Sdělení
Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017
ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43,
o vydání vzorů „tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.“, doporučených pro použití v trestním
a v občanském soudním řízení
1) Ministerstvo spravedlnosti sděluje, že dne 29. 12. 2017 byly ve smyslu § 3 odst. 1 Instrukce
Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. 10. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/36,
o soudních písemnostech, vydány vzory skupiny tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř. a d. ř., které jsou
určeny pro použití v trestním a v občanském soudním řízení.
2) Soubor
vzorů
je
umístěn
na
EXTRANETU
Ministerstva
spravedlnosti
(EXTRANET.JUSTICE.CZ) v části „Instrukce, nařízení – Interní sdělení, metodika“ a v části
„Odbor dohledu/Oddělení justičního dohledu/Vzory „tr.ř., o. s. ř., z.ř.s., k.ř., d.ř.“.
3) Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. 1. 2014, č. j. 1/2014-OD-ORG, o vydání vzorů
„tr. ř., o. s. ř., k. ř., d. ř.“, doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení,
pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2018; do té doby se uplatní jen za předpokladu, že
z technických nebo provozních důvodů nelze užít vzorů doporučených tímto sdělením.
4) Poučení osoby předvolané nebo vyrozuměné o soudním jednání či jiném soudním roku
v občanskoprávním řízení, které tvoří nedílnou součást (přílohu) předvolání nebo vyrozumění,
je uvedeno jako samostatný vzor č. 341.
5) Seznam schválených vzorů:
I.
Skupina „tr. ř.“
1

předvolání obviněného k výslechu u soudu

2

žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu
u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství

3

žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu
u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství (zák. č. 218/2003 Sb.)

4

žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu
u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství (zák. č. 218/2003 Sb.)

5

předvolání obžalovaného k hlavnímu líčení v případech, v nichž lze konat líčení
v nepřítomnosti

6

předvolání obviněného k hlavnímu líčení v případech, v nichž je jeho přítomnost nutná

7

předvolání mladistvého obviněného k hlavnímu líčení

8

předvolání obžalované právnické osoby k hlavnímu líčení v případech, v nichž lze konat
hlavní líčení v nepřítomnosti

9

předvolání opatrovníka právnické osoby k hlavnímu líčení

10

doručení obžaloby obžalovanému a jeho předvolání k hlavnímu líčení v případech,
v nichž lze hlavní líčení konat v nepřítomnosti obžalovaného

11

doručení obžaloby obžalovanému a jeho předvolání k hlavnímu líčení v případech,
v nichž je přítomnost obžalovaného nutná
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12

doručení obžaloby obviněnému a jeho předvolání k hlavnímu líčení v případech, v nichž
obviněný musí mít obhájce a přítomnost obviněného u hlavního líčení je nutná

13

doručení obžaloby mladistvému obviněnému a jeho předvolání k hlavnímu líčení
v případech, v nichž obviněný musí mít obhájce a přítomnost obviněného u hlavního
líčení je nutná (zák. č. 218/2003 Sb.)

14

vyrozumění o veřejném zasedání

15

vyrozumění o veřejném zasedání (zák. č. 218/2003 Sb.)

16

žádost o doručení předvolání obžalovanému ve vazbě v případech, v nichž je přítomnost
obžalovaného nutná

17

předvolání k veřejnému zasedání

18

předvolání k veřejnému zasedání (zák. č. 218/2003 Sb.)

19

předvolání právnické osoby k veřejnému zasedání

20

vyrozumění zákonného zástupce mladistvého obviněného – orgánu sociálně – právní
ochrany dětí – k hlavnímu líčení nebo k veřejnému zasedání

21

vyrozumění zákonného zástupce mladistvého obviněného – orgánu sociálně-právní
ochrany dětí – k hlavnímu líčení nebo k veřejnému zasedání (zák. č. 218/2003 Sb.)

22

předvolání svědka k hlavnímu líčení nebo k veřejnému zasedání

23

předvolání svědka a jeho vyrozumění jako poškozeného

24

předvolání svědka k hlavnímu líčení nebo k veřejnému zasedání (zák. č. 218/2003 Sb.)

25

předvolání svědka a jeho vyrozumění jako poškozeného (zák. č. 218/2003 Sb.)

26

předvolání znalce

27

předvolání znalce (zák. č. 218/2003 Sb.)

28

předvolání tlumočníka

29

předvolání tlumočníka (zák. č. 218/2003 Sb.)

30

vyrozumění zúčastněné osoby o hlavním líčení nebo veřejném zasedání

31

vyrozumění zúčastněné
(zák. č. 218/2003 Sb.)

32

vyrozumění poškozeného o hlavním líčení

33

vyrozumění poškozeného o veřejném zasedání o odvolání

34

vyrozumění poškozeného o hlavním líčení (zák. č. 218/2003 Sb.)

35

vyrozumění poškozeného o veřejném zasedání o odvolání (zák. č. 218/2003 Sb.)

36

vyrozumění státního zástupce o hlavním líčení nebo o veřejném zasedání

37

vyrozumění obhájce o hlavním líčení nebo o veřejném zasedání

38

vyrozumění o jednání soudu

39

vyrozumění o jednání soudu (zák. č. 218/2003 Sb.)

40

žádost o předvedení obžalovaného ve vazbě

osoby

o hlavním
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líčení

nebo

veřejném

zasedání

41

žádost o předvedení obžalovaného ve vazbě (zák. č. 218/2003 Sb.)

42

žádost o předvedení osoby na svobodě a příkaz k předvedení

43

žádost o předvedení osoby na svobodě a příkaz k předvedení (zák. č. 218/2003 Sb.)

44

příkaz k přijetí do vazby

45

příkaz k přijetí do vazby (zák. č. 218/2003 Sb.)

46

příkaz k propuštění obviněného z vazby

47

protokol o výslechu svědka

48

protokol o výslechu znalce

49

protokol o hlavním líčení

50

protokol o veřejném zasedání

51

protokol o veřejném zasedání při rozhodování o podmíněném propuštění

52

protokol o veřejném zasedání při rozhodování o výkonu podmíněného trestu nebo zbytku
trestu

53

protokol o neveřejném zasedání

54

protokol o hlasování

55

předkládací zpráva

56

předkládací zpráva Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o dovolání

57

vyrozumění okresního ředitelství Policie ČR o zastavení nebo přerušení trestního stíhání

58

žádost o dodání do výkonu trestu odnětí svobody a příkaz

59

usnesení o zajištění majetku

60

žádost o provedení eskorty osoby ve vazbě – ve výkonu trestu odnětí svobody

61

výzva k nastoupení trestu

62

nařízení výkonu trestu

63

nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací

64

nařízení ochranné výchovy

65

vyžádání zprávy o chování podmíněného odsouzeného

66

vyžádání zprávy o chování podmíněně odsouzeného (zák. č. 218/2003 Sb.)

67

nařízení výkonu trestu vyhoštění

68

výzva k vycestování z České republiky

69

příkaz k zatčení

70

příkaz k zatčení (zák. č. 218/2003 Sb.)

71

příkaz k dodání do výkonu trestu, jestliže pobyt odsouzeného není znám

72

žádost o vypátrání pobytu

73

odvolání žádosti o vypátrání pobytu, příkazu k zatčení nebo příkazu k dodání do výkonu
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trestu
74

nařízení hlavního líčení

75

usnesení o nákladech trestního řízení

76

usnesení o zápočtu vazby, o povinnosti hradit náklady vazby

77

referát pro výkon rozsudku – trestu odnětí svobody

78

žádost o spolupůsobení při výkonu trestu

79

zpráva o výsledku trestního stíhání

80

trestní příkaz

81

ustanovení obhájce

82

ustanovení zmocněnce

83

usnesení o ustanovení opatrovníka podle § 34 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb.

84

výzva k nastoupení zabezpečovací detence

85

nařízení výkonu zabezpečovací detence

86

nařízení výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

87

nařízení výkonu trestu domácího vězení

88

slib obviněného

89

usnesení o nákladech spojených s výkonem trestu domácího vězení

90

výzva k úhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení

91

nařízení ochranného léčení ambulantního

92

nařízení ochranného léčení ústavního

93

nařízení výkonu trestu zrušení právnické osoby

94

výzva k vydání věci pro důkazní účely

95

příkaz dle § 78 odst. 4 tr. řádu – věc vydaná

96

příkaz dle § 78 odst. 4 tr. řádu – věc odňatá

97

usnesení dle § 79a tr. řádu – zajištění výnosů z trestné činnosti

98

usnesení dle § 79a tr. řádu – zajištění obchodního podílu

99

usnesení dle § 79a tr. řádu – zajištění obchodního podílu – riziko nezákonného odčerpání
prostředků

100

usnesení dle § 358b tr. řádu – zajištění výkonu zabrání části majetku

II.
Skupina „o. s. ř.“
1

protokol o jednání před soudem prvního stupně

2

protokol o jednání před odvolacím soudem

4

3

příloha k protokolu o jednání

4

protokol o vyhlášení rozsudku před soudem prvního stupně

5

protokol o vyhlášení rozsudku před odvolacím soudem

6

protokol o provedení důkazů před dožádaným soudem

7

protokol o provedení důkazů mimo jednání

8

protokol o poradě a hlasování senátu

9

předvolání žalobce k přípravnému jednání dle § 114c o. s. ř.

10

předvolání žalovaného k přípravnému jednání dle § 114c o. s. ř.

11

předvolání zástupce účastníka k přípravnému jednání dle § 114c o. s. ř.

12

vyrozumění podpůrce účastníka o přípravném jednání dle § 114c o. s. ř.

13

vyrozumění o odročení nebo odvolání přípravy jednání

14

předvolání účastníka k prvnímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez
přítomnosti účastníků, pokud nebylo provedeno přípravné jednání dle § 114c o. s. ř.

15

předvolání účastníka k prvnímu jednání, má-li být při něm vyslechnut, pokud nebylo
provedeno přípravné jednání dle § 114c o. s. ř.

16

předvolání účastníka k prvnímu jednání, má-li být při něm vyslechnut s upozorněním, že
řízení ve věci bude přerušeno, nedostaví-li se účastníci, pokud nebylo provedeno přípravné
jednání dle § 114c o. s. ř.

17

předvolání účastníka k prvnímu jednání, je-li třeba jeho účasti při jednání, pokud nebylo
provedeno přípravné jednání dle § 114c o. s. ř.

18

předvolání žalovaného k prvnímu jednání s upozorněním na možnost vydání rozsudku pro
zmeškání ve věcech, v nichž může být jednáno bez přítomnosti účastníků, pokud nebylo
provedeno přípravné jednání dle § 114c o. s. ř.

19

předvolání žalovaného k prvnímu jednání s upozorněním na možnost vydání rozsudku pro
zmeškání, má-li být při jednání vyslechnut, pokud nebylo provedeno přípravné jednání dle
§ 114c o. s. ř.

20

předvolání účastníka k dalšímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez přítomnosti
účastníků

21

předvolání účastníka k dalšímu jednání, má-li být při něm vyslechnut

22

předvolání účastníka k dalšímu jednání, je-li třeba jeho účasti při jednání

23

vyrozumění podpůrce účastníka o prvním jednání, pokud nebylo provedeno přípravné
jednání dle § 114c o. s. ř.

24

předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání, pokud nebylo provedeno přípravné jednání
dle § 114c o. s. ř.

25

předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání s upozorněním, že řízení ve věci bude
přerušeno, nedostaví-li se účastníci, pokud nebylo provedeno přípravné jednání dle § 114c
o. s. ř.
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26

předvolání zástupce žalovaného k prvnímu jednání s upozorněním na možnost vydání
rozsudku pro zmeškání, pokud nebylo provedeno přípravné jednání dle § 114c o. s. ř.

27

předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez
přítomnosti účastníků, platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka, pokud nebylo
provedeno přípravné jednání dle § 114c o. s. ř.

28

předvolání zástupce žalovaného k prvnímu jednání s upozorněním na možnost vydání
rozsudku pro zmeškání, platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka, pokud nebylo
provedeno přípravné jednání dle § 114c o. s. ř.

29

předvolání zástupce účastníka k dalšímu jednání

30

vyrozumění podpůrce účastníka k dalšímu jednání

31

předvolání zástupce účastníka k dalšímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez
přítomnosti účastníků, platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka

32

předvolání účastníka k jednání před odvolacím soudem, může-li být jednáno v nepřítomnosti
účastníků

33

předvolání účastníka k jednání před odvolacím soudem, má-li být při něm vyslechnut

34

předvolání účastníka k jednání před odvolacím soudem, je-li třeba jeho účasti při jednání

35

vyrozumění podpůrce účastníka k jednání před odvolacím soudem

36

předvolání zástupce účastníka k jednání před odvolacím soudem

37

předvolání zástupce účastníka k jednání před odvolacím soudem, platí-li předvolání též pro
zastupovaného účastníka

38

předvolání svědka

39

předvolání znalce

40

předvolání tlumočníka

41

předvolání osoby, které byla uložena povinnost při dokazování

42

předvolání osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, k výslechu jako účastníka
řízení

43

předvolání účastníka řízení k výslechu mimo jednání

44

vyrozumění účastníků a zástupců účastníků o provedení důkazu před dožádaným soudem
nebo mimo jednání

45

předvolání státního zastupitelství k jednání nebo k provedení důkazu

46

předvolání státního zastupitelství k jednání před odvolacím soudem

47

předvolání ke smírčímu řízení

48

vyrozumění o odročení nebo odvolání jednání

49

vyrozumění o odročení nebo odvolání provedení důkazu před dožádaným soudem nebo
mimo jednání

50

žádost o předvedení
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51

žádost veliteli vojenského útvaru nebo územní vojenské správě o předvolání vojáků v činné
službě

52

žádost věznici nebo vazební věznici o předvolání a předvedení osob ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo ve vazbě

53

předvolání účastníka k jednání před nadřízeným soudem o námitce podjatosti

54

předvolání zástupce účastníka k jednání před nadřízeným soudem o námitce podjatosti

55

předvolání podpůrce účastníka k jednání před nadřízeným soudem o námitce podjatosti

56

předvolání zástupce účastníka k jednání před nadřízeným soudem o námitce podjatosti,
platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka

57

potvrzení pro zaměstnavatele

58

prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech k žádosti o osvobození od
soudních poplatků a ustanovení zástupce

59

prohlášení právnické osoby o majetkových poměrech a dalších rozhodných skutečnostech
k žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

60

usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být
jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku

61

usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník doplatil zbytek soudního poplatku,
má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku

62

usnesení odvolacího soudu o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek z odvolání, má-li
být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku

63

usnesení odvolacího soudu o výzvě, aby účastník doplatil zbytek soudního poplatku
z odvolání, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku

64

usnesení o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být úkon proveden až po
zaplacení poplatku

65

usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní poplatek

66

usnesení o vrácení soudního poplatku nebo jeho přeplatku, zaplaceného podle usnesení
soudu

67

usnesení o vrácení soudního poplatku nebo jeho přeplatku, zaplaceného bez uložení
povinnosti usnesením soudu

68

zaplacení soudního poplatku poplatníkem v kolcích

69

usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil k žalobě nebo jinému návrhu na zahájení řízení

70

usnesení o výzvě k doplnění tvrzení, označení důkazů a předložení listinných důkazů

71

usnesení o výzvě k předložení stejnopisu podání nebo listin

72

usnesení o výzvě k předložení plné moci nebo pověření

73

usnesení o výzvě k vyjádření, zda účastníci souhlasí s rozhodnutím věci soudem prvního
stupně bez nařízení jednání

74

usnesení o výzvě k odstranění vad podání, kterým se zahajuje řízení
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75

usnesení o výzvě k odstranění vad podání, kterým se nezahajuje řízení

76

usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádření ve věci-114a)

77

usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádření ve věci-114b)

78

usnesení o výzvě k vyjádření, zda účastník souhlasí se zpětvzetím žaloby nebo jiného návrhu
na zahájení řízení

79

usnesení o ustanovení zástupce za řízení

80

usnesení o ustanovení opatrovníka podle § 29 o. s. ř.

81

usnesení o spojení věcí ke společnému řízení

82

usnesení o vyloučení věci k samostatnému řízení

83

usnesení o zamítnutí návrhu na přerušení řízení

84

usnesení o pokračování v přerušeném řízení

85

usnesení, kterým bylo rozhodnuto o změně žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení

86

usnesení o prominutí zmeškání lhůty

87

usnesení o ustanovení znalce

88

usnesení o ustanovení tlumočníka

89

usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu

90

usnesení o určení svědečného

91

usnesení o určení znalečného

92

usnesení o určení tlumočného

93

usnesení o určení náhrad těm, kterým soud uložil při dokazování povinnost

94

platební rozkaz proti jednomu žalovanému

95

platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením povinnosti žalovanému podat
písemné vyjádření ve věci

96

platební rozkaz proti několika žalovaným

97

platební rozkaz proti několika žalovaným s uložením povinnosti žalovaným podat písemné
vyjádření ve věci

98

elektronický platební rozkaz proti jednomu žalovanému

99

elektronický platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením povinnosti, aby se
písemně vyjádřil ve věci

100

elektronický platební rozkaz proti několika žalovaným

101

elektronický platební rozkaz proti několika žalovaným s uložením povinnosti aby se písemně
vyjádřili ve věci

102

směnečný platební rozkaz

103

šekový platební rozkaz

104

dotaz u zaměstnavatele o výdělku a příjmech pro účely určení výživného
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105

usnesení vrchního soudu o věcné příslušnosti

106

usnesení o výzvě k vyjádření, zda účastníci souhlasí s rozhodnutím o odvolání bez nařízení
jednání

107

usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil k odvolání nebo k dovolání

108

usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta

109

předložení odvolání odvolacímu soudu

110

předložení námitky podjatosti nadřízenému soudu

111

předložení nesouhlasu s postoupením věci nadřízenému soudu

112

předložení dovolání Nejvyššímu soudu

113

předložení věci vrchnímu soudu nebo Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o věcné příslušnosti

114

žádost o sdělení skutečností, které mají význam pro řízení a rozhodnutí

115

žádost o zjištění názoru nezletilého dítěte prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany
dětí

116

žádost o zaslání spisu a odpověď na ni

117

urgence vrácení zapůjčeného spisu a odpověď na ni

118

žádost o nahlédnutí do spisu

119

žádost o zaslání spisu k nahlédnutí

120

usnesení vydané VSÚ

121

usnesení o námitkách proti rozhodnutí VSÚ – potvrzení + změna

122

usnesení o námitkách proti rozhodnutí VSÚ – odmítnutí námitek + zastavení námitkového
řízení

123

usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem

124

usnesení o přiznání odměny mediátorovi

125

výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 2 o. s. ř.

126

sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o. s. ř.

127

oznámení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 50 odst. 2 o. s. ř.

128

potvrzení o přijetí podle § 50f odst. 4 o. s. ř.

200

výzva povinnému, aby sdělil svého plátce mzdy nebo svůj peněžní ústav

201

předvolání povinného popř. toho, kdo je oprávněn jednat za povinnou právnickou osobu
k prohlášení o majetku

202

předvolání k prohlášení o majetku povinného osob dle § 260c o. s. ř. vyjma osoby oprávněné
jednat za povinnou právnickou osobu

203

vyrozumění oprávněného o prohlášení o majetku povinného

204

protokol o prohlášení o majetku povinného

205

výzva oprávněnému, aby se vyjádřil k návrhu povinného na zastavení výkonu rozhodnutí
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210

poučení o postupu při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy

211

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné

212

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro přednostní pohledávky kromě
výživného

213

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávky

214

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob ve výkonu trestu
nebo vazby pro výživné

215

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob ve výkonu trestu
nebo vazby pro jiné pohledávky než výživného

216

usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro
pohledávky výživného s vyčíslením nedoplatku výživného

217

usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro jiné
pohledávky než výživného s vyčíslením nedoplatku pohledávky

218

usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro
pohledávky výživného bez vyčíslení nedoplatku výživného

219

usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro jiné
pohledávky než výživného bez vyčíslení nedoplatku pohledávky

220

usnesení o vyčíslení nedoplatku výživného po vyrozumění dalšího plátce mzdy

221

usnesení o vyčíslení zbytku jiné pohledávky než výživného po vyrozumění dalšího plátce
mzdy

222

vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo
usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy nabylo právní moci

230

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu

231

vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu
u peněžního ústavu nabylo právní moci

232

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky než pohledávky
u peněžního ústavu

233

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním autorské odměny a odměny výkonného
umělce vyplácené prostřednictvím ochranné organizace

234

vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité
pohledávky než pohledávky u peněžního ústavu nabylo právní moci

235

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného v obchodní společnosti
nebo družstvu

236

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením práva povinného na vydání nebo dodání
movitých věcí

237

vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových
práv povinného nabylo právní moci

240

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí

10

241

vyrozumění oprávněného o tom, že bude proveden soupis nebo doplnění soupisu movitých
věcí povinného

242

protokol o soupisu movitých věcí

243

protokol o doplnění soupisu movitých věcí

244

vyrozumění o soupisu nebo doplnění soupisu movitých věcí

245

vyrozumění Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. o soupisu zaknihovaných
a imobilizovaných cenných papírů

246

vyrozumění oprávněného o bezvýslednosti soupisu movitých věcí

247

usnesení o dražební vyhlášce při prodeji movitých věcí

249

potvrzení o nabytí movité věci v dražbě

260

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
prodejem nemovitých věcí

261

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí – budov a pozemků

262

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí – bytů a nebytových
prostorů

263

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí – bez výčtu prodávaných
nemovitých věcí

264

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitých věcí nabylo právní moci

265

usnesení o ustanovení znalce k ocenění nemovitých věcí při výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitých věcí – budov a pozemků

266

usnesení o ustanovení znalce k ocenění nemovitých věcí při výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitých věcí – bytů a nebytových prostorů

267

usnesení o ustanovení znalce k ocenění nemovitých věcí při výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitých věcí – bez výčtu prodávaných nemovitých věcí

268

usnesení o dražební vyhlášce při prodeji nemovitých věcí – budov a pozemků

269

usnesení o dražební vyhlášce při prodeji nemovitých věcí – bytů a nebytových prostorů

270

usnesení o dražební vyhlášce při prodeji nemovitých věcí – bez výčtu prodávaných
nemovitých věcí

271

usnesení o příklepu při dražbě nemovitých věcí – budov a pozemků

272

usnesení o příklepu při dražbě nemovitých věcí – bytů a nebytových prostorů

273

usnesení o příklepu při dražbě nemovitých věcí – bez výčtu vydražených nemovitých věcí

274

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, kdo nabyl v dražbě prodávané nemovité věci

275

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, která zástavní práva a věcná břemena nadále váznou
na vydražených nemovitých věcech a která z nich zanikla

276

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, že výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí byl
pravomocně zastaven
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280

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech

281

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na
nemovitých věcech – u budov a pozemků

282

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na
nemovitých věcech – u bytů a nebytových prostorů

283

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na
nemovitých věcech – bez výčtu zastavených nemovitých věcí

284

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, že byl pravomocně nařízen výkon rozhodnutí
zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech

290

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu

291

vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu nabylo
právní moci

292

usnesení o dražební vyhlášce při prodeji závodu

293

usnesení o příklepu při dražbě závodu

294

vyrozumění o tom, kdo nabyl v dražbě prodávaný závod

295

vyrozumění katastrálního úřadu o tom, kdo se v souvislosti s nabytím závodu v dražbě stal
vlastníkem nemovitých věcí náležejících k závodu a zda vůči vydražiteli působí zástavní
právo

296

vyrozumění o tom, že výkon rozhodnutí prodejem závodu byl pravomocně zastaven

300

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady

301

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady se srážkami ze mzdy

302

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady s přikázáním pohledávky
z účtu

303

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady s prodejem movitých věcí

308

vyrozumění povinného a orgánu obce o tom, kdy bude provedeno vyklizení bez náhrady

309

vyrozumění oprávněného o tom, kdy bude provedeno vyklizení bez náhrady

320

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí odebráním věci

321

vyrozumění oprávněného o provedení výkonu rozhodnutí odebráním věci

322

usnesení o povolení oprávněnému, aby si na náklady a nebezpečí povinného obstaral jinou
věc

323

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí provedením zastupitelných prací

324

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty podle § 351 o. s. ř.

325

usnesení o uložení další pokuty podle § 351 o. s. ř.

330

pověření soudního exekutora

333

pokyn soudu pro soudního exekutora
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340

usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí

341

poučení osoby předvolané nebo vyrozuměné o soudním jednání či jiném soudním roku
v občanskoprávním řízení

III.
Skupina „z. ř. s.“
1

protokol o jednání před soudem prvního stupně

2

protokol o jednání před odvolacím soudem

3

příloha k protokolu o uzavření dohody o předmětu řízení

4

protokol o vyhlášení rozsudku před soudem prvního stupně

5

protokol o vyhlášení rozsudku před odvolacím soudem

6

protokol o provedení důkazů před dožádaným soudem

7

protokol o provedení důkazů mimo jednání

8

protokol o výslechu matky dítěte v řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

9

protokol o výslechu muže označeného za otce dítěte v řízení o určení otcovství souhlasným
prohlášením rodičů

10

předvolání účastníka p prvnímu jednání

11

předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání

12

předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez
přítomnosti účastníků, platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka

13

vyrozumění podpůrce účastníka k prvnímu jednání

14

opatření – svolání jiného soudního roku

15

opatření – svolání jiného soudního roku – zástupce účastníka

16

vyrozumění o odvolání jiného soudního roku

17

předvolání účastníka k dalšímu jednání, je-li třeba jeho účasti při jednání

18

předvolání zástupce účastníka k dalšímu jednání

19

předvolání zástupce účastníka k dalšímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez
přítomnosti účastníků, platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka

20

předvolání účastníka k jednání před odvolacím soudem, je-li třeba jeho účastni při jednání

21

předvolání účastníka k jednání před odvolacím soudem, může-li být jednáno v nepřítomnosti
účastníků

22

předvolání zástupce účastníka k jednání před odvolacím soudem

23

předvolání zástupce účastníka k jednání před odvolacím soudem, platí-li předvolání též pro
zastupovaného účastníka

24

předvolání svědka
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25

předvolání znalce

26

předvolání tlumočníka

27

předvolání osoby, které byla uložena povinnost při dokazování

28

předvolání matky v řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

29

předvolání muže označeného za otce dítěte v řízení o určení otcovství souhlasným
prohlášením rodičů

30

vyrozumění účastníků a zástupců účastníků o provedení důkazu před dožádaným soudem
nebo mimo jednání

31

žádost zdravotnímu ústavu/zařízení sociálních služeb o zajištění doprovodu na jednání
umístěné osoby

32

vyrozumění o odročení nebo odvolání jednání

33

vyrozumění o odročení nebo odvolání provedení důkazu před dožádaným soudem nebo
mimo jednání

34

předvolání státního zastupitelství k jednání nebo k provedení důkazu

35

předvolání státního zastupitelství k jednání před odvolacím soudem

36

usnesení o jmenování opatrovníka

37

usnesení o jmenování opatrovníka nezletilým dětem pro řízení

38

listina o ustanovení poručníka

39

protokol o výslechu znalce mimo jednání v řízení o svéprávnosti

40

usnesení o vyhlášce v řízení o prohlášení za nezvěstného

41

usnesení o vyhlášce v řízení o určení data smrti

42

usnesení o připadnutí předmětu úschovy státu

43

protokol o návrhu nezletilého na povolení uzavřít manželství

44

pozvánka znalce k odběru krve

45

zápis o odběru vzorku krve

46

oznámení matričnímu úřadu o prohlášení za mrtvého

47

oznámení matričnímu úřadu o určení data smrti

48

oznámení matričnímu úřadu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

49

oznámení matričnímu úřadu o určení otcovství rozhodnutím soudu

50

oznámení matričnímu úřadu o popření otcovství rozhodnutím soudu

51

oznámení matričnímu úřadu o určení mateřství

52

oznámení matričnímu úřadu o určení jména nebo příjmení nezletilého dítěte dohodou rodičů
nebo rozhodnutím soudu

53

oznámení matričnímu úřadu o osvojení nezletilého dítěte

54

dotaz u zaměstnavatele o výdělku a příjmech pro účely určení výživného
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55

listina o jmenování opatrovníka osoby omezené ve svéprávnosti

56

předvolání účastníka k prvnímu jednání v řízení o rozvod manželství

57

oznámení matričnímu úřadu o osvojení zletilé osoby

58

listina veřejného opatrovníka
IV.
Skupina „k. ř.“

1

rozsudek

40

spisový obal občanskoprávní

40a

spisový obal občanskoprávní pro věci převedené z EPR

41

spisový přehled

42

přílohová obálka

43

seznam nákladů občanského soudního řízení

44

přehled o osobních a majetkových poměrech opatrovance

45

žádanka o vydání věcí důležitých pro trestní řízení

46

žádanka o vydání spisu ze spisovny a potvrzení příjmu

74

spisový obal spojeného spisu

75

spisový obal osobního spisu

111

potvrzení o rozvodu manželství

112

přehledný list o srážkách z pracovního příjmu povinného

122

spisový obal obchodního rejstříku

122a

obal zakládacích listin a stanov

123

obal pro Sbírku listin

135

doručný list (pro cizinu)

136

doručný list ve zvláštní formě (pro cizinu)

136a

žádost o doručení soudní nebo mimosoudní písemnosti v cizině

137

reklamace pro nesprávnosti při doručení poštou

139

povolání pro přísedící na zasedání senátu

140

výkaz o zasedání přísedících

142

účet náhrad přísedícího

150

pověření PMS k zahájení mediačních činností

151

pověření PMS k výkonu obligatorních probačních činností

152

pověření PMS k výkonu fakultativních probačních činností

153

trestní list pro fyzickou osobu

154

trestní list pro právnickou osobu

155

zpráva po matriku

159

zpráva pro rejstřík trestů – fyzická osoba

159a

zpráva pro rejstřík trestů – právnická osoba

15

160

zpráva o podmíněném propuštění

164

platební poukaz

165

platební výzva

177

přehledný list spisu konkursního řízení

178

přehledný list spisu vyrovnávacího řízení

179

seznam správců
V.
Skupina „d. ř.“

1

plná moc pro řízení o pozůstalosti

2

vyrozumění o dědickém právu

3

předvolání k soudnímu komisaři ke slyšení při předběžném šetření

4

předvolání účastníka řízení k prvnímu jednání před soudním komisařem

5

předvolání účastníka řízení k prvnímu jednání před soudním komisařem, má-li být při něm
vyslechnut

6

předvolání účastníka řízení k prvnímu jednání před soudním komisařem, je-li třeba jeho
účasti při jednání

7

předvolání účastníka řízení k dalšímu jednání před soudním komisařem

8

předvolání účastníka řízení k dalšímu jednání před soudním komisařem, má-li být při něm
vyslechnut

9

předvolání účastníka řízení k dalšímu jednání před soudním komisařem, je-li třeba jeho
účasti při jednání

10

předvolání zástupce účastníka řízení k prvnímu jednání před soudním komisařem

11

předvolání zástupce účastníka řízení k dalšímu jednání před soudním komisařem

12

protokol o předběžném šetření

13

protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, dědické smlouvy, listin o zřeknutí se dědického
práva, prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů notářem

14

protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání
těchto úkonů soudem

15

protokol o jednání před soudním komisařem

16

protokol k usnesení o vyrozumění o dědickém právu a o možnosti odmítnout dědictví

17

usnesení o ustanovení znalce soudním komisařem

18

rejstřík Nd

19

kniha úschov soudního komisaře
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