeno jako účastníku
řízení,“.
29. V § 8 odst. 5 písm. h) se slova „o prodeji podniku nebo
jeho části k příslušnému spisu obchodního rejstříku“
nahrazují slovy „o koupi závodu nebo jeho části k příslušnému spisu veřejného rejstříku právnických a fyzických osob“.
30. V § 8 odst. 5 písmeno i) zní:
„i) o vlastnických vztazích a jiných věcných právech
k nemovitým věcem katastrálnímu úřadu podle místa nemovité věci,“.
31. V § 8 odst. 6 písm. a) bod 8. zní:
„8. orgán, který vede veřejný rejstřík právnických a
fyzických osob nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán;“.
32. V § 8 odst. 6 písm. b) bod 1. zní:
„1. orgán, který vede veřejný rejstřík právnických a fyzických osob nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán,“.
33. Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
34. V § 12 odst. 7 se za slova „musí být“ vkládá slovo
„osobní“.
35. V § 12 odst. 8 se za slova „musí být na zásilce za“ vkládá slovo „osobním“.
36. Poznámka pod čarou č. 4c zní:
________________________
4c¨)
Zejména zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních.“.
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37. V § 13 odstavec 2 zní:
„(2) Rozhodnutí o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí a předběžném opatření upravujícím poměry dítěte doručuje soud, který je vydal, účastníkům při realizaci výkonu rozhodnutí, jsou-li výkonu přítomni. Účastníkům, kteří realizaci výkonu rozhodnutí nebyli přítomni, doručí soud, který rozhodnutí vydal, rozhodnutí o předběžném opatření upravujícím poměry dítěte
společně s vyrozuměním, že byl proveden jeho výkon.“.
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kou značkou soudu“ nahrazují slovy „a podepíše jej
uznávaným elektronickým podpisem nebo jej označí
uznávanou elektronickou značkou“.
49. V § 19a odst. 5 věta druhá včetně poznámky pod čarou
č. 44 zní:

„Takto vyhotovený stejnopis podléhá soudnímu poplatku dle příslušného právního předpisu44).
________________________
44)
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
38. V § 13a odst. 1 se slova „v obchodním rejstříku, organipozdějších předpisů.“.
zační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „ve veřejném 50. V § 19a odst. 7 se slova „v elektronické podobě opatřeny jeho zaměstnaneckým elektronickým podpisem“ narejstříku právnických a fyzických osob či zahraniční
hrazují slovy „podepsány jeho uznávaným elektronickým
právnické osobě, případně jejímu závodu či odštěpnému
podpisem“.
závodu, zapsané do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob“.

51. V § 19a odst. 8 písm. a), věta třetí zní:

39. Poznámka pod čarou č. 4n se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
40. V § 13c odst. 6, věta druhá, se za slova „doručované
prostřednictvím pošty uvede“ vkládá slovo „osobní“.
41. Poznámka pod čarou č. 4g se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
42. V § 13e se slova „ , po nevyhovění výzvy podle § 46
odst. 3 o. s. ř.,“ zrušují.
43. § 13g včetně nadpisu zní:
„§ 13g
Doručování do vlastních rukou

„Takový dokument podepíše ten, kdo jej vyhotovil,
uznávaným elektronickým podpisem nebo označí uznávanou elektronickou značkou, nebo“.
52. V § 21 odst. 6 se slova „osoby uvedené v § 56 tr. ř. a v
§ 40 odst. 7 o. s. ř.“ nahrazují slovy „další osoby, o nichž
to stanoví zákon“.
53. V § 26 odst. 1 se slova „podle § 76a o. s. ř. a jeho výkonu podle § 273a o. s. ř.“ nahrazují slovy „upravujícím
poměry dítěte a o jeho výkonu“.
54. V § 35 odstavec 8 zní:
„(8) Lhůty pro rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí a o
návrhu na vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte se řídí příslušným procesním předpisem. Vyhlášené rozhodnutí je třeba vyhotovit neprodleně.“.

Do vlastních rukou se doručují písemnosti, o nichž to
stanoví zákon, případně příslušný předseda senátu, vyšší
soudní úředník, asistent soudce, justiční čekatel, soudní
tajemník či soudní vykonavatel.“.

55. V § 35 se odstavec 9 zrušuje.

44. V § 19 věta čtvrtá se slova „podle § 76a o. s. ř.“ nahrazují slovy „upravujícího poměry dítěte“.

Dosavadní odstavce 10 až 14 se označují jako odstavce
9 až 13.

45. V § 19a odst. 1 včetně odkazů na poznámky pod čarou
č. 2 a 4h zní:

56. V § 35 odstavec 9 zní:

„(1) Bude-li rozhodnutí doručováno prostřednictvím
datové schránky nebo elektronickou poštou, soud vyhotoví
elektronický stejnopis (opis) rozhodnutí (elektronická podoba stejnopisu rozhodnutí) podle ustanovení pro vyhotovování rozhodnutí v listinné podobě (§ 14 až § 17), který
ten, kdo jej vyhotovil, podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem, případně označí uznávanou elektronickou značkou2), 4h). Za elektronický stejnopis rozhodnutí se
považuje až stejnopis převedený do formátu PDF podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený
uznávanou elektronickou značkou.“.

57. V § 35 se odstavec 11 zrušuje.

„(9) V řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech
mezinárodních únosů dětí soud rozhoduje nejpozději ve
lhůtách stanovených příslušným procesním předpisem.
Vyhlášené nebo vydané rozhodnutí soud vyhotovuje neprodleně.“.

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce
11 a 12.
58. V § 35 odstavec 11 zní:

46. V § 19a odst. 2 se slova „a opatří se zaměstnaneckým
elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou
soudu“ nahrazují slovy „a podepíší se uznávaným elektronickým podpisem nebo označí uznávanou elektronickou značkou“.

„(11) Výkon rozhodnutí o navrácení nezletilého dítěte
ve věcech mezinárodních únosů dětí, výkon rozhodnutí ve
věcech ochrany proti domácímu násilí a výkon rozhodnutí
ve věcech péče soudu o nezletilé (včetně výkonu rozhodnutí o předběžných opatřeních v uvedených věcech) je
nutno zajistit přednostně.“.

47. V § 19a odstavec 3 zní:

59. V § 35 odstavec 12 zní:

„(3) Soud soudní písemnosti v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označené uznávanou elektronickou značkou opatřuje kvalifikovaným časovým razítkem.“.

„(12) O odvolání proti rozhodnutí o návrhu na vydání
předběžného opatření rozhodne odvolací soud ve lhůtě
stanovené příslušným procesním předpisem. Uvedené rozhodnutí je třeba vyhotovit neprodleně.“.

48. V § 19a odst. 4 písm. b) se slova „a opatří ho svým zaměstnaneckým elektronickým podpisem nebo elektronic-

60. V § 37 odst. 2 se slova „peněžnímu ústavu“ nahrazují
slovy „příslušné bance“.
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61. V § 37 odst. 2 se slova „peněžní ústav“ nahrazují slovy
„příslušnou banku“.
62. § 37a zní:
„§ 37a
Při rozhodování o předběžném opatření upravujícím
poměry dítěte by předseda senátu měl mít k disposici sdělení ministerstva o seznamu doporučených vhodných prostředí pro umístění dětí, které se ocitly ve stavu nedostatku
řádné péče, nebo jejichž život či normální vývoj nebo jiný
důležitý zájem jsou vážně ohroženy nebo narušeny.“.
63. V § 47 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud je mezi účastníky uzavřen smír či dohoda
o předmětu řízení, sepíše soud o takovém úkonu protokol
dle příslušného procesního předpisu a tento protokol trvale
připojí za protokol o jednání, při němž k uzavření smíru či
dohody došlo. Kromě účastníků protokol o uzavření smíru
či dohody podepíše ten, kdo jej vyhotovil, a příslušný předseda senátu.“.

částka 2

70. V § 79 odst. 3 se slova „okresní ředitelství policie“ nahrazují slovy „územní odbor krajského ředitelství Policie
České republiky, městské ředitelství Policie České republiky či obvodní ředitelství Policie České republiky“.
71. V § 103 odstavec 1 zní:
„(1) Postup při výkonu rozhodnutí se řídí příslušnými
procesními předpisy, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti
ČR č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské
soudy, ve znění pozdějších předpisů, a dále Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. 8. 1996, č. j. 1360/95OOD, kterou se vydává Řád pro soudní vykonavatele, ve
znění pozdějších změn a doplňků.“.
72. V § 104 odst. 3 zní:

64. V § 51 odst. 1 se za slova „V protokolu se rovněž uvede“ vkládá slovo „osobní“.

„(3) Přijde-li místně nepříslušnému soudu návrh na
nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
od dalšího oprávněného, přičemž v souladu s příslušnými
ustanoveními o. s. ř. je takový návrh považován za přistoupení k řízení, soud založí do spisu fotokopii originálu návrhu nebo přihlášky, originál návrhu nebo přihlášky postoupí
bez rozhodnutí příslušnému soudu.“.

65. Za § 57 se vkládá § 57a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45 až 47 zní:

73. V § 105 odst. 3 věta třetí se slovo „který“ nahrazuje
slovem „pokud“.

„§ 57a

74. V § 105 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Nebyl-li
o úkonu sepsán protokol, založí vykonavatel do spisu
průkaz doručení48).“.

Předběžná opatření
(1) O návrhu na rozhodnutí o předběžném opatření45)
rozhodne soud bez zbytečného odkladu.
(2) Bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o uložení předběžného opatření zašle soud předmětné rozhodnutí s doložkou právní moci policejnímu orgánu,
který v dané věci vedl nebo vede vyšetřování46).
(3) Rozhodnutí o uložení předběžného opatření se dále
zašle orgánu, který se bude podílet na jeho realizaci47).
Tento orgán určí příslušný předseda senátu, vyšší soudní
úředník, asistent soudce, justiční čekatel či soudní tajemník
dle charakteru uloženého předběžného opatření tak, aby
byl smysluplně zajištěn jeho výkon.
________________________
45)
§ 88b a násl. tr. ř.
46)
§ 3 zákona č. 257/2000, Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě),
ve znění pozdějších předpisů
47)
§ 35 j. ř.“.
66. V § 71b odst. 2 se za slova „písemnosti uvedené v § 56
odst. 3“ vkládají slova „a dostupné kontaktní údaje odsouzeného“ a slovo „i“ se zrušuje.
67. V § 72 odst. 6 se za slova „v trest odnětí svobody“ vkládá čárka a slova „peněžitý trest“.
68. V § 72 odst. 7 se za slova „v trest odnětí svobody“ vkládá čárka a slova „peněžitý trest“.
69. V § 79 odst. 1 se slova „příslušná okresní ředitelství Policie České republiky“ nahrazují slovy „příslušné územní
odbory krajských ředitelství Policie Český republiky,
městská ředitelství Policie České republiky či obvodní
ředitelství Policie České republiky“.

75. Poznámka pod čarou č. 48 zní:
________________________
48)
§ 50f odst. 3 o. s. ř.“.
76. V § 108 odst. 2 se za slova „Spis s protokolem o úkonu“ vkládá čárka a slova „zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamem49)“.
77. Poznámka pod čarou č. 49 zní:
________________________
49)
§ 49 j. ř.“.
78. V § 110 odst. 3 se slova „vkladních knížek, vkladních
listů a jiných podobných forem vkladů, akcií, směnek,
šeků nebo jiných cenných papírů a jiných listin, jejichž
předložení je nezbytné k uplatnění práva, např. životních
pojistek, popřípadě jiných listin převedených rubopisem,
zajištěných na úhradu dluhu oprávněného“ nahrazují
slovy „cenných papírů či listin představujících právo
na splacení dlužné částky“.
79. V § 110 odst. 5 se slova „vkladní listy, akcie, směnky,
šeky nebo jiné cenné papíry nebo jiné listiny, které je
nutno předložit k uplatnění práva“ nahrazují slovy
„cenné papíry či listiny představující právo na splacení
dlužné částky“.
80. Nadpis § 111 zní:
„Zajištění cenných papírů či listin představujících
právo na splacení dlužné částky“.
81. V § 111 odst. 1 se slova „Vkladní knížky, vkladní listy
a jiné formy vkladů, akcií, směnek, šeků nebo jiných
cenných papírů a jiných listin, jejichž předložení je třeba
k uplatnění práva“ nahrazují slovy „Cenné papíry
či listiny představující právo na splacení dlužné částky“.
82. V § 111 odst. 2 se slova „Střediska cenných papírů
nebo orgánu vedoucího“ nahrazují slovy „Centrálního
depozitáře cenných papírů nebo osoby vedoucí“ a dále

částka 2
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slova „sepíše do protokolu o soupisu“ se nahrazují slovy
„pojme do soupisu“.
83. Nadpis § 112 se zrušuje.
84. V § 112 odst. 1 se slova „vkladní listy, akcie, směnky,
šeky nebo jiné listinné cenné papíry nebo jiné listiny
potřebné k uplatnění práva“ nahrazují slovy „cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky“.

99. V § 122 odst. 1 se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy
„nemovité věci“.
100. V § 122 odst. 1 se slova „ , u nichž není třeba zajistit
přiměřenou bytovou náhradu nebo přístřeší,“ zrušují.
101. V § 122 odst. 1 se slovo „pět“ nahrazuje slovem
„patnáct“.
102. V § 122 odst. 4 se za větu poslední vkládá věta
„Jedná-li se o věci zjevně bezcenné, postupuje vykonavatel dle § 341 odst. 4 o. s. ř., resp. § 66 j. ř.“.

85. V § 112 odst. 3 se slova „vkladních listů, akcií, směnek,
šeků a zaknihovaných nebo imobilizovaných cenných
papírů“ nahrazují slovy „cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky“.

103. V § 122 odstavec 5 zní:

86. V § 112 odst. 4 se slova „investičního zprostředkovatele“ nahrazují slovy „zahraniční osobu poskytující investiční služby v České republice“.

104. § 123 se zrušuje.

87. V § 112 odst. 4 se za slova „cenných papírů“ vkládají
slova „nebo zaknihovaných cenných papírů“.
88. V § 113 odst. 3 se za větu druhou vkládá nová věta
třetí, která zní:
„Není-li o úkonu sepisován protokol49), sepíše vykonavatel o předání odebrané peněžní částky úřední záznam,
který potvrdí oprávněný svým podpisem; jestliže byla
v případě, kdy o úkonu není sepisován protokol, peněžitá
částka oprávněnému zaslána, založí se stvrzenka o odeslání
peněz do příslušného spisu.“.
89. § 114 zní:
„§ 114
(1) Postup při dražbě movitých věcí se řídí příslušnými
ustanoveními o. s. ř. a j. ř.
(2) Jednotlivé úkony při dražbě může provést vykonavatel. Považuje-li to za potřebné, může požádat správu
soudu o vyslání zapisovatelky k sepsání protokolu o průběhu dražby. Při dražbě většího rozsahu může být přítomno
více zaměstnanců soudu určených správou soudu k zajištění pomocných prací při dražbě.“.
90. V § 115 odst. 1 písm. c) se za slova „jejich vydražitelem včetně jeho“ vkládá slovo „osobního“.
91. V § 115 odst. 5 se slova „§ 28 odst. 2“ nahrazují slovy
„§ 29“.
92. V § 115 odst. 5 se slova „nemovitosti či podniku“ nahrazují slovy „nemovité věci či závodu“.
93. V § 115 se odstavec 6 zrušuje.
94. V nadpisu oddílu třetího v hlavě druhé, části druhé se
slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
95.V § 117 odstavec 2 zní:

„(5) Jestliže není možný postup dle odstavce 4, výkon
rozhodnutí nelze provést.“.

105. V § 124 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Jestliže o výkonu rozhodnutí, jímž se ukládá, aby
povinný vydal nebo dodal oprávněnému věc podle § 345
o. s. ř., je sepisován protokol, uvede se zde zejména:“.
106. V § 124 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Není-li o úkonu dle odstavce 1 sepisován protokol49), je třeba v případě odevzdání věci oprávněnému o tomto sepsat úřední záznam, kde oprávněný stvrdí převzetí
věci svým podpisem.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3
až 5.
107. V § 124 odst. 4 se za slova „v protokolu“ vkládá čárka
a slova „je-li o úkonu sepisován49) ,“.
108. V § 124 odst. 5 se slova „, místa podnikání“ zrušují.
109. § 127 zní:
„§ 127
(1) Při výkonu rozhodnutí o předběžném opatření se
vykonavatel řídí pokyny příslušného soudce, vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, justičního čekatele či
soudního tajemníka a povahou uložené povinnosti.“.
110. V § 128 odstavec 1 zní:
„(1) Výkon předběžného opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí a předběžného opatření upravujícího poměry dítěte zajistí bezodkladně vždy soud prvního stupně,
a to v součinnosti s příslušnými orgány veřejné moci.“.
111. V § 128 odst. 2 se slova „podle § 76a a § 76b o. s. ř.“
nahrazují slovy „ve věci ochrany proti domácímu násilí
a předběžného opatření upravujícího poměry dítěte“.
112. V § 128 odst. 2 se slova „podle § 273a a § 273b o. s.
ř.“ nahrazují slovy „o předběžném opatření ve věci
ochrany proti domácímu násilí a předběžném opatření
upravujícím poměry dítěte“.

„(2) V protokole o dražbě nemovité věci se kromě
ostatních náležitostí protokolu uvede zejména:
a) osobní jména, příjmení a bydliště dražitelů a jejich
zástupců, výše a druh jistoty, kterou dražitelé složili,
b) usnesení o udělení příklepu.“.

114. V § 130 odst. 1 se slova „odst. 2“ zrušují.

96. V § 118 se slova „movitých věcí a nemovitostí“ nahrazují slovy „movitých a nemovitých věcí“.

115. Nadpis oddílu dvanáctého v hlavě druhé, části druhé
zní:

97. V § 119 se slova „movitých věcí a nemovitostí“ nahrazují slovy „movitých a nemovitých věcí“.

„Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé
a v řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí“.

98. Oddíl šestý v hlavě druhé, části druhé, se včetně nadpisu zrušuje.

116. V § 130b odstavec 1 zní:

113. V § 130 odst. 1 se slova „nebo soupisu dle § 672 odst.
2 obč. zák.“ zrušují.
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„(1) Při výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé a v řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech
mezinárodních únosů dětí se postupuje dle příslušného
procesního předpisu a dle Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva
práce a sociálních věcí ze dne 5. 4. 2007, č. j. 142/2007Org, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí.“.
117. V § 132 odst. 6 se slova „podle § 76a a 76b o. s. ř.“
nahrazují slovy „ve věcech ochrany proti domácímu
násilí a předběžného opatření upravujícího poměry dítěte“.
118. V § 132 odst. 6 se slova „zkratka „SPO 76a“ (speciální
předběžné opatření podle § 76a o. s. ř.) nebo „SPO
76b“ (speciální předběžné opatření podle § 76b o. s. ř.)“
nahrazují slovy „zkratka „PO 48“ u návrhu na předběžné
opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí nebo
zkratka „PO 24“ u návrhu na předběžné opatření upravující poměry dítěte“.
119. V § 132 odst. 8 písm. d) se slovo „závěť“ nahrazuje
slovy „pořízení pro případ smrti“.
120. V § 132 odst. 8 písm. e) se slova „peněžních ústavů“
nahrazují slovy „z bank“.
121. V § 140 odst. 3 se slova „(§ 134)“ zrušují.
122. V § 142 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.
123. Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
124. V § 147a odst. 3 se slova „zaměstnaneckým elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou soudu“
nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem
nebo označí uznávanou elektronickou značkou“.
125. V § 147a odst. 3 se slova „k písemnosti připojí kvalifikované časové razítko“ nahrazují slovy „písemnost opatří kvalifikovaným časovým razítkem“.
126. V § 150 odst. 4 se slova „obchodní, obchodního
rejstříku“ nahrazují slovy „věcí týkajících se vztahů mezi
podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob“.
127. V § 152 odst. 4 písm. b) se slova „v obchodních věcech (§ 9 odst. 3 o. s. ř.)“ nahrazují slovy „ve věcech
týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících
z podnikatelské činnosti“.
128. V § 153 odstavce 2 až 8 zní:
„(2) Návrhy na předběžná opatření ve věcech ochrany
proti domácímu násilí a předběžná opatření upravující
poměry dítěte se zapisují do zvláštních oddílů rejstříků Nc.
(3) Návrhy na zahájení řízení o navrácení nezletilého
dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí se zapisují do
zvláštního oddílu rejstříku Nc.
(4) Vyrozumění insolvenčního soudu podle insolvenčního zákona o skutečnostech důležitých pro řízení se zapisují do zvláštního oddílu rejstříku Nc.
(5) Došlé úřední záznamy o vykázání podle § 47 odst.
3 zákona č. 273/2008 Sb. se zapisují do zvláštního oddílu
rejstříku Nc.

částka 2

(6) Návrhy správců daně na provedení rozvrhového
řízení podle § 274 odst. 2 o. s. ř. (rozhodování o výtěžku
dražby z daňové exekuce) se zapisují do zvláštního oddílu
rejstříku Nc.
(7) Žádosti oprávněného podle § 353 odst. 1 a odst. 2
věty druhé o. s. ř. se zapisují do zvláštního oddílu rejstříku
Nc.
(8) Žádosti o vydání potvrzení evropského exekučního
titulu a částečného evropského exekučního titulu podle
§ 353 odst. 1 věty první o. s. ř. se zapisují a vyřizují pod
spisovou značkou věci, ve které bylo soudní rozhodnutí
vydáno nebo smír či dohoda soudem schváleny.“.
129. V § 153 odst. 9 písm. b) se slova „zbavených způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „, jejichž svéprávnost byla omezena“.
130. V § 153a odst. 6, věta třetí, se slovo „křestním“ nahrazuje slovem „osobním“ a dále slova „příjmení, jména“ se
nahrazují slovy „osobního jména, příjmení“.
131. V § 153b odst. 5 se slova „podle § 76b o. s. ř.“ nahrazují slovy „ve věcech ochrany proti domácímu násilí“.
132. V § 155 odst. 1 se věta „Podání učiněné telegraficky
nebo telefaxem se zapíše jen tehdy, je-li písemně doplněno ve smyslu § 42 odst. 3 o. s. ř. do tří dnů.“ nahrazuje
větou „Písemné podání obsahující návrh ve věci samé
učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě, pokud je
dle příslušného procesního předpisu třeba doplnit jej
předložením jeho originálu, případně písemným podáním
shodného znění, se zapíše jen tehdy, je-li takto doplněno,
a to nejpozději do tří dnů.“.
133. V § 155 odst. 1 se za větu poslední vkládá věta „To
neplatí pro podání, u nichž se doplnění předložením originálu dle zákona nevyžaduje50).“
134. Poznámka pod čarou č. 50 zní:
________________________
„50) § 42 odst. 3 o. s. ř.“.
135. V § 161a odst. 2 písmeno h) zní:
„h) dodatečného projednání pozůstalosti při zastavení
řízení nebo po rozhodnutí o pozůstalosti,“.
136. V § 161a odst. 2 písm. k) se slova „(§ 272 a § 273 o. s.
ř.)“ zrušují.
137. V § 162a odst. 3 věta první se slova „opatří elektronickou značkou soudu“ nahrazují slovy „označí uznávanou
elektronickou značkou“.
138. V § 162a odst. 3 věta druhá se slova „rovněž opatřené
elektronickou značkou soudu“ zrušují.
139. V § 162a odst. 3 se za větu druhou vkládá nová věta
třetí, která zní:
„Žádosti dle předchozí věty jsou rovněž označeny
uznávanou elektronickou značkou.“.
140. V § 162b odst. 4 písm. a) bod 1. se před slova „jméno
(jména), příjmení“ vkládá slovo „osobní“.
141. V § 162b odst. 4 písm. a) bod 1. se slova „její organizační složky, sídlo a identifikační číslo, v případě cizozemské právnické osoby“ nahrazují slovy „jejího odštěpného závodu, sídlo a identifikační číslo, v případě zahraniční právnické osoby“.
142.V § 162b odst. 4 písm. a) bod 2. se před slova „jméno
(jména), příjmení“ vkládá slovo „osobní“.
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143. V § 162b odst. 4 písm. a) bod 3. se před slova „jméno
(jména), příjmení“ vkládá slovo „osobní“.
144. V § 162b odst. 4 písm. b) se slova „(včetně obchodní
a agendy správního soudnictví)“ nahrazují slovy „(včetně
agendy týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících
z podnikatelské činnosti a agendy správního soudnictví)“.
145. V § 162b odst. 4 písm. b) se slova „ , vyšetřovaný
apod.“ nahrazují slovy „člověk apod.“.
146. V § 162b odst. 4 písm. b) bod 1. se za slova „u fyzických osob“ vkládá slovo „osobní“.
147. V § 162b odst. 4 písm. b) bod 2. se slova „místo (místa) podnikání“ nahrazují slovy „sídlo podnikatele“.
148. V § 162b odst. 4 písm. b) bod 2. se slova „název
(obchodní firma), pod kterým podnikají a mají zapsaný
v příslušné evidenci“ nahrazují slovy „obchodní firma,
kterou má podnikatel zapsanou ve veřejném rejstříku“.
149. V § 162b odst. 4 písm. b) bod 3. se slovo „cizích“ nahrazuje slovem „zahraničních“.
150. V § 162b odst. 4 písm. c) se za slova „(správní deník,
stížnosti)“ vkládá slovo „osobní“.
151. V § 162b odst. 7 se za slova „je jejím“ vkládá slovo
„osobním“.
152. V § 163 odst. 1 se slova „trestní, občanskoprávní a obchodní věci včetně konkursního a vyrovnacího a insolvenčního řízení“ nahrazují slovy „trestní a občanskoprávní věci, věci týkající se vztahů mezi podnikateli
vyplývajících z podnikatelské činnosti včetně konkursního, vyrovnacího a insolvenčního řízení“.
153. V § 163 se odstavec 2 zrušuje.
154. V § 166 odst. 5 písm. b) bod 2. se slova „(§ 200ua
o. s. ř.)“ zrušují.
155. V § 166 odst. 7 se slova „a u předběžného opatření
podle § 76a o. s. ř. dále „SPO 76a“ a u předběžných
opatření podle § 76b o. s. ř. „SPO 76b.“ nahrazují slovy
„a dále u předběžného opatření ve věci ochrany proti
domácímu násilí zkratka „PO 48“ a u předběžného opatření upravujícího poměry dítěte zkratka „PO 24“.“.
156. V § 166 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8,
který zní:
„(8) Jestliže je soudu podána žaloba na ochranu rušené
držby, vyznačí se na spisovém obalu „rušená držba“.“.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce
9 až 11.
157. V § 173 odst. 3 se slova „[§ 134 odst. 3 písm. e)]“
zrušují.
158. V § 173 odst. 5 se slova „podle § 76a o. s. ř.“ nahrazují slovy „upravujícím poměry dítěte“.
159. V § 174 odstavec 1 zní:
„(1) Do občanskoprávního spisu o řízení, v němž byl
některému účastníku ustanoven zástupce, v němž stát
v řízení o pozůstalosti platí odměnu, náhradu hotových
výdajů a náhradu za daň z přidané hodnoty notáři, v němž
stát platí náklady procesního úkonu nebo kde byla vyžádána záloha na náklady důkazu, se založí seznam nákladů
občanského soudního řízení (vzor č. 43 v. k. ř.). Seznam
nákladů občanského soudního řízení se zakládá před prvým
číslovaným listem spisu.“.
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160. Nadpis § 179b zní:
„Jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy“.
161. V § 180 odst. 1 se slova „ve věci způsobilosti
k právním úkonům“ nahrazují slovy „ve věcech svéprávnosti“.
162. V § 180 odst. 1 se slova „podle § 76a o. s. ř.“ nahrazují slovy „upravujícím poměry dítěte“.
163. V § 180 odst. 2 se slova „omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „schválení
smlouvy o nápomoci, o zastoupení členem domácnosti
a o svéprávnosti“.
164. V § 180 odst. 2 se slovo „za“ nahrazuje slovy „v případě splnění“.
165. V § 180 odst. 2 se za poslední větu vkládá věta
„Jestliže je však u soudu veden opatrovnický spis týkající se schválení smlouvy o nápomoci, o zastoupení členem domácnosti nebo o svéprávnosti téže osoby, připojí
se návrh týkající se této osoby k příslušnému spisu P.“
166. V § 180 odst. 4 se slovo „majetek“ nahrazuje slovem
„jmění“ a slova „jako „nemovitosti“, „vkladní knížky“,
„pohledávky“ “ se nahrazují slovy „např. „nemovité
věci“, „pohledávky“, „dluhy“.
167. V § 180 odst. 6 se slova „podle § 76a o. s. ř.“ nahrazují slovy „upravujícího poměry dítěte“.
168. V § 180 odst. 6 se slova „příslušnému podle § 88
písm. c) o. s. ř.“ nahrazují slovy „, v jehož obvodu má
nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště“.
169. V § 184 odst. 3 se slova „podle § 76 odst. 1 písm. b),
§ 76a a podle § 76b o. s. ř.“ nahrazují slovy „ve věcech
ochrany proti domácímu násilí a předběžných opatření
upravujících poměry dítěte“.
170. V § 188 odst. 1 věta sedmá se za slova „o osvojení“
vkládá slovo „nezletilého“.
171. V § 188 odst. 1 věta sedmá se za slova „rodičů“ vkládá slovo „nezletilého“.
172. V § 188 odst. 1 se za větu sedmou vkládá nová věta
osmá, která zní:
„V případě, že bylo rozhodnuto o utajení osvojení,
učiní soud opatření k utajení osvojení a jeho okolností před
rodinou původu osvojence, případně k utajení pokrevního
rodiče a jeho souhlasu k osvojení.“.
173. V textu poznámky pod čarou č. 22 se slova „Položka
23“ nahrazují slovy „Položka 35“.
174. V § 200j odst. 2 se slova „obchodní věci“ se nahrazují
slovy „věci týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti“.
175. V nadpisu hlavy druhé, části třetí se slova „rejstříky
právnických osob“ nahrazují slovy „veřejné rejstříky
právnických a fyzických osob“.
176. V § 201 odst. 1 se slova „rejstříků právnických osob“
nahrazují slovy „veřejných rejstříků právnických a fyzických osob“.
177. V § 201 odst. 2 se slova „Rejstříky právnických osob
vedených“ nahrazují slovy „Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob vedené“.
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178. § 202 včetně nadpisu zní:
„§ 202
Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
(1) Rejstříkový soud vede v souladu se zákonem č.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), tyto
veřejné rejstříky:
a) spolkový rejstřík,
b) nadační rejstřík,
c) rejstřík ústavů,
d) rejstřík společenství vlastníků jednotek,
e) obchodní rejstřík,
f) rejstřík obecně prospěšných společností.
(2) Veřejné rejstříky se skládají z rejstříkových vložek,
které mají shodné číslo s číslem spisu a sbírky listin.
(3) Všechny dokumenty, kterými jsou písemnosti v listinné nebo elektronické podobě (podněty, návrhy na zápis
skutečností včetně listinných důkazů a rozhodnutí), tvoří
rejstříkový spis.“.
179. V § 203 odst. 1 zní:
„(1) V obchodním rejstříku jsou evidovány obchodní
společnosti a družstva, evropské společnosti, příspěvkové
organizace, státní podniky a další právnické a fyzické osoby, včetně jejich odštěpných závodů, závodů a odštěpných
závodů zahraničních osob, o kterých zákon stanoví, že se
zapisují do obchodního rejstříku.“.
180. V § 203 odst. 2 se slova „Zs - oddíl pro cizí právnické
osoby, které přemístily své sídlo na území České republiky“ nahrazují slovy „Zs - oddíl pro zahraniční právnické
osoby se sídlem mimo Evropskou unii, podnikající na
území České republiky (§ 44 zákona o veřejných rejstřících)“

„§ 206
Rejstřík ústavů
(1) Rejstřík ústavů má oddíl s označením „U“.
(2) V oddílu „U“ se evidují ústavy.“.
185. Dosavadní § 207 se označuje jako § 209.
186. § 207 včetně nadpisu nově zní:
„§ 207
Rejstřík společenství vlastníků jednotek
(1) Rejstřík společenství vlastníků jednotek má oddíl
s označením „S“.
(2) V oddílu „S“ se evidují společenství vlastníků jednotek.“.
187. Dosavadní § 208 se označuje jako § 210.
188. § 208 včetně nadpisu nově zní:
„§ 208
Rejstřík obecně prospěšných společností
(1) Rejstřík obecně prospěšných společností má oddíl
s označením „O“.
(2) V oddílu „O“ se evidují obecně prospěšné společnosti.“.
189. Dosavadní § 209 se označuje jako § 211.
190. V § 209 odst. 1 se slova „obchodní zákoník“ nahrazují
slovy „zákon o veřejných rejstřících“.
191. V § 209 odst. 2 se věta první zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 22d.
192. Poznámka pod čarou č. 22d se zrušuje.
193. V § 209 odst. 3 se slova „v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „ve veřejném rejstříku“.

181. V § 203 se odstavce 3 až 10 zrušují.

194. Dosavadní § 210 až § 212 se označují jako § 212 až
214.

182. § 204 včetně nadpisu zní:

195. V § 210 odst. 1 se číslo „209“ nahrazuje číslem „211“.

„§ 204
Spolkový rejstřík
(1) Spolkový rejstřík má oddíl s označením „L“.
(2) V oddílu „L“ se evidují spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace,
mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů, další osoby,
o nichž to stanoví zákon, zahraniční spolky, vyvíjející činnost na území České republiky a pobočné spolky nebo jiné
obdobné organizační jednotky zahraničních spolků vyvíjejících činnost na území České republiky.“.

196. V § 210 odst. 1 se slova „, popřípadě místa podnikání“
zrušují.
197. V § 210 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6.
198. V § 210 odst. 2 se slova „§ 38 až § 38h obchodního
zákoníku nebo zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů,“ nahrazují slovy „§§ 55 až 64 zákona o veřejných rejstřících“.
199. V § 210 odst. 5 se slova „(§ 200a odst. 3 o. s. ř.)“
nahrazují slovy „(§ 76 zákona o veřejných rejstřících)“.

Nadační rejstřík

200. V § 210 odst. 6 se slova „§ 38 až § 38h obchodního
zákoník nebo zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů“ nahrazují slovy „§§ 55 až 64 zákona o veřejných rejstřících“.

(1) Rejstřík nadací a nadačních fondů (nadační
rejstřík) má oddíl s označením „N“.

201. V § 211 odst. 4 se slova „(§ 203 až 206)“ nahrazují
slovy „(§§ 203 až 208)“.

183. § 205 včetně nadpisu zní:
„§ 205

(2) V oddílu „N“ se evidují nadace a nadační fondy.“.
184. § 206 včetně nadpisu zní:

202. V § 213 se za slova „obchodního rejstříku,“ vkládají
slova „spolkového rejstříku, rejstříku ústavů,“.
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203. V § 214 se slova „nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství
vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „spolkovém rejstříku, rejstříku ústavů, nadačním rejstříku, rejstříku obecně
prospěšných společností nebo rejstříku společenství
vlastníků jednotek“.
204. § 215 včetně nadpisu zní:
„§ 215
Předregistrace obchodní firmy v obchodním rejstříku
(1) Návrh na zápis názvu založené obchodní korporace
do obchodního rejstříku (§ 48 odst. 2 zákona o veřejných
rejstřících) se zaeviduje do příslušného oddílu podle právní
formy, která je uvedena v návrhu.
(2) Při evidenci návrhu se použijí ustanovení pro vedení rejstříkového spisu (§ 211).“.
205. V § 215ga odst. 3 se za slova „s výjimkou“ vkládá
slovo „osobního“.
206. § 215ia včetně nadpisu zní:
„§ 215ia
Společný návrh manželů na povolení oddlužení
(1) Společný návrh na povolení oddlužení (§ 394a
insolvenčního zákona) soud zapíše pod jednu spisovou
značku a pro manžele vede jeden insolvenční spis.
(2) Veškerá podání včetně přihlášek pohledávek se
zakládají pod jednu spisovou značku, i když směřují pouze
vůči jednomu z manželů.
(3) Na vyhotovení statistického listu a ukládání spisu
do spisovny se použije § 179a obdobně.“.
207. § 215o včetně nadpisu zní:
„§ 215o
Insolvenční správci
(1) K zajištění rovnoměrného ustanovování insolvenčních správců určuje předseda insolvenčního soudu insolvenční správce ze seznamu vedeného v elektronické podobě v příslušném informačním systému, uspořádaného podle
pořadí určeného dnem zápisu sídla nebo provozovny do
příslušné části seznamu insolvenčních správců (§ 25 insolvenčního zákona).
(2) Žádost o určení osoby insolvenčního správce se
předkládá předsedovi insolvenčního soudu prostřednictvím
příslušného informačního systému a obsahuje zejména
údaje identifikující dlužníka, požadovaný typ insolvenčního správce podle stavu insolvenčního řízení a v případě
podaného návrhu na povolení oddlužení rovněž okresní
soud dlužníka.
(3) Předseda insolvenčního soudu určí insolvenčního
správce na základě žádosti o určení osoby insolvenčního
správce, a to v pořadí podle data a času doručení žádosti
předsedovi insolvenčního soudu; v případě shodného data a
času doručení několika žádostí je rozhodné abecední pořadí
jmen dlužníků uvedených v žádostech.
(4) Pokud předseda insolvenčního soudu určí insolvenčního správce mimo stanovené pořadí, odůvodní tento
postup i v příslušném informačním systému.
(5) Úkony podle odstavců 1 až 4 se provádí zásadně
v příslušném informačním systému.“.

208. V nadpisu hlavy čtvrté, části třetí se slova „o dědictví“
nahrazují slovy „soudu o pozůstalosti“.
209. V nadpisu oddílu prvního v hlavě čtvrté, části třetí se
slovo „dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.
210. § 216 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 51 zní:
„§ 216
Evidenční pomůcky
(1) Pozůstalostní soud51) řízení o pozůstalosti eviduje
v rejstříku D. Do rejstříku D soud zapisuje došlé věci, vydaná rozhodnutí, podané opravné prostředky, rozhodnutí
nadřízeného soudu, pohyb spisu, pravomocné ukončení
věci, poznámky a další údaje potřebné ke správné evidenci
věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček k vedení rejstříků v informačních systémech soudů.
(2) V rejstříku D pozůstalostní soud eviduje i dodatečné projednání pozůstalosti o majetku, který se objevil až po
právní moci rozhodnutí, jímž bylo původní řízení skončeno. Věc u pozůstalostního soudu obživne [§ 161a odst. 2
písm. h)].
(3) Pozůstalostní soud dále vede pro řízení o pozůstalosti seznam závětí a seznam spisů D odeslaných soudnímu
komisaři. Úschovy, které soud přijal v řízení o pozůstalosti,
zapisuje do knihy úschov; úschovy, které přijal soudní
komisař, se evidují jen u soudního komisaře.
________________________
51)
§ 74 odst. 1 j. ř.“.
211. § 217 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 52 zní:
„§ 217
Výtisky sdělení o výsledcích šetření
v evidencích vedených notářskou komorou
(1) Výtisky sdělení o výsledcích šetření v evidencích
vedených Notářskou komorou České republiky (dále jen
„Komora“) podle příslušného právního předpisu52) se založí do spisu řízení o pozůstalosti (dále jen „pozůstalostní
spis“), uvede se datum tohoto vyhledávání a výtisk sdělení
podepíše osoba, která vyhledávání provedla.
(2) Obdobně dle odstavce 1 se postupuje v případě
zjišťování skutečností významných pro řízení dle příslušného procesního předpisu.
________________________
52)
§ 75 j. ř.“.
212. § 218 včetně nadpisu zní:
„§ 218
Závěti a jiné listiny vztahující se k pozůstalosti
(1) K originálu listiny o pořízení pro případ smrti, prohlášení o vydědění, smlouvě o zřeknutí se dědického práva
nebo zrušení těchto právních jednání (dále jen „závěť“),
jejíž stav a obsah byl v řízení o pozůstalosti zjištěn (dále
jen „prohlášená závěť“), se připojí záznam, v němž se uvede, který soud vede řízení o pozůstalosti, spisová značka
pozůstalostního soudu a datum prohlášení závěti. Záznam
vyhotoví notář nebo soud, u nějž je závěť uložena, nebo
soudní komisař, který závěť zjistí v řízení o pozůstalosti.
(2) K originálu listiny o povolání vykonavatele závěti
či povolání správce pozůstalosti, listiny o odvolání ustanovení správce pozůstalosti nebo listiny o odvolání souhlasu
s ustanovením do funkce správce pozůstalosti (dále jen
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„listina o správě pozůstalosti“), jejíž stav a obsah byl
v řízení o pozůstalosti zjištěn, se připojí záznam, v němž se
uvede, který soud vede řízení o pozůstalosti, spisová značka pozůstalostního soudu a datum prohlášení listiny o správě pozůstalosti.
(3) K originálu listiny o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo o jiných právních jednáních, která mohou mít význam pro
nabytí pozůstalosti (dále jen „listina významná pro nabytí
pozůstalosti“), jejíž stav a obsah byl v řízení o pozůstalosti
zjištěn, se připojí záznam, v němž se uvede, který soud
vede řízení o pozůstalosti, spisová značka pozůstalostního
spisu a datum prohlášení listiny významné pro nabytí pozůstalosti.
(4) Záznam podle odstavců 1 až 3 podepíše osoba,
která jej vyhotovila. Záznam se k originálu listiny připojí
neoddělitelným způsobem, tj. spoj se překryje uzávěrou.
Uzávěra se vyhotoví samolepícím štítkem, který nesmí
překrývat text záznamu ani listiny. Otisk úředního razítka
se umístí z obou stran současně přes samolepící štítek
a záznam či originál listiny.“.

b) soluční úschovy evidované na základě návrhu zapisovaného do rejstříku Sd,
c) povinné úschovy evidované krajskými soudy, vzniklé
1. v insolvenčním řízení,
2. na základě rozhodnutí soudu podle zákona č.
90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
případně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů,
d) ostatní úschovy přijímané soudem v souvislosti
s jiným soudním řízením nebo vzniklé z jiné činnosti
soudu nebo přijaté v případech stanovených jinými
právními předpisy.
(2) Všechny doklady vztahující se k jednomu běžnému číslu knihy úschov se zakládají do spisu týkajícího se
úschovy (jsou jeho součástí).“.
216. § 225 včetně nadpisu zní:
„§ 225
Úschova u banky

213. § 219 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 53 zní:
„§ 219
Závěra pozůstalosti a zákaz výplaty
(1) Rozhodl-li soud o nařízení závěry pozůstalosti53),
provedou se neprodleně úkony potřebné ke zjištění a zajištění majetku; movité věci se uloží do úschovy nebo
u vhodného schovatele.
(2) Rozhodl-li soud o zákazu výplaty z účtu či
z vkladní knížky, nebo tento zákaz zrušil, usnesení se bezodkladně zašle příslušné bance, případně zmocněnci zůstavitele.
________________________
53)
§ 149 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, § 83 a § 85 j. ř.“.
214. § 220 zní:
„§ 220
(1) Zaměstnanec soudu určený rozvrhem práce nebo
pověřený předsedou soudu uloží soudním komisařem předanou závěť do sbírky prohlášených závětí a provede zápis
do seznamu prohlášených závětí. Na záznamu vyhotoveném podle § 218 odst. 1 vyznačí běžné číslo seznamu prohlášených závětí.
(2) Do Sbírky prohlášených závětí se listiny zakládají
chronologicky podle běžných čísel seznamu prohlášených
závětí. Ukládají se v pevných deskách po padesáti listinách
do kovové skříně soudu.
(3) Závěť, uložená ve sbírce prohlášených závětí
u soudu, která se zapůjčuje jinému soudu nebo znalci, se
doručí buď prostřednictvím soudního doručovatele, případně osobně, nebo se předá jako cenné psaní či cenný balík
k přepravě provozovateli poštovních služeb. Příjemce závěti její převzetí stvrdí svým podpisem na dokladu o doručení.“.
215. § 221 včetně nadpisu zní:
„§ 221

(1) Peníze se ukládají na bankovní účet soudu. Peněžní
prostředky v cizí měně se ukládají na devizový účet soudu.
Na účtu soudu banka uvede spisovou značku soudu,
pod kterou byly peněžní prostředky složeny.
(2) Jiné movité věci, je-li to vhodné, se ukládají do
úschovy u banky (resp. do bezpečnostních schránek u banky) v pevných obalech (obálkách) uzavřených pomocí
samolepících štítků a opatřených jednak otisky úředního
razítka vždy zčásti na obalu a zčásti na samolepícím štítku,
a jednak podpisem soudce, případně zaměstnance pověřeného vedením knihy úschov. Na obalu (obálce) se vyznačí
položka knihy úschov, věc a spisová značka.“.
217. V § 226 se slova „u peněžního ústavu“ nahrazují slovem „bankou“.
218. V § 227 se slova „peněžnímu ústavu“ nahrazují slovem „bance“.
219. § 229 zní:
„§ 229
(1) Evidence soudních úschov se vede pomocí výpočetní techniky.
(2) Podle výpisu z účtu nebo jiných dokladů od kanceláře účetní soudu zaúčtuje došlou platbu (úschovu), vyhotoví záznam o složení finančních prostředků na účet soudu
a kopii záznamu předá bezodkladně zaměstnanci soudu
pověřenému vedením knihy úschov. Tento zaměstnanec
vyznačí v příslušném informačním systému údaje o platbě,
tj. na jaký účet a pod jakým číslem dokladu byla platba
zaúčtována, vyznačí na záznamu o složení příslušnou položku knihy úschov a založí jej do spisu.“.
220. § 230 se zrušuje.
221. V § 232 odst. 1 se slova „peněžního ústavu“ nahrazují
slovem „banky“.
222. § 234 včetně nadpisu zní:

Druhy úschov

„§ 234

(1) U soudu se evidují:
a) pozůstalostní úschovy přijímané pozůstalostním soudem v rámci řízení o pozůstalosti,

Úschova klíčů
(1) Klíče od bytů, jiných místností nebo prostor, převzaté při zajištění pozůstalosti v rámci řízení o pozůstalos-
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ti, výkonu rozhodnutí ve věcech ochrany proti domácímu
násilí nebo převzaté od policejního orgánu po provedeném
vykázání v souvislosti s řízením o vydání předběžného
opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, se uchovávají v kovové skříni soudu. Tato skutečnost se zaznamená k příslušné položce v knize úschov vedené v informačním systému.
(2) Klíče od bytů, jiných místností nebo prostor se
v kovové skříni uchovávají v pevných obalech (obálkách)
uzavřených pomocí samolepících štítků a opatřených jednak otisky úředního razítka vždy zčásti na obalu a zčásti na
samolepícím štítku, a jednak podpisem soudce, případně
zaměstnance pověřeného vedením knihy úschov. Na obalu
(obálce) se vyznačí položka knihy úschov, věc a spisová
značka.“.
223. V § 238 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 1 až 4“ zrušují.
224. V § 238 odst. 3 písm. n) se slova „opisů příslušného
oddílu rozvrhu krajského soudu podle § 175za o. s. ř.“
nahrazují slovy „stejnopisů příslušných částí rozvrhů
stanovujících, který notář bude pověřen provedením
úkonů jako soudní komisař, vydaných předsedou krajského soudu.“.
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237. V § 255b se za slova „jmenného seznamu, kde se
vedle“ vkládá slovo „osobního“.
238. V nadpisu části čtvrté se slovo „dědictví“ nahrazuje
slovem „pozůstalosti“.
239. V § 259 odst. 1 se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem
„pozůstalosti“.
240. V § 259 odst. 1 se za slovo „bezodkladně“ vkládá
slovo „pozůstalostnímu“.
241. V § 261 odst. 1 se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem
„pozůstalosti“.
242. V § 261 odst. 1 se slovo „dědický“ nahrazuje slovem
„pozůstalostní“.
243. V § 262 odst. 1 se slovo „dědickému“ nahrazuje slovem „pozůstalostnímu“.
244. V § 262 odst. 2 se slovo „dědický“ nahrazuje slovem
„pozůstalostní“.
245. V § 263 odst. 1 se slovo „dědického“ nahrazuje slovem „pozůstalostního“.
246. V § 263 odst. 1 se slova „dědickém řízení“ nahrazují
slovy „řízení o pozůstalosti“.

225. V § 238 odst. 4 se slova „dědictví podle § 175za o. s.
ř.“ nahrazují slovem „pozůstalosti“.

247. V § 263 odst. 2 se slovo „dědického“ nahrazuje slovem „pozůstalostního“.

226. V § 242 odst. 1 se za slova „se označí“ vkládá slovo
„osobním“.

248. V § 263 odst. 2 se slova „dědického řízení“ nahrazují
slovy „řízení o pozůstalosti“.

227. V § 242 odst. 1 se za slova „se vyznačí“ vkládá slovo
„osobní“.

249. V § 263 odst. 3 se slovo „dědického“ nahrazuje slovem „pozůstalostního“.

228. V § 246 věta třetí se za slova „se uvede“ vkládá slovo
„osobní“.

250. V § 263 odst. 3 se slovo „dědický“ nahrazuje slovem
„pozůstalostní“.

229. § 250a včetně nadpisu zní:

251. V § 263 se odstavec 4 zrušuje.

§ 250a
Kniha rozvrhů pověřování notářů úkony v řízení
o pozůstalosti a evidence stejnopisů částí rozvrhů
stanovujících, který notář bude pověřen provedením
úkonů jako soudní komisař
Kniha rozvrhů pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti a evidence stejnopisů příslušných částí rozvrhů
stanovujících, který notář bude pověřen provedením úkonů
jako soudní komisař, vydaných předsedou krajského soudu, se vede obdobně jako kniha rozvrhů práce.“.
230. V § 254a se za slova „kde se vedle“ vkládá slovo
„osobního“.
231. V § 254b se za slova „otisk razítka,“ vkládá slovo
„osobní“.
232. V § 254c se slova „a které se užívají jako zaměstnanecké elektronické podpisy“ zrušují.
233. V § 255 odst. 1 se za slova „kde se vedle“ vkládá
slovo „osobního“.
234. V § 255a se za slova „jmenného seznamu, kde se
vedle“ vkládá slovo „osobního“.
235. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
236. V § 255aa se slova „kde se vedle jména a příjmení
zástupce účastníka, uvede jméno a příjmení“ nahrazují
slovy „kde se vedle osobního jména a příjmení zástupce
účastníka uvede osobní jméno a příjmení“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
252. V § 263 odst. 4 se slovo „dědickému“ nahrazuje slovem „pozůstalostnímu“.
253. V § 263 odst. 4 se slovo „dědický“ nahrazuje slovem
„pozůstalostní“.
254. V § 263 odst. 5 se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem
„pozůstalosti“.
255. V nadpisu oddílu druhého, části čtvrté se slovo
„dědictví“ nahrazuje slovem „pozůstalosti“.
256. V § 264 odst. 1 se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem
„pozůstalosti“.
257. V § 264 odst. 2 se slovo „dědického“ nahrazuje slovem „pozůstalostního“.
258. V § 265 se slova „Po odejmutí věci soudnímu komisaři podle § 175zb o. s. ř.“ nahrazují slovy „Po zrušení
pověření nebo vyloučení pověřeného soudního komisaře“.
259. V § 267 odst. 1 se slova „peněžního ústavu“ nahrazují
slovem „banky“.
260. V § 269 odst. 2 se za slova „se uvede“ vkládá slovo
„osobní“.
261. V § 274 se slovo „dědického“ nahrazuje slovem
„pozůstalostního“.
262. V § 293 odst. 7 zní:
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„(7) Pozůstalostním soudem se rozumí soud příslušný
k řízení o pozůstalosti.“.
263. V příloze č. 1, bod 2. Rejstřík C - vzor č. 5 v. k. ř. zní:
„I.

a) žaloby dle § 9 odst. 2 písm. a) až d) a g) o. s. ř.,
b) žaloby na náhradu za vyvlastnění,
c) žaloby ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.

1. Do rejstříku C u okresních soudů se zapisují
a) všechny občanskoprávní žaloby týkající se právních
poměrů mezi žalobcem a žalovaným,
b) návrhy na rozhodnutí ve statusových věcech manželských,

II.
V rejstříku C se evidují zejména tyto skutečnosti:
a) spisová značka, pod kterou je věc vedena (§ 167),
b) údaje o druhu věci C,

c) návrhy na rozhodnutí ve statusových věcech partnerských,

c) zda se jedná o senátní věc,

d) návrhy na určení výživného a zajištění úhrady některých
nákladů neprovdané matce,

e) údaje o účastnících řízení - osobní jména, příjmení,
rodná čísla (data narození tam, kde rodné číslo není
známo, nebo jej osoba nemá přiděleno) fyzických osob,
názvy a IČ osob právnických a další údaje, které jsou
v informačním systému dostupné v seznamu jmen - a o
jejich rolích v řízení,

e) návrhy ve věcech vyživovací povinnosti k plně svéprávným osobám,

d) datum, kdy věc došla soudu,

f) žaloby podle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon),

f) údaje o zástupcích účastníků řízení,

g) žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost do
věcí evidovaných u okresních soudů v rejstřících Ro
a ERo,

h) údaje o předběžných opatřeních,

h) žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost do
věcí evidovaných v rejstřících L, D, U, Sd, E a EXE,
i) návrhy na zrušení soudního smíru,
j) věci vyloučené z věcí vedených v rejstříku C,
k) návrhy na určení neplatnosti rozhodčí smlouvy a zrušení
rozhodčích nálezů,
l) návrhy na nařízení soudního prodeje zástavy,
m) návrhy na osvojení zletilého,
n) návrhy ve věcech uznání cizího rozhodnutí dle § 16
zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
o) žaloby ve věcech ochrany osobnosti člověka,

g) údaje o soudních poplatcích, nákladech řízení, pokutách,
složených jistotách atd.

i) rozhodnutí učiněná ve věci, způsob vyřízení věci,
j) údaje o opravných prostředcích, odvolacím řízení a rozhodnutích učiněných soudem II. stupně,
k) údaje o mimořádných opravných prostředcích,
l) údaje o datech právní moci jednotlivých rozhodnutí,
m) údaje o odeslání zpráv matrice, případně Centrální evidenci obyvatel,
n) údaje o vyhotovených statistických listech,
o) údaje o pohybu spisu,
p) další údaje potřebné ke správné evidenci věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček
k vedení rejstříků v informačních systémech soudů.

p) žaloby na ochranu rušené držby,
q) žaloby ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem,
r) věci převedené z rejstříku EPR,
s) návrhy na zahájení řízení o drobných nárocích.
2. Ke spisům o žalobách na obnovu řízení a žalobách
pro zmatečnost dle odst. 1. písm. g) a h) se po jejich zápisu
připojí původní spis o věci. Jestliže je takové žalobě vyhověno, postupuje soud u původní věci dle § 161a, jedná-li se
o návrh dle odst. 1 písm. h); spis o žalobě na obnovu řízení
nebo o žalobě pro zmatečnost se trvale připojí k původnímu spisu o věci. Jestliže je vyhověno žalobě dle odst. 1
písm. g), postupuje soud dle § 161a u spisu o žalobě na
obnovu řízení nebo o žalobě pro zmatečnost; spis o původní věci zůstane v takovém případě připojen u spisu
o žalobě na obnovu řízení nebo o žalobě pro zmatečnost.
Jestliže je žaloba dle odst. 1 písm. g) a h) vyřízena jiným
způsobem než vyhověním, založí se do původního spisu
o věci stejnopis předmětného rozhodnutí s doložkou právní
moci a spis se odpojí.
3. U krajských soudů se do rejstříku C zapisují

III.
1. Rejstřík se vede pro jednotlivá soudní oddělení
(senáty) v jedné číselné řadě pro jeden kalendářní rok dle
rozvrhu práce.
2. Zda se jedná o senátní věc, se vyznačí zaškrtnutím
příslušného příznaku v rejstříku.
3. Datum, kdy věc došla soudu, se vyznačuje v poli
„Došlo“. Jestliže je věc nutno zapsat pod novou spisovou
značku (§ 161a odst. 5), uvede se v poli „Došlo“ datum,
kdy věc došla soudu; jedná-li se o věc, kterou je třeba zapsat pod novou spisovou značku (§ 161a odst. 5) z důvodu
povolení obnovy řízení nebo zrušení rozhodnutí na základě
žaloby pro zmatečnost, uvede se v poli „Došlo“ datum
právní moci daného rozhodnutí a v poli „Pův“ (došlo původně) se vyznačí datum, kdy věc původně došla soudu.
U vyloučené věci se uvede datum právní moci usnesení
o vyloučení; datum, kdy věc původně došla soudu, se vyznačí do pole „Pův.“. U postoupené věci (nikoli u věci vrácené) se zde uvede datum, kdy věc došla soudu, jemuž byla
postoupena a do pole „Pův“ se vyznačí datum, kdy věc došla původnímu soudu.

částka 2

strana 15

Instrukce č. 3

4. U věcí, které jsou do rejstříku C zapisovány po převodu z rejstříku Ro či ERo, se v poli „Došlo“ uvede buď
datum, kdy byl soudu doručen odpor, nebo datum právní
moci usnesení o zrušení platebního rozkazu, event. datum
pokynu k převodu věci do rejstříku C v případě, že platební
rozkaz nebyl vydán. Do pole „Pův“ se u těchto věcí vyznačí datum, kdy věc původně došla soudu. Obdobně se postupuje u spisů, které jsou do rejstříku C zapisovány po převodu z rejstříku EPR.
5. U návrhů na zahájení řízení, které byly učiněny ústně do protokolu, se v poli „Došlo“ uvede datum sepsání
protokolu.
6. U věcí, které soud zahájí bez návrhu, se v poli
„Došlo“ uvede den, kdy bylo vydáno usnesení o zahájení
řízení.
7. Do pole „Předmět řízení“ se vyplní stručný popis
předmětu řízení (např. „rozvod“, „zaplacení částky ...“
apod.).
8. Do pole „Druh věci C“ se vyplní druh sporu ze zadaného číselníku sporů. V případě, že zaměstnanec, který je
zodpovědný za vedení příslušného rejstříku, není sám
schopen stanovit správný druh sporu, vyžádá si pokyn
předsedy senátu, asistenta soudce, vyššího soudního úředníka, justičního čekatele či soudního tajemníka.
9. Vyřízení věci se vyznačí, jakmile bylo ve věci vydáno konečné rozhodnutí. Konečným rozhodnutím není částečný ani mezitímní rozsudek, rozhodnutí o spojení věcí
ke společnému projednání a rozhodnutí ani rozhodnutí
o přerušení věci. V případě spojení věcí ke společnému
projednání a rozhodnutí se vyřízení vyznačí u každé
z těchto věcí jednotlivě, a to po vydání konečného rozhodnutí ve spojené věci.
10. Věc je pravomocná tehdy, jakmile nabylo právní
moci konečné rozhodnutí.
11. Věc se odškrtne v okamžiku, kdy ve věci byly učiněny všechny úkony, které je třeba učinit před založením
spisu na spisovnu.“.
264. V příloze č. 1, bodu 2a. - Rejstřík EC, oddíl I. zní:

II.
V rejstříku P se evidují zejména tyto skutečnosti:
a) spisová značka, pod kterou je věc vedena (§ 167); pod
jednou spisovou značkou se věc vede i v případě, že
se týká více osob, které jsou dětmi týchž rodičů,
b) údaje o předmětu a způsobu zahájení řízení,
c) datum, kdy věc došla soudu,
d) údaje o účastnících řízení - osobní jména, příjmení,
rodná čísla (data narození tam, kde rodné číslo není
známo, nebo jej osoba nemá přiděleno) a další údaje,
které jsou v informačním systému dostupné
v seznamu jmen - a o jejich rolích v řízení,
e) údaje o zástupcích účastníků řízení,
f) údaje o soudních poplatcích, nákladech řízení, pokutách, složených jistotách atd.
g) údaje o souvisejících věcech Nc a souvisejících věcech seznamu věcí P a Nc,
h) údaje o předběžných opatřeních,
i) údaje o soudem stanoveném dohledu,
j) rozhodnutí učiněná ve věci, způsob vyřízení věci,
k) údaje o opravných prostředcích, odvolacím řízení
a rozhodnutích učiněných soudem II. stupně,
l) údaje o mimořádných opravných prostředcích,
m) údaje o datech právní moci jednotlivých rozhodnutí,
n) údaje o odeslání zpráv Centrální evidenci obyvatel,
o) údaje o pohybu spisu,
p) další údaje potřebné ke správné evidenci věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček k vedení rejstříků v informačních systémech soudů.
III.
1. Vyřízení věci týkající se nezletilého dítěte se vyznačí, jakmile dítě nabude zletilosti, příp. svéprávnosti.
V případě, že se věc týká více nezletilých, vyřízení věci se
vyznačí až nabytím zletilosti (příp. svéprávnosti) posledního z nich.

Do rejstříku EC se zapisují u krajských soudů občanskoprávní věci převedené z rejstříku EPR.“.

2. Vyřízení věci týkající se svéprávnosti se vyznačí
dnem, kdy zemře osoba, jejíž svéprávnost byla omezena,
dnem, kdy byla osobě, jíž se věc týká, svéprávnost vrácena,
příp. dnem rozhodnutí o postoupení věci jinému soudu.

265. V příloze č. 1, bodu 2a. - Rejstřík EC, oddíl II. se
slova „obchodní věc“ nahrazují slovy „věc týkající se
vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské
činnosti („obchodní věc“)“.

3. Věc se odškrtne v okamžiku, kdy ve věci byly učiněny všechny úkony, které je třeba učinit před založením
spisu na spisovnu. V poli „Důvod“ se zároveň uvede důvod
odškrtnutí věci.

266. V příloze č. 1, bodu 2b. - Rejstřík EVC, oddíl II. se
slova „obchodní věc“ nahrazují slovy „věc týkající se
vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské
činnosti („obchodní věc“)“.

4. Věc obživne v případě, že byla vrácena soudu, který
původně vedl opatrovnický spis.“.

„I.

267. V příloze č. 1, bodu 3. Rejstřík P - vzor č. 7 v. k. ř.
zní:
„I.
Do rejstříku P se zapisují věci, které je sem třeba převést z rejstříku Nc (opatrovnické oddíly) z důvodu potřeby
trvalejší péče o nezletilého nebo osobu, jejíž svéprávnost
byla omezena (§ 180), a dále věci, které byly soudu postoupeny, a byly již u postupujícího soudu zapsány
v rejstříku P.

268. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl I., odstavec 2. zní:
„2. Dožádání jiného soudu či jiného subjektu o provedení výkonu rozhodnutí, o provedení jednotlivého úkonu
při výkonu rozhodnutí nebo o provedení úkonu při zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty, s výjimkou
výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé.“.
269. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl I., odstavec 3. se slova „movitých věcí a nemovitostí“ nahrazují slovy „movitých a nemovitých věcí“.
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270. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 3 a 4“ se za slova „se zapisují“
vkládá slovo „osobní“.
271. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 3 a 4“ se slova „, formu podnikání“ zrušují.
272. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 5“, odstavec první, se slova
„„náhrada škody“,“ zrušují.
273. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 6“ se slova „a při jeho vyplňování se postupuje přiměřeně podle návodu ke sloupci 11
rejstříku C“ zrušují.
274. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupce 7 až 11“, odstavec druhý, se za
slova „další způsoby výkonu rozhodnutí a výkon rozhodnutí pro jiné než peněžité nároky“ vkládá tečka a slova:
„s připojením příslušného paragrafu občanského soudního řádu, např.:
§ 320 o. s. ř. - postižení majetkových práv,
§ 320b o. s. ř. - příkaz k výplatě z účtu u peněžitého ústavu,
§ 338 o. s. ř. - prodej spoluvlastnického podílu,
§ 338a o. s. ř. - prodej zástavy,
§ 338b o. s. ř. - zřízení soudcovského zástavního práva na
nemovitostech,
§ 338f o. s. ř. - prodej podniku,
§ 340 o. s. ř. - vyklizení bez náhrady,
§ 343 o. s. ř. - vyklizení se zajištěním bytové náhrady nebo
přístřeší,
§ 345 o. s. ř. - odebrání věci,
§ 348 o. s. ř. - rozdělení společné věci,
§ 350 o. s. ř. - vydobytí nároku na provedení prací
a výkonu,
§ 351 o. s. ř. - vydobytí nároku na splnění jiné povinnosti.“
se zrušují.
275. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 13“, pod bodem 2. se slova
„prodeje podniku“ nahrazují slovy „postižení závodu“.
276. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 13“, pod bodem 3. se slova
„, - úschova a prodej nevyzvednutých věcí podle § 344
o. s. ř.,
- datum rozhodnutí soudu podle § 340 odst. 2 o. s. ř.
(např. „5/6 nař. prov.“)“
zrušují.
277. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 14“ se slova „, sem patří tedy i
případy, kdy povinný při provádění výkonu rozhodnutí
zaplatil a prokázal, že oprávněného uspokojil (§ 265
odst. 2 o. s. ř.).“ zrušují.
278. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 15“ se slova „prodejem nemovitostí a podniku“ nahrazují slovy „prodejem nemovitých
věcí a postižením závodu“.
279. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl V., odstavec 8. se slovo „nemovitostí“ nahrazuje
slovy „nemovitých věcí“.
280. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl V., odstavec 8. se slova „podle § 336g o. s. ř.“
zrušují.

281. V příloze č. 1, bodu 4. Rejstřík E - vzor č. 14 v. k. ř.,
oddíl V., poslední věta, se slovo „nemovitostí“ nahrazuje
slovy „nemovitých věcí“.
282. V příloze č. 1 bod 5. včetně nadpisu zní:
„5. Rejstříky právních dožádání, všeobecných věcí
a specifické rejstříky vrchních soudů
I.
1. Rejstříky právních dožádání jsou:
a) rejstřík Td, do nějž se zapisují právní dožádání ve
věcech trestních,
b) rejstřík Cd, do nějž se zapisují právní dožádání
v občanskoprávních řízeních a řízeních ve správním
soudnictví, dožádání rozhodců pro účely rozhodčího
řízení, České advokátní komory a Exekutorské komory ČR pro účely kárného řízení.
2. Rejstříky všeobecných věcí jsou:
a) rejstřík Nt, do nějž se zapisují všeobecné věci trestní
a věci rozhodování soudu v přípravném řízení,
b) rejstřík Ntm, do nějž se zapisují všeobecné věci mladistvých a věci rozhodování soudu v přípravném řízení u mladistvých,
c) rejstřík Nc, do nějž se zapisují všeobecné věci v řízení
občanskoprávním, insolvenčním, konkurzním a vyrovnacím,
d) rejstřík Na, do nějž se zapisují všeobecné věci řízení
ve správním soudnictví.
3. Specifickými rejstříky vrchních soudů jsou rejstříky
Tpj, Ntd, Dt, Cpj, Ncd, Nco, Ncp a Dc, do nichž se zapisují
podání, která nejsou svou povahou určena do rejstříků
předchozích odstavců.
II.
Rejstříky právních dožádání
1. Do rejstříků právních dožádání se zapisují žádosti
o právní pomoc, včetně žádostí o právní pomoc ve styku
s cizinou, a to v občanskoprávních a trestních věcech.
2. Pro žádosti o právní pomoc ve styku s cizinou může
být zřízen zvláštní oddíl daného rejstříku, lze-li předpokládat podání většího počtu takových žádostí.
3. V rejstřících právních dožádání se evidují zejména
tyto skutečnosti:
a) spisová značka, pod kterou je věc vedena (§ 167),
b) datum, kdy věc došla soudu,
c) údaje o účastnících řízení - osobní jména, příjmení,
rodná čísla (data narození tam, kde rodné číslo není
známo, nebo jej osoba nemá přiděleno) a další údaje,
které jsou v informačním systému dostupné
v seznamu jmen - a o jejich rolích v řízení,
d) údaje o zástupcích účastníků řízení,
e) údaje o předmětu řízení,
f) údaje o soudních poplatcích, nákladech řízení, pokutách, složených jistotách atd.
g) údaj o tom, zda se jedná o dožádání ve styku s cizinou,
h) rozhodnutí učiněná ve věci a případné opravné prostředky proti nim (včetně event. rozhodnutí soudu II.
stupně),
i) způsob vyřízení věci,
j) údaje o datech právní moci rozhodnutí učiněných ve
věci,
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k) údaje o pohybu spisu,
l) další údaje potřebné ke správné evidenci věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček k vedení rejstříků v informačních systémech soudů.
4. V poli „Předmět řízení“ se vyplní stručný obsah
dožádání (např. „výslech svědka“, „nahlédnutí do spisu“
apod.).
5. Věc se odškrtne poté, co je dožádání vyřízeno.
6. Současně s vyřízeným dožádáním zašle dožádaný
soud dožadujícímu soudu celý spis o dožádání, který se
stane součástí spisu o věci, pro kterou bylo dožádání provedeno. Výjimkou je dožádání ve styku s cizinou, kde se
dožadujícímu cizozemskému orgánu zašlou pouze příslušné dokumenty.
III.
Rejstříky všeobecných věcí
1. Do rejstříků všeobecných věcí se zapisují věci, které
se dle této přílohy nezapisují do jiných rejstříků či evidenčních pomůcek. Pro rejstřík Ntm platí obdobně ustanovení
vztahující se k rejstříku Nt.
2. Pro některé věci se utvoří zvláštní oddíly rejstříku
všeobecných věcí. Pro každý oddíl je třeba vyhradit skupinu čísel v rozsahu odpovídajícím očekávanému počtu věcí,
pro které je oddíl vyhrazen.
3. Ve všech rejstřících všeobecných věcí se utvoří
zvláštní oddíl pro nejasné návrhy a podání, jejichž účel
není možno poznat, dotazy a podání, které se vztahují
k věcem nezahájeným (domněle zahájeným), návrhy, kde
nepřísluší rozhodovat soudu a další věci, které nelze zapsat
do jiných rejstříků.
IV.
1. Do rejstříku Nt se zapisují
a) návrhy státního zástupce na účast soudce u neodkladných nebo neopakovatelných úkonů a na rozhodnutí
soudu, souhlas nebo povolení soudce v přípravném
řízení, zejména v souvislosti s:
a. vazbou obviněného,
b. zákazem vycestování,
c. příkazem k domovní prohlídce,
d. příkazem k prohlídce jiných prostor a pozemků,
e. otevřením či záměnou zásilek,
f. nařízením odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a jeho prodloužením,
g. vyšetřením duševního stavu ve zdravotnickém
ústavu,
h. ustanovením, zproštěním či vyloučením obhájce
nebo zmocněnce,
i. žádostmi o přiznání nároku na bezplatnou obhajobu,
j. stížnostmi proti rozhodnutí o zajištění majetku,
k. zrušením nebo omezením zajištění peněžních
prostředků na účtu, návrhy na nařízení sledování
bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné
k evidenci investičních nástrojů podle zvláštního
zákona,
l. předběžnými opatřeními,
m. další činností soudu v přípravném řízení,
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b) návrhy na uložení ochranných opatření, na vyžádání
obviněného z ciziny k trestnímu stíhání nebo jeho
předběžné zadržení, pokud nejsou takové návrhy podány zároveň s věcí, která se zapisuje do rejstříku T
(obžalobou, návrhem na potrestání či návrhem
na schválení dohody o vině a trestu),
c) věci, které byly pravomocně vyřízeny v rejstříku Tm
a poté postoupeny jinému soudu dle § 39 ZSVM
k rozhodování ve vykonávacím řízení (tj. u soudu,
jemuž byla věc postoupena, se již nebude rozhodovat
o spáchaném provinění a uložení některého z opatření
dle ZSVM, nýbrž pouze o samotném výkonu již uloženého opatření),
d) podání učiněná ústně do protokolu, pokud se u soudu,
u nějž je podání činěno, nevede řízení ve věci samé,
e) návrhy na přerušení výkonu trestu, na upuštění od
výkonu trestu, na propuštění z ochranného léčení, na
změnu způsobu výkonu ochranného léčení, na propuštění z ochranné výchovy, na prodloužení ochranné
výchovy, návrhy na změnu způsobu výkonu trestu, na
určení společného způsobu výkonu postupně uložených trestů, návrhy na podmíněné umístění mladistvého mimo výchovné zařízení a návrhy na zrušení podmíněného umístění mladistvého mimo výchovného
zařízení; tyto návrhy se zapisují do rejstříku Nt (Ntm)
u soudu, v jehož obvodu je vykonáván trest odnětí
svobody, ochranné léčení, ochranná výchova, pokud
takový návrh nepatří již do rejstříku T (Tm) nebo
k jiné věci, která je již v rejstříku zapsána,
f) návrhy na podmíněné propuštění podané fyzickými
nebo právnickými osobami, které k podání takového
návrhu nejsou oprávněny,
g) návrhy na zahlazení odsouzení,
h) žádosti o milost, pokud soud ve věci nerozhodoval
jako soud I. stupně,
i) návrhy dle zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti
komunistického režimu a odporu proti němu, ve znění
pozdějších předpisů,
j) řízení o vydání či předání osoby v rámci mezinárodní
justiční spolupráce ve věcech trestních,
k) řízení o předání osoby do cizího státu,
l) návrhy na obnovu řízení podle § 281 odst. 3 tr. ř.,
m) návrhy na navrácení lhůty k podání opravného prostředku,
n) věci, v nichž je rozhodováno o příslušnosti (§ 24 tr.
ř.), případně o odnětí a přikázání věci (§ 25 tr. ř.),
o) věci přeshraničního sledování orgánem České republiky nebo cizozemským orgánem,
p) návrhy na prodloužení vazby u mladistvých,
q) návrhy na prodloužení sledování bankovního účtu
nebo účtu u osoby oprávněné k evidenci investičních
nástrojů podle zvláštního zákona; každý návrh se
zapisuje pod nové číslo,
r) návrhy na prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu; každý návrh se
zapisuje pod nové číslo,
s) návrhy na použití agenta,
t) návrhy státního zástupce na povolení použití příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta
pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu,
u) návrhy státního zástupce na povolení použití příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů jako agenta pro
účely trestního řízení vedeného v cizím státu,
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v) rozhodnutí státního zástupce o zajištění majetku v přípravném řízení, pokud je zašle soudu v souvislosti
s věcmi předanými do úschovy,
w) rozhodnutí a opatření v souvislosti se zajištěním majetku nebo důkazního prostředku a jejich uznávání
včetně odkladu zajištění důkazního prostředku mezi
členskými státy Evropské unie,
x) věci týkající se výkonu uznaného cizozemského rozhodnutí,
y) návrhy dle § 11 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících
odboje a odporu proti komunismu
z) další věci týkající se trestního řízení, které se nezapisují do rejstříku T (Tm), Pp, Dt (Dtm) ani do jiného
rejstříku týkajícího se trestních věcí.
2. V rejstříku Nt se evidují zejména tyto skutečnosti:
a) spisová značka, pod kterou je věc vedena (§ 167),
b) datum, kdy věc došla soudu,
c) údaje o osobách v řízení - osobní jména, příjmení,
rodná čísla (data narození tam, kde rodné číslo není
známo, nebo jej osoba nemá přiděleno) a další údaje,
které jsou v informačním systému dostupné v seznamu jmen - a o jejich rolích v řízení,
d) údaje o zástupcích účastníků řízení,
e) údaje o předmětu řízení,
f) údaje o nákladech řízení, pokutách atd.
g) údaj o tom, zda se jedná o věc s cizím prvkem,
h) údaje o předběžných opatřeních,
i) rozhodnutí učiněná ve věci, způsob vyřízení věci,
j) údaje o opravných prostředcích, opravném řízení
a rozhodnutích učiněných soudem II. stupně,
k) údaje o datech právní moci jednotlivých rozhodnutí,
l) údaje o pohybu spisu,
m) údaje o vazbách, příkazech k zatčení, evropských zatýkacích rozkazech, mezinárodních zatýkacích rozkazech,
n) další údaje potřebné ke správné evidenci věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček k vedení rejstříků v informačních systémech soudů.
3. Návrh na zrušení podmíněného umístění mladistvého mimo výchovné zařízení se zapíše do rejstříku Nt pod
novým číslem a vyznačí se vzájemná souvislost s věcí Nt,
v níž bylo rozhodnuto o podmíněném umístění mladistvého
mimo výchovné zařízení.
V.
1. Do rejstříku Nc (opatrovnické oddíly) se zapisují
a) věci týkající se podpůrných opatření při narušení
schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti
člověka,
b) věci týkající se prohlášení za nezvěstného, prohlášení
za mrtvého či určení data smrti,
c) věci týkající se zásahu do integrity osob nezletilých,
které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné
svéprávnosti a zásahu do integrity osob neschopných
úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným
s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
d) věci týkající se svěřenského fondu,
e) návrhy na povolení uzavření manželství,
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f)
g)
h)
i)

věci týkající se určování a popírání rodičovství,
věci týkající se osvojení nezletilých,
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
věci týkající se vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
j) věci týkající zdravotnické dokumentace v případě
utajeného porodu,
k) věci týkající se specifických zdravotních služeb podle
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do rejstříku Nc (všeobecné oddíly) se zapisují
a) žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků
a o ustanovení zástupce, podané před zahájením řízení,
b) podání učiněná ústně do protokolu u nepříslušného
soudu,
c) žádosti o vyvěšení usnesení o prohlášení konkursu na
úřední desce okresního soudu,
d) vyrozumění obecného soudu dlužníka dle insolvenčního zákona,
e) úřední záznamy o vykázání dle zákona č. 273/2008
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,
f) návrhy na zveřejnění rozhodnutí dle § 429 insolvenčního zákona,
g) návrhy správce daně na provedení rozvrhového řízení
o výtěžku z daňové exekuce,
h) věci týkající se jmenování znalce a opatrovnictví
u právnických osob,
i) věci týkající se návrhu na udělení předběžného souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
j) věci týkající se nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin,
k) věci týkající se rozhodování o plnění povinnosti
z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská
práva,
l) návrhy ve věcech voleb do rad zaměstnanců, voleb
zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru
evropské družstevní společnosti,
m) návrhy ve věcech zákazu výkonu práv spojených
s účastnickými cennými papíry,
n) návrhy na vydání předběžného opatření ve věcech
ochrany proti domácímu násilí,
o) návrhy na vydání předběžného opatření a zajištění
důkazů před zahájením řízení dle § 74 a násl. o. s. ř.,
p) návrhy na provedení pokusu o smír před zahájením
řízení,
q) věci týkající se směnečných (šekových) protestů,
r) návrhy na jmenování rozhodců a úschovy pravomocných rozhodčích nálezů,
s) návrhy na určení lhůty u nepříslušného soudu,
t) věci týkající se předražků,
u) žádosti o potvrzení evropského exekučního titulu
a částečného evropského exekučního titulu,
v) žádosti o poskytování údajů z CEO,
w) věci týkající se rozhodování krajského soudu ohledně
přikázání věci podle § 12 a § 105 odst. 3 o. s. ř., o
tom, zda je soudce vyloučen podle § 16 odst. 1 o. s. ř.,
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x)

y)
z)
aa)

o přenesení příslušnosti dle § 5 zákona č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, a podle § 252
odst. 5 o. s. ř., věci právní pomoci, opravné prostředky proti rozhodnutí soudu prvního stupně podané
přímo u odvolacího soudu, návrhy na opravu odůvodnění rozsudku, kterým nevyhověl soud prvního stupně; v případě, že návrh na opravu odůvodnění soudního rozhodnutí je obsažen v odvolání nebo že s návrhem jednoho účastníka řízení, aby bylo opraveno
odůvodnění rozsudku, je předloženo soudu druhého
stupně i odvolání druhého účastníka, zapíše se celá
věc pouze do rejstříku Co,
věci týkající se ustanovování znalců podle zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
návrhy České národní banky na zahájení řízení ve
věcech kapitálového trhu,
návrhy na doručení oznámení o výhradě,
spory o pravomoc.

3. V rejstříku Nc se evidují zejména tyto skutečnosti
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
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spisová značka, pod kterou je věc vedena (§ 167),
oddíl rejstříku,
údaje o předmětu řízení,
datum, kdy věc došla soudu,
údaje o účastnících řízení - osobní jména, příjmení,
rodná čísla (data narození tam, kde rodné číslo není
známo, nebo jej osoba nemá přiděleno) fyzických
osob, názvy a IČ osob právnických a další údaje, které
jsou v informačním systému dostupné v seznamu
jmen - a o jejich rolích v řízení,
údaje o zástupcích účastníků řízení,
údaje o soudních poplatcích, nákladech řízení, pokutách, složených jistotách atd.
údaje o předběžných opatřeních,
rozhodnutí učiněná ve věci, způsob vyřízení věci,
údaje o opravných prostředcích, odvolacím řízení
a rozhodnutích učiněných soudem II. stupně,
údaje o mimořádných opravných prostředcích,
údaje o datech právní moci jednotlivých rozhodnutí,
údaje o odeslání zpráv Centrální evidenci obyvatel,
údaje o pohybu spisu,
další údaje potřebné ke správné evidenci věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček k vedení rejstříků v informačních systémech soudů.
VI.

V rejstříku Na se vytvoří zvláštní oddíl pro věci týkající se právní pomoci (resp. dožádání dle § 10 s. ř. s.).
VII.
1. Datum, kdy věc došla soudu, se vyznačuje v poli
„Došlo“.
2. Značka podatele se uvede v poli „Podal“.
3. Do pole „Předmět řízení“ se vyplní stručný popis
předmětu řízení.
4. Věc je pravomocná tehdy, jakmile nabylo právní
moci konečné rozhodnutí v dané věci.

5. Věc se odškrtne v okamžiku, kdy ve věci byly učiněny všechny úkony, které je třeba učinit před založením
spisu na spisovnu.
6. Závazné oddíly rejstříků všeobecných věcí pro
okresní a krajské soudy jsou stanoveny v příloze č. 15.
VIII.
Specifické rejstříky vrchních soudů
1. Rejstřík Tpj se vede u místopředsedy soudu pro věci
trestní.
2. Do rejstříku Tpj se zapisují
a) poznatky z rozhodovací činnosti soudu předkládané
místopředsedovi úseku k dalšímu opatření,
b) materiály Nejvyššího soudu, ministerstva či ostatních
úseků soudu adresované trestnímu úseku,
c) republikové gremiální porady a semináře,
d) rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího
ve vztahu k rozhodnutím senátů úseku,
e) poznatky ze sledování rozhodnutí soudu,
f) rozhodnutí soudu předkládaná Nejvyššímu soudu,
g) stanoviska Nejvyššího soudu,
h) sbírka rozhodnutí,
i) připomínky k návrhům právních předpisů a vyjádření
ke stížnostem, o které byl místopředseda soudu požádán sekretariátem předsedy soudu,
j) návrhy týkající se výkonu soudnictví, které předkládá
místopředseda soudu předsedovi soudu k dalšímu
opatření (včetně návrhů týkajících se rozvrhu práce),
k) podání adresovaná místopředsedovi soudu, pokud
nejde o podání určená svou povahou do rejstříku Nt,
l) opatření místopředsedy soudu,
m) přehledy vyřizování agend úseku,
n) zápisy ze zasedání úseku.
3. Do rejstříku Ntd se v trestním úseku zapisují
a) věci, v nichž byl podán návrh na odnětí a přikázání
věci podle § 25 tr. ř.,
b) věci, v nichž se rozhoduje o příslušnosti podle § 24 tr.
ř.
4. Do rejstříku Dt se zapisují v trestním úseku věci
týkající se dokumentace judikatury.
5. Rejstřík Cpj se vede u místopředsedy soudu pro věci
civilní.
6. Do rejstříku Cpj se zapisují zejména
a) poznatky z rozhodovací činnosti soudu předkládané
místopředsedovi úseku k dalšímu opatření,
b) materiály Nejvyššího soudu, ministerstva či ostatních
úseků soudu adresované civilnímu úseku,
c) republikové gremiální porady a semináře,
d) rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího
ve vztahu k rozhodnutím senátů úseku,
e) poznatky ze sledování rozhodnutí soudu,
f) rozhodnutí soudu předkládaná Nejvyššímu soudu,
g) stanoviska Nejvyššího soudu,
h) sbírka rozhodnutí,
i) připomínky k návrhům právních předpisů a vyjádření
ke stížnostem, o které byl místopředseda soudu požádán sekretariátem předsedy soudu,
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j) návrhy týkající se výkonu soudnictví, které předkládá
místopředseda soudu předsedovi soudu k dalšímu
opatření (včetně návrhů týkajících se rozvrhu práce),
k) podání adresovaná místopředsedovi soudu, pokud
nejde o podání určená svou povahou do rejstříku Nc,
l) opatření místopředsedy soudu,
m) přehledy vyřizování agend úseku,
n) zápisy ze zasedání úseku.
7. Do rejstříku Ncd se zapisují v civilním úseku návrhy
na přikázání věci jinému soudu.
8. Do rejstříku Nco se zapisují v civilním úseku návrhy
na vyloučení soudců.
9. Do rejstříku Ncp se zapisují v civilním úseku spory
o příslušnost mezi soudy.
10. Do rejstříku Dc se zapisují v civilním úseku věci
týkající se dokumentace judikatury.“.
283. V příloze č. 1, bodu 6a. Všeobecný rejstřík F vzor č.
17 v. k. ř., odst. 1 se slova „obchodního rejstříku, rejstříku nadací a nadačních fondů, rejstříků obecně prospěšných společností a rejstříků společenství vlastníků jednotek“ nahrazují slovy „veřejných rejstříků právnických
a fyzických osob“.
284. V příloze č. 1, bodu 6a. Všeobecný rejstřík F vzor č.
17 v. k. ř., odst. 3 se za slova „a další údaje (u fyzických
osob“ vkládá slovo „osobní“.
285. V příloze č. 1, bodu 6. Lhůtník pro evidenci věku vzor č. 19 v. k. ř., odst. 1 se slovo „opatrovanec“ nahrazuje slovem „nezletilý“.
286. V příloze č. 1, bodu 6. Lhůtník pro evidenci věku vzor č. 19 v. k. ř., odst. 2 se slovo „opatrovanci“ nahrazuje slovem „nezletilí“.
287. V příloze č. 1, bodu 6. Lhůtník pro evidenci věku vzor č. 19 v. k. ř., v části „Sloupec 1“ se slova „, pod
kterou je vedeno opatrovnictví nebo věc dětí
v rodičovské péči, u nichž je třeba trvalejší péče nebo
častějších opatření“ zrušují.
288. V příloze č. 1, bodu 6. Lhůtník pro evidenci věku vzor č. 19 v. k. ř., v části „Sloupec 4“ se slovo
„opatrovanců“ nahrazuje slovem „nezletilých“.
289. V příloze č. 1, bodu 6. Lhůtník pro evidenci věku vzor č. 19 v. k. ř., v části „Sloupec 4“ se slovo
„opatrovanec“ nahrazuje slovem „nezletilý“.
290. V příloze č. 1, bodu 6. Lhůtník pro evidenci věku vzor č. 19 v. k. ř., v části „Sloupec 4“ se slovo
„opatrovanci“ nahrazuje slovem „nezletilému“.
291. V příloze č. 1, bod 7. Seznam věcí P a Nc - vzor č. 21
v. k. ř., oddíl I., odstavec první zní:
„1. Do seznamu věcí P a Nc se zapisují
a) věci týkající se podpůrných opatření při narušení
schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti
člověka,
b) věci týkající se prohlášení za nezvěstného, prohlášení
za mrtvého či určení data smrti,
c) věci týkající se zásahu do integrity osob nezletilých,
které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné
svéprávnosti a zásahu do integrity osob neschopných
úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným
s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,

částka 2

d)
e)
f)
g)
h)
i)

věci týkající se svěřenského fondu,
návrhy na povolení uzavření manželství,
věci týkající se určování a popírání rodičovství,
věci týkající se osvojení nezletilých,
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
věci týkající se vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
j) věci týkající zdravotnické dokumentace v případě
utajeného porodu,
k) věci týkající se specifických zdravotních služeb podle
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů.“.
292. V příloze č. 1, bod 7. Seznam věcí P a Nc - vzor č. 21
v. k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 4“ se slova „stručně
označí jméno a příjmení“ nahrazují slovy „uvede osobní
jméno a příjmení“.
293. V příloze č. 1, bod 7. Seznam věcí P a Nc - vzor č. 21
v. k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 4“ se slova „, zbavení
způsobilosti k právním úkonům“ zrušují.
294. V příloze č. 1, bod 8. Kalendář - vzor č. 28 v. k. ř.,
v části „Sloupec 4“ se slovo „nemovitostí“ nahrazuje
slovy „nemovitých věcí“.
295. V příloze č. 1, bod 9. Seznam odeslaných spisů (So) vzor č. 29 v. k. ř., odstavec první, se slova „podle §
175za o. s. ř.“ zrušují.
296. V příloze č. 1, bod 11. Rejstřík Co - vzor č. 31 v. k. ř.
(rejstříky Cmo a Ko), oddíl I., v části „Sloupec 4“ se věta
„Zde se uvede jméno a příjmení žalobce (navrhovatele)
nebo žalovaného (odpůrce).“ nahrazuje větou „Zde se
uvedou osobní jména a příjmení účastníků řízení.“.
297. V příloze č. 1, bod 11. Rejstřík Co - vzor č. 31 v. k. ř.
(rejstříky Cmo a Ko), oddíl I., v části „Sloupec 4“ se věta
„V opatrovnických věcech a ve věcech dětí v rodičovské
péči se zde uvede jméno a příjmení soudního chráněnce
apod.“ nahrazuje větou „Ve věcech péče soudu o nezletilé se zde uvede osobní jméno a příjmení nezletilého
apod.“.
298. V příloze č. 1, bod 11. Rejstřík Co - vzor č. 31 v. k. ř.
(rejstříky Cmo a Ko), oddíl I., v části „Sloupec 8“, odstavec první se za slova „Zde se napíší“ vkládá slovo
„osobní“.
299. V příloze č. 1, bod 11. Rejstřík Co - vzor č. 31 v. k. ř.
(rejstříky Cmo a Ko), oddíl I., v části „Sloupec 8“, odstavec první, se za slova „zapíší se jejich“ vkládá slovo
„osobní“.
300. V příloze č. 1, bod 11. Rejstřík Co - vzor č. 31 v. k. ř.
(rejstříky Cmo a Ko), oddíl I., v části „Seznam jmen“ se
slova „v opatrovnických věcech a ve věcech dětí
v rodičovské péči soudní chráněnec“ nahrazují slovy „ve
věcech péče soudu o nezletilé se do seznamu zapíše nezletilý“.
301. V příloze č. 1, bod 11. Rejstřík Co - vzor č. 31 v. k. ř.
(rejstříky Cmo a Ko), oddíl II., v části „Rejstřík Cmo“,
odstavec první se slova „v obchodních věcech“ nahrazují
slovy „ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli
vyplývajících z podnikatelské činnosti“.
302. V příloze č. 1, bod 11. Rejstřík Co - vzor č. 31 v. k. ř.
(rejstříky Cmo a Ko), oddíl II., v části „Rejstřík Cmo“,
odstavec třetí se za slova „vede seznam jmen podle“
vkládá slovo „osobních“.
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303. V příloze č. 1, bod 17a. - Rejstřík Si, oddíl I., se slova
„podle § 3a odst. 1 až 4“ zrušují.
304. V příloze č. 1, bod 22. Rejstřík Cm - vzor č. 180 v. k.
ř. zní:
,,I.
1. Do rejstříku Cm u krajských soudů se zapisují
a) věci vyplývající z právních poměrů, které souvisejí se
zakládáním obchodních korporací, ústavů, nadací
a nadačních fondů, a spory mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na
obchodní korporaci,
b) spory mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory,
jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů
nebo likvidace,
c) spory o ochranu práv porušených nebo ohrožených
nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným
omezením soutěže,
d) věci ochrany názvu a pověsti právnické osoby,
e) spory z finančního zajištění a spory týkajících se směnek, šeků a investičních nástrojů,
f) spory z obchodů na komoditní burze,
g) věci týkající se jednání shromáždění společenství
vlastníků a sporů z toho vzniklých,
h) věci týkající se přeměn obchodních společností
a družstev, včetně všech řízení o náhradě podle zvláštního právního předpisu,
i) spory z koupě závodu, pachtu závodu nebo jeho části,
j) spory ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv,
k) spory o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla
porušením povinnosti podat insolvenční návrh,
l) spory o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla
zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými
v jeho průběhu,
m) věci vyplývající z právních vztahů mezi dlužníkem
a insolvenčním správcem týkajících se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty,
n) žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost do
věcí evidovaných u krajských soudů v rejstřících Ro,
ERo, Sm,
o) žaloby na obnovu řízení a žaloby pro zmatečnost do
věcí evidovaných u krajských soudů v rejstřících K
a KV,
p) návrhy na vydání platebního rozkazu, směnečného
(šekového) platebního rozkazu a návrhy na řízení
o drobných nárocích,
q) návrhy ve statusových věcech právnických osob, včetně jejich zrušení a likvidace, jmenování a odvolání
členů jejich orgánů nebo likvidátora, přeměn a otázek
statusu veřejné prospěšnosti,
r) ostatní spory týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, o nichž v prvním
stupni rozhodují krajské soudy, pokud se nezapisují
do jiného rejstříku.
2. Návrhy týkající se ustanovení, změny v osobě, odvolání a odměny likvidátora se do rejstříku Cm nezapisují,
pokud již byl založen spis ohledně řízení o zrušení společnosti nebo její neplatnosti anebo řízení ohledně ustanovení,
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změny v osobě nebo odvolání likvidátora bez řízení
o zrušení společnosti nebo její neplatnosti, ale vedou se
pod původní spisovou značkou.
3. Ke spisům o žalobách na obnovu řízení a žalobách
pro zmatečnost dle odst. 1. písm. o) a p) se po jejich zápisu
připojí původní spis o věci. Jestliže je takové žalobě vyhověno, postupuje soud u původní věci dle § 161a, jedná-li se
o návrh dle odst. 1 písm. i); spis o žalobě na obnovu řízení
nebo o žalobě pro zmatečnost se trvale připojí
k původnímu spisu o věci. Jestliže je vyhověno žalobě dle
odst. 1 písm. o), postupuje soud dle § 161a u spisu o žalobě
na obnovu řízení nebo o žalobě pro zmatečnost; spis
o původní věci zůstane v takovém případě připojen u spisu
o žalobě na obnovu řízení nebo o žalobě pro zmatečnost.
Jestliže je žaloba dle odst. 1 písm. o) a p) vyřízena jiným
způsobem než vyhověním, založí se do původního spisu
o věci stejnopis předmětného rozhodnutí s doložkou právní
moci a spis se odpojí.
II.
V rejstříku Cm se evidují zejména tyto skutečnosti:
a) spisová značka, pod kterou je věc vedena (§ 167),
b) údaje o druhu věci Cm,
c) datum, kdy věc došla soudu,
d) údaje o účastnících řízení - osobní jména, příjmení,
rodná čísla (data narození tam, kde rodné číslo není
známo, nebo jej osoba nemá přiděleno) fyzických
osob, názvy a IČ osob právnických a další údaje, které
jsou v informačním systému dostupné v seznamu
jmen - a o jejich rolích v řízení,
e) údaje o zástupcích účastníků řízení,
f) údaje o soudních poplatcích, nákladech řízení, pokutách, složených jistinách atd.,
g) údaje o předběžných opatřeních,
h) rozhodnutí učiněná ve věci, způsob vyřízení věci,
i) údaje o opravných prostředcích, odvolacím řízení
a rozhodnutích učiněných soudem II. stupně,
j) údaje o mimořádných opravných prostředcích,
k) údaje o datech právní moci jednotlivých rozhodnutí,
l) údaje o vyhotovených statistických listech,
m) údaje o pohybu spisu,
n) další údaje potřebné ke správné evidenci věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček k vedení rejstříků v informačních systémech soudů.
III.
1. Rejstřík se vede pro jednotlivá soudní oddělení
(senáty) v jedné číselné řadě pro jeden kalendářní rok dle
rozvrhu práce.
2. Datum, kdy věc došla soudu, se vyznačuje v poli
„Došlo“. Jestliže je věc nutno zapsat pod novou spisovou
značku (§ 161a odst. 5), uvede se v poli „Došlo“ datum,
kdy věc došla soudu; jedná-li se o věc, kterou je třeba zapsat pod novou spisovou značku (§ 161a odst. 5) z důvodu
povolení obnovy řízení nebo zrušení rozhodnutí na základě
žaloby pro zmatečnost, uvede se v poli „Došlo“ datum
právní moci daného rozhodnutí a v poli „Pův“ (došlo původně) se vyznačí datum, kdy věc původně došla soudu.
U vyloučené věci se uvede datum právní moci usnesení
o vyloučení; datum, kdy věc původně došla soudu,
se vyznačí do pole „Pův.“. U postoupené věci (nikoli
u věci vrácené) se zde uvede datum, kdy věc došla soudu,
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jemuž byla postoupena a do pole „Pův“ se vyznačí datum,
kdy věc došla původnímu soudu.
3. U věcí, které jsou do rejstříku Cm zapisovány po
převodu z rejstříku Ro, ERo či Sm se v poli „Došlo“ uvede
buď datum, kdy byl soudu doručen odpor, nebo datum
právní moci usnesení o zrušení platebního rozkazu, šekového a směnečného platebního rozkazu, event. datum pokynu k převodu věci do rejstříku Cm v případě, že platební
rozkaz nebyl vydán. Do pole „Pův“ se u těchto věcí vyznačí datum, kdy věc původně došla soudu.
4. U věcí, které soud zahájí bez návrhu, se v poli
„Došlo“ uvede den, kdy bylo vydáno usnesení o zahájení
řízení.
5. Do pole „Předmět řízení“ se vyplní stručný popis
předmětu řízení (např. ,,neplatnost usnesení valného hromady“ „zaplacení částky ...“ apod.).
6. Vyřízení věci se vyznačí, jakmile bylo ve věci vydáno konečné rozhodnutí. Konečným rozhodnutím není částečný ani mezitímní rozsudek, rozhodnutí o spojení věcí
ke společnému projednání a rozhodnutí ani rozhodnutí
o přerušení věci. V případě spojení věcí ke společnému
projednání a rozhodnutí se vyřízení vyznačí u každé z těchto věcí jednotlivě, a to po vydání konečného rozhodnutí ve
spojené věci.
7. Věc je pravomocná tehdy, jakmile nabylo právní
moci konečné rozhodnutí.
8. Věc se odškrtne v okamžiku, kdy ve věci byly učiněny všechny úkony, které je třeba učinit před založením
spisu na spisovnu.“.
305. V příloze č. 1, bod 22a. - Rejstřík ECm, oddíl I. zní:
„I.
Do rejstříku ECm se zapisují u krajských soudů věci
týkající se vztahů mezi podnikateli vyplývajících
z podnikatelské činnosti převedené z rejstříku EPR.“.
306. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl I. se za slova „držení v ústavu zdravotnické péče“
vkládají slova „a věci vyslovení nepřípustnosti držení
v zařízení sociálních služeb“.
307. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 2“ se za slova „oznámení ústavu“ vkládají slova „zdravotnické péče nebo zařízení
sociálních služeb“.
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312. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 7“, odstavci prvním se slova
„dle § 191e o. s. ř.“ zrušují.
313. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 8“, se slova „nebyly shledány
zákonné důvody pro některé opatření podle § 191b,
191b, nebo 191e o. s. ř.“ nahrazují slovy „byla vyslovena
nepřípustnost dalšího držení v ústavu zdravotnické péče“.
314. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 9“ se za slova „propuštění
z ústavu“ vkládají slova „zdravotnické péče“.
315. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl III. zní:
„III.
1. Věc se odškrtne v okamžiku, kdy ve věci byly učiněny všechny úkony, které je třeba učinit před založením
spisu na spisovnu.
2. Další věc týkající se vyslovení přípustnosti převzetí
nebo držení v ústavu zdravotnické péče nebo vyslovení
nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb, která
napadne k soudu po vyřízení předchozí věci, se zapíše pod
novou spisovou značku, ačkoli se týká téže osoby; spis o
předchozí věci se k nově založenému spisu připojí jako
přílohový.“.
316. V příloze č. 1, bod 26. Rejstřík D, oddíl I., odstavec
první zní:
„Do rejstříku D se věc zapíše na základě oznámení
orgánu státní správy pověřeného vedením matriky o úmrtí
v jeho matričním obvodu, na základě pravomocného rozsudku soudu o prohlášení za mrtvého a podle oznámení
zdravotnického zařízení nebo policie, je-li soud příslušný
k řízení o pozůstalosti.“.
317. V příloze č. 1, bod 27. Rejstřík Sd - vzor č. 185 v. k.
ř., oddíl I. se slova „§ 185a násl. o. s. ř.“ nahrazují slovy
„zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních“.
318. V příloze č. 1, bod 27. Rejstřík Sd - vzor č. 185 v. k.
ř., oddíl II., v části „Sloupec 3“ se za slova „Zde
se zapisují“ vkládají slova „osobní“.
319. V příloze č. 1, bod 27. Rejstřík Sd - vzor č. 185 v. k.
ř., oddíl VI. odstavec první se za slova „vede seznam
jmen podle“ vkládají slova „osobních“.
320. V příloze č. 1, bod 28. Rejstřík U - vzor č. 186 v. k. ř.,
oddíl I. se slova „podle § 185i o. s. ř“ zrušují.

308. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 3“ se za slova „o jejíž převzetí
a držení v ústavu“ vkládají slova „zdravotnické péče
nebo zařízení sociálních služeb“.

321. V příloze č. 1, bod 28. Rejstřík U - vzor č. 186 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 3“ se za slova „Zde se zapisují“ vkládá slovo „osobní“.

309. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 5“ se slova „dle § 191b odst. 4
o. s. ř.“ zrušují.

322. V příloze č. 1, bod 28. Rejstřík U - vzor č. 186 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 5“ se slova „podle § 185r odst.
1 o. s. ř.“ zrušují.

310. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 5“ se za slova „ze zákonných
důvodů“ vkládají slova „nebo rozhodnutí soudu o vyslovení nepřípustnosti dalšího držení člověka v zařízení
sociálních služeb“.

323. V příloze č. 1, bod 28. Rejstřík U - vzor č. 186 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 5“ se slova „podle § 185r odst.
2 o. s. ř.“ zrušují.
324. V příloze č. 1, bod 28. Rejstřík U - vzor č. 186 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 8“ se slova „podle § 185m
odst. 2, 3 např. „5/8 výzva“ nahrazují slovy „, aby se ten,
kdo má listinu, přihlásil do 1 roku od vydání usnesení u
soudu, který usnesení vydal, a podle možností předložil
listinu nebo aby podal proti návrhu námitky“.

311. V příloze č. 1, bod 24. Rejstřík L - vzor č. 182 v. k. ř.,
oddíl II., v části „Sloupec 6“ se slova „dle § 191d o. s. ř.“
zrušují a za slova „další držení v ústavu“ se vkládají
slova „zdravotnické péče“.
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325. V příloze č. 1, bod 28. Rejstřík U - vzor č. 186 v. k. ř.,
oddíl VI., odstavci prvním se za slova „seznam jmen
podle“ vkládá slovo „osobních“.

332. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 6, 7, 8“, odstavec třetí se
slova „u peněžního ústavu“ zrušují.

326. V příloze č. 1 bod 29 včetně nadpisu zní:

333. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 6, 7, 8“, odstavec třetí se
slova „peněžní ústav“ nahrazuje slovem „banka“.

„29. Seznam závětí
I.
1. V seznamu závětí se evidují prohlášené listiny
o pořízení pro případ smrti, o prohlášení o vydědění,
o smlouvě o zřeknutí se dědického práva nebo o zrušení
těchto právních jednání (dále jen „závěť“) v rámci řízení
o pozůstalosti.
2. Obsahuje-li listina více právních úkonů podléhajících evidenci, zapíše se do seznamu jen jednou.
II.
Do seznamu závětí se zapisují
a) běžné číslo a rok, pod kterými je prohlášená závěť
v seznamu evidována,
b) datum, kdy byla listina doručena soudu,
c) údaje o zůstaviteli - osobní jméno, příjmení, rodné
číslo (datum narození tam, kde rodné číslo není známo, nebo jej osoba nemá přiděleno), další údaje, které
jsou v informačním systému dostupné v seznamu
jmen,
d) bydliště v den smrti zůstavitele,
e) jméno a sídlo notáře, který byl pověřen jako soudní
komisař v řízení o pozůstalosti, příp. jméno a sídlo
notáře, u nějž byla závěť uložena, a spisová značka,
pod níž byla evidována,
f) označení soudu, který žádá o prohlášení závěti
(v případě dožádání),
g) datum prohlášení závěti a spisová značka D a Nd,
h) další údaje potřebné ke správné evidenci věcí a statistických údajů dle příslušných právních předpisů, metodických pokynů ministerstva a uživatelských příruček k vedení rejstříků v informačních systémech soud
327. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 2“ se slova „peněžního
ústavu“ nahrazují slovem „banky“.
328. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 2“ se slova „popřípadě
datum, kdy soudu došla zpráva peněžního ústavu o zřízení věcné úschovy“ zrušují.
329. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 4“ se slova „(např. jméno,
příjmení, bydliště a datum úmrtí zůstavitele ve věcech
dědických, jméno, a příjmení bydliště složitele a oprávněného; u právnických osob název a sídlo)“ zrušují.
330. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 6, 7, 8“, odstavec druhý
se slova „peněžního ústavu“ nahrazují slovem „banky“.
331. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 6, 7, 8“, odstavec třetí se
slova „do úschovy peněžnímu ústavu“ nahrazují slovem
„bance“.

334. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 9“ se za slova „účelu
dispozice,“ a za slova „či funkci,“ vkládá slovo „osobní“.
335. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 10, 11“, odstavec první se
za slova „ve sloupci 11 se uvede“ vkládá slovo „osobní“.
336. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 10, 11“, odstavec třetí se
za slova „ve sloupci 11 se vyznačí pouze“ vkládá slovo
„osobní“.
337. V příloze č. 1, bod 30. Kniha úschov - vzor č. 188 v.
k. ř., oddíl II., v části „Sloupec 12“, odstavec první se
slova „peněžního ústavu“ nahrazují slovem „banky“.
338. V příloze č. 1, bod 31. Jmenný rejstřík pořizovatelů
k seznamu závětí - vzor č. 189 v. k. ř., odstavec pátý se
slovo „dědickým“ nahrazuje slovem „pozůstalostním“.
339. V příloze č. 1, bod 32. Seznam spisů D odeslaných
soudnímu komisaři (OD) vzor č. 190 v. k. ř., odstavec
první se slovo „dědictví“ nahrazuje slovem
„pozůstalosti“.
340. V příloze č. 1, bod 38. Rejstřík - UL - vzor č. 207 k. ř.,
v části „Sloupec 3“ se slova „Jména a příjmení“ nahrazují slovy „Osobní jména a příjmení“.
341. V příloze č. 4, oddíl I., v části „K rubrice 6“, pod nadpisem „Trestní list pro právnické osoby“ se slova „v
obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „ve veřejném
rejstříku právnických a fyzických osob“.
342. V příloze č. 11 - Úprava jednací síně, oddíl I., odstavec druhý se za větu „Soudní osoby i ostatní přítomné
osoby se vzájemně oslovují „pane - paní - slečno“
s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém
oslovený při jednání vystupuje (např. „pane předsedo,
pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní
zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.).“ vkládá
věta „Pouze osoby mladší patnácti roků lze oslovit, jevíli se to účelným pro překonání jejich ostychu, jen osobním jménem.“.
343. V příloze č. 11 - Úprava jednací síně, oddíl I., odstavec druhý se za slova „Zejména není dovoleno v jednací
síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce),
dále jíst, pít“ vkládají slova „(pokud vnášení a požívání
nealkoholických nápojů ze zdravotních důvodů nepovolil
předseda senátu či samosoudce)“.
344. V názvu přílohy č. 15 se slova „u krajských soudů“
zrušují.
345. V příloze č. 15 se pod název přílohy vkládá nový oddíl I., který včetně nadpisu zní:
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„I.
Okresní soudy
1. Rejstřík Nc
Agenda

Oddíl

Popis

Občanskoprávní

OSVOBOZENÍ OD
SOP, UST.ZÁSTUPCE

Návrhy (žádosti) na přiznání osvobození od soudních poplatků
a ustanovení zástupce, podané před zahájením řízení

Občanskoprávní

ÚSTNÍ PODÁNÍ

Sepisování ústních podání do protokolu u nepříslušného soudu

Občanskoprávní

KONKURZY

Došlá usnesení o prohlášení konkursu pro vyvěšení na úřední desku
okresního soudu (§ 13 odst. 4 zákona o konkursu a vyrovnání)

Občanskoprávní

INSOLVENCE

Došlá vyrozumění insolvenčního soudu zaslaná okresnímu soudu
(obecnému soud dlužníka) podle insolvenčního zákona

Občanskoprávní

ZÁZNAMY
O VYKÁZÁNÍ

Došlé úřední záznamy o vykázání zaslané okresnímu soudu podle zákona č. 273/2008 Sb.

Občanskoprávní

SOUDNÍ SMÍRY

Návrhy na smírčí řízení podle § 67 o. s. ř.

Občanskoprávní

POVINNOSTI Z PO
ESLP

Věci týkající se rozhodování o plnění povinnosti z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva

Občanskoprávní

VOLBY ZÁSTUPCŮ ZÁKONÍK PRÁCE

Návrhy ve věcech voleb do rad zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti

Občanskoprávní

ZÁKAZ VÝKONU
PRÁV - CP

Návrhy ve věcech zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry

Občanskoprávní

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

Návrhy na předběžná opatření před zahájením řízení

Občanskoprávní

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ DN

Návrhy na předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Občanskoprávní

ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ

Návrhy na zajištění důkazu před zahájením řízení

Občanskoprávní

PROTESTY SMĚNEK
(ŠEKŮ)

Návrhy na směnečné (šekové) protesty

Občanskoprávní

ROZHODCI

Pro věci jmenování a vyloučení rozhodců

Občanskoprávní

ROZHODČÍ NÁLEZY

Pro úschovu pravomocných rozhodčích nálezů

Občanskoprávní

OZNÁMENÍ VÝHRADY

Návrhy na doručení oznámení o výhradě

Pozůstalostní

POZŮSTALOSTI

Pro všeobecné věci rejstříku D, Sd, U a seznamu závětí, pokud podání
nebo jinou písemnost nebude možno založit do spisu evidovaného
v těchto evidenčních pomůckách nebo je nebude možno do některé
z nich zapsat; platí i u agend týkajících se bývalých státních notářství

Opatrovnická

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Věci týkající se podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého
právně jednat

Opatrovnická

SVÉPRÁVNOST

Věci týkající se svéprávnosti člověka

Opatrovnická

NEZVĚSTNOST

Návrhy na prohlášení člověka za nezvěstného

Opatrovnická

PROHLÁŠENÍ ZA
MRTVÉHO

Návrhy na prohlášení člověka za mrtvého
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Opatrovnická

DATUM SMRTI OSOBY

Věci týkající se rozhodování o určení data smrti osoby

Opatrovnická

ZÁSAHY DO INTEGRITY

Věci týkající se zásahu do integrity osob

Opatrovnická

SVĚŘENSKÝ FOND

Věci týkající se svěřenského fondu

Opatrovnická

POVOLENÍ UZAVŘENÍ
MANŽELSTVÍ

Návrhy na povolení uzavření manželství

Opatrovnická

URČENÍ RODIČOVSTVÍ

Pro věci týkající se určování rodičovství

Opatrovnická

POPŘENÍ RODIČOVSTVÍ

Pro věci týkající se popírání rodičovství

Opatrovnická

OSVOJENÍ NEZLETILÝCH

Věci týkající se osvojení nezletilých dětí

Opatrovnická

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
NEZLETILÉHO

Věci týkající se určení jména a příjmení nezletilého dítěte

Opatrovnická

VÝŽIVA, PÉČE, STYK
- NEZLETILÍ

Věci týkající se úpravy výživy nezletilých, péče o nezletilé a styku
s nezletilými

Opatrovnická

RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST

Věci týkající se rozhodování o rodičovské odpovědnosti

Opatrovnická

PORUČENSTVÍ

Věci týkající se poručenství nezletilých dětí

Opatrovnická

OPATROVNICTVÍ NEZLETILÝCH

Věci týkající se opatrovnictví nezletilých dětí

Opatrovnická

PŘEDÁNÍ, NAVRÁCENÍ NEZLETILÉHO

Věci týkající se předání či navrácení nezletilého dítěte

Opatrovnická

VÝZNAMNÉ SKUTEČNOST

Věci týkající se rozhodování o skutečnostech pro nezletilého významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout

Opatrovnická

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
NEZLETILÉHO

Věci týkající se souhlasu soudu s právním jednáním nezletilého dítěte

Opatrovnická

ZASTUPOVÁNÍ

Věci týkající se zastupování nezletilého dítěte

Opatrovnická

JMĚNÍ NEZLETILÉHO

Věci týkající se péče o jmění nezletilého

Opatrovnická

VÝCHOVNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Věci týkající se ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných
opatření a ochranných opatření

Opatrovnická

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Věci týkající se pěstounské péče

Opatrovnická

DATUM NAROZENÍ
DÍTĚTE

Věci týkající se rozhodování o určení data narození nezletilého dítěte

Opatrovnická

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ DĚTI

Návrhy na předběžná opatření upravující poměry dítěte

Opatrovnická

SVÉPRÁVNOST NEZLETILÉHO

Přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti

Opatrovnická

SOUHLAS S VÝDĚLEČNOU ČINNOSTÍ

Věci týkající se přivolení k souhlasu a odvolání souhlasu zákonného
zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné
obdobné výdělečné činnosti
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Opatrovnická

PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Věci týkající se přivolení soudu v pracovních záležitostech nezletilého
zaměstnance

Opatrovnická

UTAJENÝ POROD

Věci týkající se zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu

Opatrovnická

SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Věci týkající se specifických zdravotních služeb podle zákona č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Opatrovnická

OSTATNÍ

Věci, které nelze zapsat do jiného opatrovnického oddílu

Exekuční

PŘEDRAŽKY

Pro věci týkající se rozhodování o předražcích

Všeobecná

ŽÁDOSTI - CEO

Žádosti o poskytnutí údajů z CEO

Všeobecná

NÁVRHY NA URČENÍ
LHŮTY

Návrhy na určení lhůty u nepříslušného soudu (návrhu na ručení lhůty
ve věci, kterou vede jiný soud)

Všeobecná

VŠEOBECNÝ

Ostatní věci – nejasné návrhy a podání (dotazy), které se nedají věcně
zařadit do stanovených oddílů nebo zapsat do jiného rejstříku
(evidenční pomůcky), vztahují se na věci nezahájené – fax a originál
nedoložen do 3 dnů atd.

2. Rejstřík Nt (Ntm)
Agenda

Oddíl

Popis

Přípravné řízení

ODPOSLECHY

Návrhy na nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu

Přípravné řízení

SLEDOVÁNÍ BANKOVNÍHO ÚČTU

Návrhy na sledování bankovního účtu nebo účty u osoby oprávnění
k evidenci investičních nástrojů a zrušení nebo omezení zajištění peněžních prostředků na účtu

Přípravné řízení

ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU

Stížnosti proti rozhodnutí o zajištění majetku a rozhodnutí státního
zástupce o zajištění majetku v přípravném řízení, pokud je zašle soudu
v souvislosti s věcmi předanými do úschovy

Přípravné řízení

ZATYKAČE

Návrhy na vydání příkazu k zatčení nebo evropského nebo mezinárodního zatýkacího rozkazu

Přípravné řízení

VZETÍ DO VAZBY

Návrhy na vzetí do vazby

Přípravné řízení

PRODLOUŽENÍ VAZBY

Návrhy na prodloužení trvání vazby

Přípravné řízení

PROPUŠTĚNÍ
Z VAZBY

Žádosti o propuštění z vazby

Přípravné řízení

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

Věci týkající se rozhodování soudu o předběžných opatřeních
v přípravném řízení

Přípravné řízení

OBCHÁJCI
A ZMOCNĚNICI

Věci týkající se ustanovování, zproštění a vyloučení obhájce nebo
zmocněnce a pro rozhodování o bezplatném zastupování

Přípravné řízení

DOMOVNÍ PROHLÍDKY

Návrhy na nařízení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor
a pozemků

Přípravné řízení

ZÁSILKY

Věci týkající se otevírání nebo záměny zásilky

Přípravné řízení

VYŠETŘENÍ DUŠEVNÍHO STAVU

Návrhy na vyšetření duševního stavu osoby, včetně prodloužení lhůty
pro pozorování duševního stavu

Přípravné řízení

ZÁKAZY VYCESTOVAT

Návrhy na uložení zákazu vycestování do zahraničí

Přípravné řízení

OSTATNÍ

Ostatní věci v přípravném řízení

částka 2
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Bez přípravného
řízení

ÚSTNÍ PODÁNÍ

Sepisování ústních podání do protokolu u nepříslušného soudu (§ 59
odst. 3 tr. ř.)

Bez přípravného
řízení

ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ

Návrhy na zahlazení odsouzení; u rejstříku Ntm i řízení zahájená bez
návrhu nebo žádosti

Bez přípravného
řízení

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Návrhy na uložení ochranného opatření (u rejstříku Nt)

Bez přípravného
řízení

OCHRANNÁ A VÝCHOV-NÁ OPATŘENÍ

Návrhy na uložení ochranného a výchovného opatření (u rejstříku Ntm)

Bez přípravného
řízení

MILOSTI

Žádosti o milost, pokud soud ve věci nerozhodoval jako soud I. stupně

Bez přípravného
řízení

SOUDNÍ REHABILITACE

Soudní rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

Bez přípravného
řízení

JINÉ REHABILITACE

Návrhy podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Bez přípravného
řízení

VŠEOBECNÝ PRO
REHABILITACE

Ostatní věci týkající se soudních rehabilitací nebo jiných rehabilitací

Bez přípravného
řízení

VÝKON TRESTU
(TRESTNÍHO OPATŘENÍ)

Věci týkající se výkonu trestu (rejstřík Nt), resp. trestního opatření
(rejstřík Ntm), např. přerušení, změna, určení společného výkonu více
trestů, resp. trestních opatření apod.

Bez přípravného
řízení

VÝKON OCHRANNÉHO LÉČENÍ

Věci týkající se výkonu ochranného léčení např. propuštění, změna
formy ochranného léčení apod.

Bez přípravného
řízení

VÝKON OCHRANNÉ
VÝCHOVY

Věci týkající se výkonu ochranné výchovy (jen rejstřík Ntm), např.
propuštění, změna, prodloužení, podmíněné umístění mimo výchovné
zařízení apod.

Bez přípravného
řízení

PP - JINÉ OSOBY

Návrhy na podmíněné propuštění podané rodinnými příslušníky odsouzeného nebo jinými osobami, případně organizacemi s výjimkou návrhů, které se zapisují do rejstříku PP

Bez přípravného
řízení

VYŽÁDÁNÍ Z CIZINY

Návrhy na vyžádání obviněného nebo jeho předběžné zadržení

Bez přípravného
řízení

SPOLUPRÁCE S ČLENSKÝMI STÁTY EU

Věci týkající se rozhodnutí nebo opatření v souvislosti se zajištěním
majetku nebo důkazního prostředku a jejich uznávání, včetně odkladu
zajištění důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie

Bez přípravného
řízení

VŠEOBECNÝ

Ostatní věci, které se netýkají přípravného řízení“.

346. Dosavadní text přílohy č. 15 se označuje jako oddíl II.
s nadpisem „Krajské soudy“.
„017

Občanskoprávní

347. V příloze č. 15, bodu 1 Rejstřík Nc, se za řádek Kód
009 vkládá nový řádek, který zní:

NÁVRHY NA URČENÍ LHŮTY

348. V příloze č. 15, bodu 1 Rejstřík Nc, Kód 510, se
v poli „Popis“ slova „v jiných než obchodních prostorách“ zrušují.
349. V příloze č. 15, bodu 1 Rejstřík Nc, Kód 512, se v poli
„Popis“ slova „§ 59 odst. 3 obchodního zákoníku“ nahra-

I.

Návrhy na určení lhůty u nepříslušného
soudu (návrhu na určení lhůty ve věci,
kterou vede jiný soud)“.

zují slovy „zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)“.
350. V příloze č. 15, bodu 1 Rejstřík Nc se za stávající
řádky vkládají nové řádky, které znějí:
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„516

Obchodní

OPATROVNICTVÍ PO

I.

Věci týkající se opatrovnictví právnických
osob

517

Obchodní

KAPITÁLOVÝ TRH

I.

Návrhy České národní banky na zahájení
řízení ve věcech kapitálového trhu.

518

Obchodní

POVINNÉ ÚSCHOVY

I.

Věci týkající se úschov za účelem splnění
dluhu poskytnout dorovnání protiplnění
nebo náhradu škody více osobám na základě
rozhodnutí soudu podle zákona o obchodních korporacích nebo zákona o přeměnách
obchodních společností a družstev

ČÁST DRUHÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. II
Účinnost
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 s vy-

jimkou čl. I, bodů 344, 345 a 346, které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2015.
ministryně spravedlnosti
Mgr. Marie Benešová v.r.
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4
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 27. listopadu 2013, č.j. 167/2012-OJ-ORGV
o přijímání ke studiu vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství,
organizaci, podmínkách a průběhu tohoto studia (studijní řád)
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
ČÁST PRVNÍ
Přijímání ke studiu

zakončeného maturitní zkouškou a doporučení zaměstnavatele ke studiu vydané příslušným předsedou soudu nebo
vedoucím státním zástupcem. Přihláška bez uvedených
příloh nebude akceptována.
§3

§1

Přijetí ke studiu

Úvodní ustanovení
(1) Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo")
ve spolupráci s Justiční akademií
a) organizuje
1. přijímání ke studiu vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství (dále jen „studium“),
2. studium a závěrečnou zkoušku,
b) určuje
1. způsob výběru uchazečů o studium,
2. obsah, rozsah a podrobnější podmínky studia a závěrečné zkoušky.
(2) Ministerstvo zabezpečuje úkoly spojené s organizací studia a závěrečné zkoušky prostřednictvím Justiční
akademie.
§2
Přihláška ke studiu
(1) Ministerstvo v součinnosti s předsedy krajských
soudů a vedoucími státními zástupci krajských státních
zastupitelství každoročně, vždy nejpozději do 15. února
příslušného roku, zjišťuje potřebné počty vyšších soudních
úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství, případně potřebné specializace pro budoucí období, a to v rámci
rozpočtově zajištěných prostředků a schváleného počtu
zaměstnanců resortu pro daný rozpočtový rok. Na základě
potřeb a finančních možností resortu justice stanoví ve
spolupráci s Justiční akademií počty pracovních míst určených pro účastníky studia pro jednotlivé krajské soudy
a krajská státní zastupitelství. Pořadí uchazečů pro přijetí
ke studiu určuje předseda krajského soudu a vedoucí státní
zástupce krajského státního zastupitelství.
(2)Justiční akademie ve spolupráci s ministerstvem na
základě potřeb justice vyhlašuje termíny otevření studijních běhů (§ 4), počty účastníků studia, případně specializace otevíraného studia. Termíny otevření vyhlašuje vždy
nejpozději tři měsíce před otevřením studijního běhu.
(3) Řádně vyplněné přihlášky ke studiu předkládají
uchazeči Justiční akademii v termínu do dvou měsíců před
otevřením příslušného studijního běhu. Termín může ministerstvo nebo Justiční akademie zkrátit.
(4) Uchazeč o studium přiloží k přihlášce ověřenou
kopii dokladu o dosažení úplného středoškolského vzdělání

(1) Justiční akademie sestaví na základě přihlášek
uchazečů seznam účastníků zařazených do studijního běhu.
(2) Jsou-li splněny podmínky pro přijetí ke studiu a jeli uchazeč zařazen do studijního běhu, stává se účastníkem
studia prvním dnem prvního soustředění studijního běhu,
do něhož byl zařazen. O zařazení do studijního běhu informuje Justiční akademie písemně uchazeče i jeho zaměstnavatele.
(3) Účastník studia vyšších soudních úředníků musí
být po celou dobu studia zaměstnancem zařazeným
k výkonu práce u soudu na pracovním místě soudního tajemníka. S účastníkem studia může předseda příslušného
soudu uzavřít kvalifikační dohodu1).
(4) Účastník studia vyšších úředníků státního zastupitelství musí být po celou dobu studia zaměstnancem zařazeným k výkonu práce u státního zastupitelství.
S účastníkem studia může vedoucí státní zástupce příslušného státního zastupitelství uzavřít kvalifikační dohodu1).
ČÁST DRUHÁ
Organizace a podmínky studia
§4
Organizace studia
(1) Studium probíhá ve studijních bězích; termíny
zahájení studia a studijních soustředění v příslušném studijním běhu určuje Justiční akademie.
(2) Studium v každém studijním běhu trvá nejméně
osmnáct měsíců a zahrnuje výuku organizovanou v podobě
prezenčních výukových soustředění v celkové délce nejméně 120 dnů rozvržených do 24 týdnů. Studium je ukončeno
závěrečnou zkouškou.
(3) Studijní soustředění se nekonají v měsíci červenci
a srpnu.
(4) Justiční akademie navrhuje ve spolupráci s ministerstvem, soudy a státními zastupitelstvími studijní program pro každý studijní běh.
(5) Studijní program stanoví zejména, které předměty
a v jakém rozsahu se zařazují do výuky a dále způsob ověřování studijních znalostí.

______________________________________________________________________
1)

§ 234 - § 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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(6) Plán výuky stanoví rozpis jednotlivých vyučovaných předmětů, termíny a místo konání přednášek, jména
vyučujících a další informace týkající se výuky.
(7) Ředitel Justiční akademie v součinnosti s ministerstvem, předsedy soudů a vedoucími státními zástupci zajistí pro výuku potřebný počet vyučujících z řad soudců, státních zástupců a zaměstnanců resortu, popřípadě dalších
odborníků, působících mimo resort.
(8) Ředitel Justiční akademie vydává po schválení
Radou Justiční akademie studijní program. Dále vydává
plán výuky a kolejní řád. Jejich dodržování je, vedle studijních povinností, nedílnou součástí povinností účastníků
studia.
§5
Výuka
(1) Výuka se v souladu se studijním programem
a plánem výuky uskutečňuje zejména formou přednášek,
seminářů, cvičení, konzultací a kombinací těchto forem.
(2) Studijní znalosti se ověřují zkouškami, klasifikovanými zápočty, kontrolními testy, klauzurními pracemi
a klasifikují se stupni:
a) výborně,
b) velmi dobře,
c) dobře,
d) nedostatečně.
§6
Podmínky studia
(1) Účastník studia je povinen zúčastňovat se studijních soustředění a řádně se na ně připravovat. V průběhu
studia je povinen podrobit se ověřování studijních znalostí
v rozsahu a v termínech, stanovených studijním programem a plánem výuky.
(2) Nepřítomnost účastníka studia na studijních soustředěních a neplnění studijních povinností oznamuje Justiční akademie zaměstnavateli účastníka studia.
§7
Poruší-li účastník studia studijní povinnosti nebo povinnosti s účastí na studiu spojené opětovně nebo závažným způsobem, může ředitel Justiční akademie rozhodnout
o jeho vyloučení ze studia. Opis rozhodnutí zašle Justiční
akademie účastníkovi studia i jeho zaměstnavateli, který jej
založí do osobního spisu účastníka.
§8
Podmínkou vykonání závěrečné zkoušky je řádné plnění všech studijních povinností, stanovených studijním programem a plánem studia.
§9
(1) Ředitel Justiční akademie může povolit účastníkovi studia z vážných osobních, zdravotních, rodinných nebo
sociálních důvodů přerušení studia, nejdéle však na celkovou dobu dvou let v průběhu studia.
(2) Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, účastník studia pokračuje dále ve studiu tak, aby
v průběhu studia absolvoval všechna studijní soustředění a
splnil podmínky studia.

§ 10
Ukončení studia
(1) Studium končí
a) úspěšným složením závěrečné zkoušky (§ 12 a násl.),
b) dnem následujícím po dni, v němž bylo řediteli Justiční akademie doručeno písemné oznámení účastníka
studia o ukončení studia,
c) dnem následujícím po dni, v němž bylo účastníkovi
studia doručeno rozhodnutí o vyloučení ze studia
podle § 7,
d) dnem následujícím po dni právní moci rozsudku, jímž
byl účastník studia odsouzen za úmyslný trestný čin,
e) dnem následujícím po dni, v němž účastník studia
neuspěl (byl klasifikován stupněm „nezpůsobilý“) při
druhém opakování závěrečné zkoušky, anebo po dni
doručení písemného sdělení účastníka studia řediteli
Justiční akademie, že se vzdává práva na opakování
závěrečné zkoušky,
f) dnem následujícím po dni, v němž účastník studia
neuspěl (byl klasifikován stupněm „nedostatečně“) při
druhém opakování zkoušky, klasifikovaného zápočtu,
kontrolního testu či klauzurní práce (§ 5 odst. 2),
g) dnem skončení pracovního poměru účastníka studia k
příslušnému soudu nebo státnímu zastupitelství,
h) uplynutím doby pěti let od zahájení studia.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. g) se nepoužije,
jestliže účastníkovi studia vznikne dnem následujícím po
dni skončení jeho pracovního poměru podle
§ 48 odst. 2, § 50 a § 52 písm. a) – c) zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, pracovní poměr k jinému soudu nebo
státnímu zastupitelství.
§ 11
Výkaz o studiu
(1) Justiční akademie vydá účastníkovi studia výkaz
o studiu, do něhož se zapisuje číslo studijního běhu, datum
zahájení studia, vyučované předměty a jejich rozsah, výsledky ověřování studijních znalostí, potvrzení o splnění
studijních povinností před závěrečnou zkouškou, přerušení
studia, popřípadě další skutečnosti týkající se studia.
(2) Účastník studia je povinen dbát na úplnost údajů,
zapisovaných do jeho výkazu o studiu.
ČÁST TŘETÍ
Závěrečná zkouška
§ 12
(1) Účastník studia, který úspěšně splnil podmínky
studia, může vykonat závěrečnou zkoušku (dále jen
„zkouška“).
(2) Při zkoušce se zjišťují znalosti účastníka studia
v rozsahu stanoveném studijním programem daného studijního běhu z:
a) občanského práva hmotného a procesního, z pracovního práva, rodinného práva a z práva obchodních korporací, včetně veřejných rejstříků právnických
a fyzických osob a insolvenčního práva,
b) trestního práva hmotného a procesního,

částka 2
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jednacího řádu pro okresní a krajské soudy2), vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní
soudy3), a skartačního řádu pro okresní, krajské
a vrchní soudy4) a kancelářského řádu státního zastupitelství5).

(3) Termín zkoušky určuje ředitel Justiční akademie,
a to nejméně tři měsíce předem.
(4) Soudy a státní zastupitelství poskytnou na základě
kolektivní smlouvy, individuální smlouvy nebo vnitřního
předpisu účastníkovi studia k vykonání zkoušky nad rámec
ustanovení § 232 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, pracovní volno s náhradou platu v délce 5 pracovních dnů.
(5) Zkouška se skládá před nejméně tříčlennou zkušební komisí. Jejího předsedu a členy určuje ředitel Justiční
akademie ze seznamu komisařů schváleného ministerstvem.
Předseda komise řídí práci zkušební komise a průběh
zkoušky a dbá na její odbornou úroveň.
(6) Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
§ 13
(1) Písemná část je zaměřena na ověření schopností
účastníka studia provádět úkony v občanském soudním
řízení nebo v trestním řízení, k nimž je vyšší soudní úředník, nebo vyšší úředník státního zastupitelství oprávněn.
(2) Písemnou část zkoušky zadává a posuzuje člen
komise, který zkouší obor, jehož se písemná část zkoušky
týká, nebo jiná osoba pověřená předsedou komise.

§ 14
(1) Ústní část zkoušky koná účastník studia bez ohledu na výsledky dosažené při písemné části.
(2) Ústní část zkoušky se koná nejdříve následující
den po konání písemné části zkoušky.
(3) Ústní část zkoušky trvá nejdéle 1 hodinu.
(4) Ústní část zkoušky je veřejná.
(5) Při ústní části zkoušky může účastník studia používat textů právních předpisů po udělení souhlasu předsedou zkušební komise.
(6) V úvodu ústní části zkoušky příslušný člen zkušební komise zhodnotí písemnou část zkoušky.
§ 15
Hodnocení zkoušky
a)
b)
c)
d)

(2) Zkušební komise rozhodne o výsledku zkoušky na
základě neveřejné porady. V případě, že účastník studia je
klasifikován stupněm nezpůsobilý, zkušební komise rozhodne současně, v jakém rozsahu bude účastník studia
konat opravnou zkoušku.
(3) Výsledek zkoušky oznámí zkušební komise účastníku studia ústním vyhlášením.

(3) Písemná část zkoušky trvá nejdéle 4 hodiny. Po
uplynutí této doby je účastník studia povinen práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.
(4) Písemná část zkoušky je neveřejná.
(5) V průběhu písemné části zkoušky může účastník
studia použít jako pomůcky sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu a kalkulátor.
(6) Účastník studia je povinen vypracovat písemnou
práci samostatně, nerušit průběh zkoušky a obracet se
s dotazy pouze na osobu konající dozor. Porušení těchto
povinnost je důvodem k vyloučení účastníka studia
z písemné části zkoušky. O vyloučení rozhodne komise na
základě vyjádření osoby konající dozor. Pokud byl účastník studia z písemné části zkoušky vyloučen, klasifikuje se
stupněm nedostatečně.
(7) Písemná část zkoušky se v jednotlivých oborech
klasifikuje stupni:
a) výborně,
b) velmi dobře,
c) dobře,
d) nedostatečně.

(1) Výsledek zkoušky se klasifikuje stupni:
výtečně způsobilý,
velmi dobře způsobilý,
způsobilý,
nezpůsobilý.

§16
Neúčast na zkoušce
(1) Pokud se účastník studia nemůže z vážných důvodů dostavit k písemné nebo ústní části zkoušky a svou
neúčast do 5 kalendářních dnů ode dne termínu zkoušky
Justiční akademii řádně písemně omluví, může vykonat
zkoušku v nejbližším příštím termínu konání zkoušek.
(2) Pokud svou neúčast řádně a včas neomluví, klasifikuje se stupněm nezpůsobilý.
(3) Účastník studia, který se bez omluvy nedostaví
k ústní části zkoušky je povinen skládat znovu i písemnou
část zkoušky.
§ 17
Protokol o průběhu zkoušky
a)
b)
c)
d)
e)

O průběhu zkoušky se pořídí protokol, který obsahuje:
jméno, popřípadě jména, příjmení účastníka studia,
adresu zaměstnavatele účastníka studia,
datum konání písemné části zkoušky
výsledek písemné části zkoušky
datum konání ústní části zkoušky,

______________________________________________________________________
2)

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.
Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské
a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní
soudy, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství, ve
znění pozdějších pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce.
3)
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f) zkušební otázky ústní části zkoušky a výsledky jednotlivých oblasti,
g) výsledek zkoušky,
h) celkové slovní hodnocení znalostí účastníka studia
i) jména, příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy,
j) popřípadě další důležité skutečnosti.
§ 18

ČÁST ČTVRTÁ
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná
§ 20
Přechodné ustanovení
Zkrácené studium vyšších soudních úředníků zahájené
do 31. prosince 2012, bude dokončeno podle dosavadní
instrukce.

(1) Účastník studia, který byl při závěrečné zkoušce
klasifikován jako nezpůsobilý, může závěrečnou zkoušku
opakovat v termínu, určeném ředitelem Justiční akademie.

Zrušovací ustanovení

(2) Závěrečnou zkoušku lze opakovat dvakrát, a to
nejdříve po třech měsících a nejdéle do šesti měsíců ode
dne termínu posledního konání zkoušky.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti M-435/99 ze dne
20. března 1995 o organizaci studia vyšších soudních úředníků (studijní řád) se zrušuje ke dni 30. listopadu 2013.

§ 19

§ 22

(1) Účastníku studia, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, vydá Ministerstvo spravedlnosti osvědčení o
absolvování studia a výsledku zkoušky.

Účinnost

(2) Stejnopis osvědčení se zakládá do osobního spisu
účastníka studia.

§ 21

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2013.
ministryně spravedlnosti
Mgr. Marie Benešová v.r.
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