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629
Â K ON
ZA
ze dne 11. listopadu 2004
o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂch sporech v raÂmci EvropskeÂ unie
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

a) maÂ mõÂsto trvaleÂho pobytu nebo se obvykle
zdrzÏuje na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu2) nezÏ
CÏeskeÂ republiky,
b) podala procesnõÂmu soudu sama nebo prostrÏednictvõÂm k tomu prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu cÏlenskeÂho staÂtu
(daÂle jen ¹prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn cÏlenskeÂho staÂtuª) anebo
prostrÏednictvõÂm ministerstva zÏaÂdost o zajisÏteÏnõÂ
praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu podle
vzoru, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
c) by jejõÂ financÏnõÂ a sociaÂlnõÂ pomeÏry oduÊvodnÏovaly
prÏiznat jõÂ zcela nebo zcÏaÂsti osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ3) a
d) zÏaÂdost o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm
sporu nenõÂ zjevneÏ bezduÊvodnaÂ vzhledem k tomu,
zÏe jde o sveÂvolneÂ nebo zrÏejmeÏ bezuÂspeÏsÏneÂ uplatnÏovaÂnõÂ nebo braÂneÏnõÂ praÂva.

§1
PrÏeshranicÏnõÂ spor
(1) PrÏeshranicÏnõÂm sporem v raÂmci EvropskeÂ
unie1) (daÂle jen ¹prÏeshranicÏnõÂ sporª) se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ spor vyplyÂvajõÂcõÂ z obcÏanskopraÂvnõÂch nebo obchodnõÂch vztahuÊ, jehozÏ uÂcÏastnõÂk maÂ mõÂsto
sveÂho pobytu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie
(daÂle jen ¹cÏlenskyÂ staÂtª), nezÏ ve ktereÂm puÊsobõÂ soud,
kteryÂ spor rozhoduje (daÂle jen ¹procesnõÂ soudª).
(2) Za rÏõÂzenõÂ o prÏeshranicÏnõÂm sporu se povazÏujõÂ
teÂzÏ vsÏechna rÏõÂzenõÂ navazujõÂcõÂ na rÏõÂzenõÂ o prÏeshranicÏnõÂm
sporu podle odstavce 1, jimizÏ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ rÏõÂzenõÂ o rÏaÂdnyÂch nebo mimorÏaÂdnyÂch
opravnyÂch prostrÏedcõÂch, rÏõÂzenõÂ o uznaÂnõÂ rozhodnutõÂ,
rÏõÂzenõÂ o prohlaÂsÏenõÂ vykonatelnosti a rÏõÂzenõÂ vykonaÂvacõÂ
nebo exekucÏnõÂ (daÂle jen ¹navazujõÂcõÂ rÏõÂzenõÂª).
(3) Pro urcÏenõÂ, zda se jednaÂ o prÏeshranicÏnõÂ spor
podle odstavcuÊ 1 a 2, je rozhodujõÂcõÂ stav ke dni, kdy
byla podaÂna zÏaÂdost o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu podle § 2 odst. 1 põÂsm. b) nebo kdy
Ministerstvu spravedlnosti (daÂle jen ¹ministerstvoª)
byla dorucÏena zÏaÂdost o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu podle § 9 odst. 1 põÂsm. a).
(4) UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se nepouzÏijõÂ ve
vztahu k DaÂnskeÂmu kraÂlovstvõÂ.
ZajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂch sporech
v prÏõÂpadech, kdy procesnõÂm soudem je soud
CÏeskeÂ republiky
§2
(1) Je-li procesnõÂm soudem soud CÏeskeÂ republiky,
je praÂvnõÂ pomoc v prÏeshranicÏnõÂm sporu zajisÏt'ovaÂna fyzickeÂ osobeÏ, pokud

(2) ZjistõÂ-li procesnõÂ soud, zÏe se jednaÂ o osobu
splnÏujõÂcõÂ podmõÂnky podle odstavce 1 (daÂle jen ¹zahranicÏnõÂ opraÂvneÏnaÂ osobaª), zajisÏt'uje se jõÂ praÂvnõÂ pomoc
v prÏeshranicÏnõÂm sporu zpuÊsobem uvedenyÂm v § 3.
§3
(1) ZajisÏteÏnõÂm praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm
sporu zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ se rozumõÂ
a) ustanovenõÂ zaÂstupce v rÏõÂzenõÂ prÏed procesnõÂm soudem v souladu s prÏõÂslusÏnyÂmi procesnõÂmi prÏedpisy,4)
b) ustanovenõÂ tlumocÏnõÂka v rÏõÂzenõÂ prÏed procesnõÂm
soudem v souladu s prÏõÂslusÏnyÂmi procesnõÂmi prÏedpisy,5)
c) osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ a od placenõÂ zaÂlohy na naÂklady duÊkazu v rÏõÂzenõÂ prÏed procesnõÂm
soudem, ktereÂ nastaÂvaÂ praÂvnõÂ mocõÂ rozhodnutõÂ
procesnõÂho soudu podle § 4 odst. 3,
d) porÏõÂzenõÂ prÏekladu põÂsemnostõÂ, ktereÂ byly v rÏõÂzenõÂ
prÏed procesnõÂm soudem prÏedlozÏeny zahranicÏnõÂ
opraÂvneÏnou osobou a ktereÂ majõÂ byÂt podle roz-

1

) SmeÏrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zprÏõÂstupneÏnõÂ spravedlnosti v prÏeshranicÏnõÂch sporech stanovenõÂm
minimaÂlnõÂch spolecÏnyÂch pravidel pro praÂvnõÂ pomoc v teÏchto sporech.
2
) CÏl. 59 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudnõÂ prÏõÂslusÏnosti a uznaÂvaÂnõÂ a vyÂkonu rozhodnutõÂ
v obcÏanskyÂch a obchodnõÂch veÏcech.
3
) § 138 zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4

) § 30 a 31 zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

5

) § 18 zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

hodnutõÂ procesnõÂho soudu provedeny jako duÊkaz,
z cizõÂho jazyka, vyjma jazyka slovenskeÂho, do jazyka cÏeskeÂho,
e) naÂhrada nezbytnyÂch cestovnõÂch naÂkladuÊ zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osoby vzniklyÂch v souvislosti
s jejõÂ cestou z mõÂsta jejõÂho trvaleÂho pobytu nebo
mõÂsta, kde se obvykle zdrzÏuje v cÏlenskeÂm staÂtu, do
sõÂdla procesnõÂho soudu, pokud je jejõÂ prÏõÂtomnost
prÏed procesnõÂm soudem z duÊvoduÊ zajisÏteÏnõÂ rovnosti uÂcÏastnõÂkuÊ nebo vzhledem ke slozÏitosti veÏci
podle rozhodnutõÂ procesnõÂho soudu nezbytnaÂ.
(2) NaÂklady na praÂvnõÂ pomoc podle odstavce 1
nese staÂt.
§4
(1) O zÏaÂdosti zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osoby o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu rozhodne
procesnõÂ soud usnesenõÂm bez zbytecÏneÂho odkladu
poteÂ, co mu byla dorucÏena.
(2) Nejsou-li splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v § 2
odst. 1 põÂsm. a), c) a d), nebo nejednaÂ-li se o prÏeshranicÏnõÂ spor podle tohoto zaÂkona (§ 1), procesnõÂ soud
zÏaÂdost o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci zamõÂtne.
(3) NezamõÂtne-li procesnõÂ soud zÏaÂdost o zajisÏteÏnõÂ
praÂvnõÂ pomoci podle odstavce 2, rozhodne, zÏe praÂvnõÂ
pomoc v prÏeshranicÏnõÂm sporu se zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ
osobeÏ poskytne; toto rozhodnutõÂ nemusõÂ byÂt oduÊvodneÏno a nejsou proti neÏmu prÏõÂpustneÂ opravneÂ prostrÏedky.
§5
RozhodnutõÂ procesnõÂho soudu o tom, zÏe praÂvnõÂ
pomoc se zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ poskytne, se
vztahuje i na vsÏechna navazujõÂcõÂ rÏõÂzenõÂ (§ 1 odst. 2).
§6
(1) ProcesnõÂ soud i bez naÂvrhu rozhodne, zÏe zahranicÏnõÂ opraÂvneÏnaÂ osoba je povinna nahradit staÂtu
zcela nebo zcÏaÂsti naÂklady, ktereÂ staÂt vynalozÏil na jõÂ dosud poskytnutou praÂvnõÂ pomoc podle § 3 odst. 1
põÂsm. a), d) a e), pokud zjistõÂ, zÏe
a) v dobeÏ podaÂnõÂ zÏaÂdosti o zajisÏteÏnõÂ teÂto praÂvnõÂ pomoci nebyla splneÏna podmõÂnka pro jejõÂ poskytnutõÂ
uvedenaÂ v § 2 odst. 1 põÂsm. c) proto, zÏe v zÏaÂdosti
zahranicÏnõÂ opraÂvneÏnaÂ osoba uvedla neprÏesneÂ nebo
nespraÂvneÂ uÂdaje, nebo
b) financÏnõÂ a sociaÂlnõÂ pomeÏry zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ
osoby se podstatneÏ zmeÏnily, zejmeÂna v duÊsledku
uÂspeÏchu v tomto prÏeshranicÏnõÂm sporu.
(2) PraÂvnõÂ mocõÂ rozhodnutõÂ procesnõÂho soudu podle odstavce 1
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a) zanikaÂ povinnost staÂtu platit naÂklady na praÂvnõÂ
pomoc poskytnutou zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ
podle § 3 odst. 1 põÂsm. a), d) a e),
b) zanikaÂ osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ podle § 3
odst. 1 põÂsm. c).
(3) ProcesnõÂm soudem prÏõÂslusÏnyÂm k rozhodnutõÂ
podle odstavce 1 je soud, kteryÂ rozhodl, zÏe praÂvnõÂ pomoc v prÏeshranicÏnõÂm sporu se zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ
osobeÏ poskytne; pokud vsÏak probõÂhaÂ neÏktereÂ z navazujõÂcõÂch rÏõÂzenõÂ, je prÏõÂslusÏnyÂm k rozhodnutõÂ podle odstavce 1 soud, prÏed nõÂmzÏ probõÂhaÂ takoveÂ navazujõÂcõÂ
rÏõÂzenõÂ.
(4) O povinnosti k naÂhradeÏ naÂkladuÊ podle odstavce 1 lze rozhodnout nejpozdeÏji do 3 let od praÂvnõÂ
moci poslednõÂho rozhodnutõÂ v tomto prÏeshranicÏnõÂm
sporu, vcÏetneÏ rozhodnutõÂ v navazujõÂcõÂm rÏõÂzenõÂ.
(5) ZahranicÏnõÂ opraÂvneÏnaÂ osoba je povinna oznaÂmit bez odkladu skutecÏnosti uvedeneÂ v odstavci 1 procesnõÂmu soudu podle odstavce 3.
(6) UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, pokud
naÂklady na praÂvnõÂ pomoc poskytnutou zahranicÏnõÂ
opraÂvneÏneÂ osobeÏ podle § 3 odst. 1 põÂsm. a), d) a e),
ktereÂ byly vynalozÏeny staÂtem, byly nebo majõÂ byÂt staÂtu
uhrazeny z naÂhrady naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ prÏiznaneÂ staÂtu podle § 7.
§7
(1) SplnÏuje-li zahranicÏnõÂ opraÂvneÏnaÂ osoba podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy pro
prÏiznaÂnõÂ naÂhrady naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ v prÏeshranicÏnõÂm
sporu,6) procesnõÂ soud rozhodne, zÏe naÂhrada naÂkladuÊ
rÏõÂzenõÂ se prÏiznaÂvaÂ namõÂsto zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ
staÂtu.
(2) Byla-li by naÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ prÏiznanaÂ
staÂtu podle odstavce 1 vysÏsÏõÂ nezÏ naÂklady na praÂvnõÂ
pomoc poskytnutou zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ podle
§ 3 odst. 1 põÂsm. a), d) a e), prÏiznaÂ se staÂtu naÂhrada
naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ pouze do jejich vyÂsÏe; zbylaÂ cÏaÂst naÂhrady
naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ se prÏiznaÂ zahranicÏnõÂ opraÂvneÏneÂ osobeÏ.
ZajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂch sporech
v prÏõÂpadech, kdy procesnõÂm soudem je soud jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu nezÏ CÏeskeÂ republiky
§8
Je-li procesnõÂm soudem soud jineÂho cÏlenskeÂho
staÂtu nezÏ CÏeskeÂ republiky, praÂvnõÂ pomoc v prÏeshranicÏnõÂm sporu zajisÏt'uje ministerstvo zpuÊsobem a za podmõÂnek uvedenyÂch v § 9

) § 142 a naÂsledujõÂcõÂ zaÂkona cÏ. 99/1963 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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a) staÂtnõÂm obcÏanuÊm CÏeskeÂ republiky,7) pokud majõÂ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky mõÂsto trvaleÂho pobytu
nebo pokud se na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky obvykle
zdrzÏujõÂ,8)
b) cizincuÊm, pokud na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy9) pobyÂvajõÂ
neprÏetrzÏiteÏ po dobu delsÏõÂ 90 dnuÊ, nebo
c) cizincuÊm, kteryÂm byl udeÏlen azyl na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky,10)
(daÂle jen ¹tuzemskaÂ opraÂvneÏnaÂ osobaª).
§9
(1) Ministerstvo je povinno
a) prÏijõÂmat zÏaÂdosti tuzemskyÂch opraÂvneÏnyÂch osob
o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu,
b) prÏedaÂvat zÏaÂdosti tuzemskyÂch opraÂvneÏnyÂch osob
o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu
do 15 dnuÊ ode dne, kdy mu zÏaÂdost dosÏla, poprÏõÂpadeÏ ode dne, kdy byly podle odstavce 2 odstraneÏny jejõÂ vady, prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu cÏlenskeÂho
staÂtu podle vzoru, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis,
c) potvrzovat tuzemskyÂm opraÂvneÏnyÂm osobaÂm, zÏe
jejich zÏaÂdost byla prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu cÏlenskeÂho
staÂtu prÏedaÂna.
(2) Ministerstvo je povinno poskytnout opraÂvneÏneÂ tuzemskeÂ osobeÏ potrÏebnou soucÏinnost k tomu,
aby zÏaÂdost o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci splnÏovala vsÏechny
naÂlezÏitosti stanoveneÂ praÂvem prÏõÂslusÏneÂho cÏlenskeÂho
staÂtu; ministerstvo za tõÂm uÂcÏelem zejmeÂna poucÏõÂ uÂcÏastnõÂka o tom, jakyÂm zpuÊsobem a v jakeÂ lhuÊteÏ maÂ vady
zÏaÂdosti odstranit, a je-li to trÏeba, porÏõÂdõÂ na naÂklad staÂtu
prÏeklad zÏaÂdosti a põÂsemnostõÂ, ktereÂ k nõÂ musejõÂ byÂt prÏipojeny, do cizõÂho jazyka.
(3) TuzemskeÂ opraÂvneÏneÂ osoby jsou povinny ministerstvu soucÏasneÏ s podaÂnõÂm zÏaÂdosti o zajisÏteÏnõÂ
praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu sdeÏlit, zda pozÏaÂdaly o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu
prÏõÂmo prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, kteryÂ
bude o zÏaÂdosti rozhodovat v souladu s praÂvem tohoto
cÏlenskeÂho staÂtu.
(4) Ministerstvo rozhodne, zÏe se prÏijetõÂ zÏaÂdosti
o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu zamõÂtaÂ a zÏaÂdost vraÂtõÂ, pokud
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a) zÏaÂdost nebyla podaÂna tuzemskou opraÂvneÏnou
osobou,
b) zÏaÂdost se netyÂkaÂ prÏeshranicÏnõÂho sporu,
c) zÏaÂdost je zjevneÏ bezduÊvodnaÂ vzhledem k tomu, zÏe
jde o sveÂvolneÂ nebo zrÏejmeÏ bezuÂspeÏsÏneÂ uplatnÏovaÂnõÂ nebo braÂneÏnõÂ praÂva,
d) tuzemskaÂ opraÂvneÏnaÂ osoba neodstranila vady zÏaÂdosti ve lhuÊteÏ stanoveneÂ ministerstvem, nebo
e) ji podala tuzemskaÂ opraÂvneÏnaÂ osoba, kteraÂ jizÏ
v teÂto veÏci podala zÏaÂdost prÏõÂmo prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(5) ZamõÂtnutõÂm zÏaÂdosti podle odstavce 4 põÂsm. a)
azÏ d) nenõÂ dotcÏeno praÂvo tuzemskeÂ opraÂvneÏneÂ osoby
obraÂtit se se zÏaÂdostõÂ prÏõÂmo na prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu.
§ 10
Ministerstvo muÊzÏe rozhodnout, zÏe tuzemskaÂ
opraÂvneÏnaÂ osoba je povinna nahradit staÂtu zcela nebo
zcÏaÂsti naÂklady na prÏeklad zÏaÂdosti o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ
pomoci nebo põÂsemnostõÂ, ktereÂ k nõÂ musejõÂ byÂt prÏipojeny, do cizõÂho jazyka podle § 9 odst. 2, pokud byla
zÏaÂdost prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu zamõÂtnuta nebo tento orgaÂn rozhodl, zÏe tuzemskaÂ opraÂvneÏnaÂ osoba je povinna nahradit zcela nebo zcÏaÂsti naÂklady, ktereÂ na dosud poskytnutou praÂvnõÂ pomoc byly
za ni vynalozÏeny; ministerstvo je tak opraÂvneÏno rozhodnout do trÏõÂ let ode dne, kdy rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu cÏlenskeÂho staÂtu nabylo praÂvnõÂ moci.
UstanovenõÂ spolecÏnaÂ
§ 11
(1) Na rÏõÂzenõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 4 azÏ 7 se
vztahuje obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) Na rÏõÂzenõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 9 odst. 1
põÂsm. a), § 9 odst. 4 a § 10 se vztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.
Vyhovuje-li se zÏaÂdosti tuzemskeÂ opraÂvneÏneÂ osoby
o prÏijetõÂ zÏaÂdosti o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂm sporu, rozhodnutõÂ ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ se nevydaÂvaÂ.
§ 12
NaÂhrady, ktereÂ naÂlezÏejõÂ staÂtu podle § 6 a 10, jsou
prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.

) ZaÂkon cÏ. 40/1993 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnyÂch cÏõÂslech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o evidenci obyvatel), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
9
) ZaÂkon cÏ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
10
) ZaÂkon cÏ. 325/1999 Sb., o azylu a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
(zaÂkon o azylu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
7
8
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§ 13
UstanovenõÂ zmocnÏovacõÂ

§ 14

Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou vzor zÏaÂdosti o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂch sporech podle
§ 2 odst. 1 põÂsm. b) a vzor pro prÏedaÂvaÂnõÂ zÏaÂdosti o zajisÏteÏnõÂ praÂvnõÂ pomoci v prÏeshranicÏnõÂch sporech podle
§ 9 odst. 1 põÂsm. b).

UÂcÏinnost

sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

30
ZÁKON
ze dne 12. ledna 2000,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č.
158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č.
180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona
č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona
č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č.
142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č.
227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č.
326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č.
2/2000 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo „spoluobčanů“ nahrazuje slovy „jiných osob“.
2. V § 2 se za slovy „právní věci“ čárka nahrazuje spojkou „a“, za slovem „dobrovolně“ se
čárka nahrazuje středníkem a slova „a zaměřují svou činnost k tomu“ se nahrazují slovy
„dbají přitom“.
3. V § 7 odst. 1 se za slova „rozhodují soudy“ vkládají slova „spory a jiné právní“, za slovem
„rodinných“ se zrušuje čárka, slova „družstevních, jakož i“ se nahrazují spojkou „a“ a slova
v závorce „(včetně vztahů podnikatelských a hospodářských)“ se zrušují.
4. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39) až 53) zní:
„Příslušnost
§9
(1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.
(2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně
a) ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku a ochrany proti uveřejňování
informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku, popřípadě ochrany práv
třetích osob podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích,
b) ve sporech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o
ochraně osobních údajů v informačních systémech,39)
c) ve sporech o nárocích vycházejících z autorského zákona,40) o nárocích z ohrožení a
porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení
získaného na úkor toho, komu svědčí práva podle autorského zákona,

d) ve sporech o vzájemné vypořádání dávky důchodového pojištění a důchodového
zabezpečení poskytnuté neprávem nebo ve vyšší výměře, než náležela, mezi
zaměstnavatelem a příjemcem této dávky,
e) ve sporech mezi příslušným orgánem nemocenského pojištění a zaměstnavatelem o
náhradu škody vzniklé nesprávným postupem při provádění nemocenského pojištění,
f) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky,
g) ve sporech o neplatnost skončení pracovního nebo služebního poměru podle § 18 odst. 2
zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
h) ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a
výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky,
i) v řízení o určení, zda návrh na registraci politické strany nebo politického hnutí nemá
nedostatky, které by bránily jejich registraci.1)
(3) Krajské soudy dále rozhodují v obchodních věcech jako soudy prvního stupně
a) ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního
rejstříku,
b) ve statusových věcech obchodních společností, družstev a jiných právnických osob
podle části první, druhé a čtvrté obchodního zákoníku,41)
c) ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které souvisejí se zakládáním obchodních
společností, družstev, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů,
d) v řízení o zrušení obecně prospěšné společnosti a její likvidaci a o jmenování jejího
likvidátora,42)
e) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování
likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady
nadace nebo nadačního fondu,43)
f) v řízení o zrušení státního podniku a o jmenování a odvolání jeho likvidátora,44)
g) ve sporech z právních vztahů mezi obchodními společnostmi (družstvy) a jejich
zakladateli (společníky nebo členy), jakož i mezi společníky (členy nebo zakladateli)
navzájem, jde-li o vztahy týkající se účasti na společnosti (členského vztahu v družstvu),
o vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka (členská práva a povinnosti), a o
vztahy související se zvýšením základního jmění (přistoupením společníka nebo člena),
není-li dána příslušnost podle písmena b),
h) ve sporech mezi obchodními společnostmi (družstvy) a jejich statutárními orgány,
likvidátory nebo jinými orgány a ve sporech mezi společníky (členy) a statutárními
orgány, likvidátory či jinými orgány, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce těchto
orgánů,
i) ve sporech z právních vztahů mezi podnikatelem, obecně prospěšnou společností, nadací
nebo nadačním fondem a správcem majetku patřícího do jejich konkursní podstaty,
popřípadě nuceným správcem, který jim byl ustanoven,
j) ve sporech z právních vztahů mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil, a
byla-li prokura udělena více osobám, z právních vztahů mezi těmito osobami navzájem,
k) ve věcech ochrany hospodářské soutěže,45)
l) ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním46)
a z porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství,47)
m) ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby,48)
n) ve sporech z práv k obchodnímu jménu,49)
o) ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a
porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného
obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví,
p) ve sporech týkajících se směnek, šeků a jiných cenných papírů, derivátů a jiných hodnot,
které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu,

q) ve sporech z obchodů na komoditní burze,
r) ve sporech z dalších obchodních závazkových vztahů, včetně sporů o náhradu škody a
vydání bezdůvodného obohacení mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, s
výjimkou sporů
1. ze smluv o úvěru,50) o běžném účtu51) a o vkladovém účtu52) a z jejich zajištění;
ustanovení písmena p) tím není dotčeno,
2. o náhradu škody a o vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti se
smlouvami uvedenými pod bodem 1 a jejich zajištění,
3. o určení vlastnictví k nemovitostem a o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví k
nemovitostem,
4. o práva k cizím věcem,53)
5. týkajících se nájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
6. o peněžité plnění, jestliže částka požadovaná žalobcem nepřevyšuje 100 000 Kč; k
příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží,
s) ve věcech konkursu a vyrovnání,
t) ve sporech vyvolaných konkursem nebo vyrovnáním, ledaže jde o vypořádání
společného jmění nebo jiného majetku manželů,
u) ve věcech kapitálového trhu.
(4) Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) rozhoduje jako soud
prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
__________
39
) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
40
) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
41
) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
42
) § 8 odst. 4 a 5, § 9 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů.
43
) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech).
44
) § 6 odst. 4 a § 9 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
45
) Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
46
) § 44 a následující obchodního zákoníku.
47
) § 17 a následující obchodního zákoníku.
48
) § 19b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
49
) § 8 a následující obchodního zákoníku.
50
) § 497 a následující obchodního zákoníku.
51
) § 708 a následující obchodního zákoníku.
52
) § 716 a následující obchodního zákoníku.
53
) § 151a a následující občanského zákoníku.“.
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a), 2) až 22), 24) až 32) a 32a) se zrušují.
5. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:
„§ 9a
K projednání žaloby podle § 91a jsou příslušné v prvním stupni okresní nebo krajské
soudy podle toho, u kterého z těchto soudů probíhá v prvním stupni řízení o věci nebo právu,
na něž si žalobce činí nárok.“.
6. V § 12 odst. 1 se do závorky za text „§ 14“ vkládá čárka a text „§ 15 odst. 2 a § 16a“.

7. V § 12 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: „Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu,
kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc
měla být přikázána.“.
8. V § 14 odstavec 1 zní:
„(1) Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se
zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod
pochybovat o jejich nepodjatosti.“.
9. V § 14 odst. 2 se za slovo „kteří“ vkládají slova „projednávali nebo“.
10. V § 14 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Z projednávání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost jsou vyloučeni také soudci, kteří
žalobou napadené rozhodnutí vydali nebo věc projednávali.
(4) Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v
postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných
věcech.“.
11. § 15 zní:
„§ 15
(1) Jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí
ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou
odkladu.
(2) Předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v
odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu, přikáže
věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. Jde-li o
vyloučení podle § 14 odst. 1 a předseda soudu má za to, že tu není důvod pochybovat o
nepodjatosti soudce (přísedícího), předloží věc k rozhodnutí soudu uvedenému v § 16 odst.
1.“.
12. Za § 15 se vkládají nové § 15a a 15b, které znějí:
„§ 15a
(1) Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle
rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni.
(2) Účastník je povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při
prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v
této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do
15 dnů po té, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen
tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců
(přísedících).
(3) V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno,
proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho
nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými
důkazy může být prokázán.
§ 15b
(1) K rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených soudců
(přísedících) svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které
nesnesou odkladu.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, byla-li námitka uplatněna před nebo v průběhu
jednání, při němž byla věc rozhodnuta, a má-li soud za to, že námitka není důvodná.
(3) Ustanovení odstavce 1 neplatí také tehdy, uplatnil-li účastník v námitce stejné
okolnosti, o nichž bylo nadřízeným soudem (jiným senátem Nejvyššího soudu) již
rozhodnuto, nebo je-li námitka zjevně opožděná.“.
13. § 16 zní:
„§ 16
(1) O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O
vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.
(2) Opožděně podanou námitku (§ 15a odst. 2) soud uvedený v odstavci 1 odmítne.
(3) Dokazování k prokázání důvodu vyloučení soudce (přísedícího) provede soud
uvedený v odstavci 1 buď sám nebo prostřednictvím dožádaného soudu. Neprovádí-li se
dokazování, není třeba k rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 nařizovat jednání.“.
14. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které znějí:
„§ 16a
(1) Jestliže bylo rozhodnuto, že soudce (přísedící) je vyloučen, předseda soudu podle
rozvrhu práce určí místo něho jiného soudce (přísedícího) nebo, jestliže byli vyloučeni
všichni členové senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k
rozhodnutí podle § 12 odst. 1.
(2) Bylo-li rozhodnutí odvolacím nebo dovolacím soudem anebo na základě žaloby pro
zmatečnost zrušeno proto, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce (přísedící), nebo nařídilli odvolací nebo dovolací soud, aby věc v dalším řízení projednal a rozhodl jiný senát
(samosoudce), postupuje se obdobně podle odstavce 1.
§ 16b
Usnesení nadřízeného soudu podle § 16 odst. 1 a 2 je závazné pro soud a pro účastníky
řízení; ustanovení § 205 odst. 2 písm. a), § 221 odst. 1 písm. b), § 229 odst. 1 písm. e) a §
242 odst. 3 věta druhá tím nejsou dotčena.“.
15. § 17 zní:
„§ 17
O tom, zda je vyloučen zapisovatel nebo jiný zaměstnanec soudu, jakož i znalec nebo
tlumočník, rozhoduje předseda senátu; ustanovení § 14 odst. 1, § 15, § 15a odst. 1 a 3 a § 16
odst. 3 platí přiměřeně. Proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek.“.
16. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:
„§ 17a
(1) O vyloučení notáře z úkonů soudního komisaře rozhoduje soud, který notáře
provedením úkonů soudního komisaře pověřil; ustanovení § 14 až 16a platí přiměřeně. Proti
jeho usnesení není přípustný opravný prostředek.
(2) O vyloučení notářských koncipientů, notářských kandidátů nebo jiných zaměstnanců
notáře rozhoduje soud, který pověřil notáře provedením úkonů soudního komisaře;
postupuje přitom obdobně podle § 17.“.

17. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně
poznámky pod čarou č. 54) zní:
„(2) Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka,
jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. Totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka
účastníku, s nímž se nelze dorozumět jinak než znakovou řečí.54)
__________
54
) Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.“.
18. § 21 včetně poznámky pod čarou č. 55) zní:
„§ 21
(1) Za právnickou osobu jedná
a) její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou
osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, nebo
b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo
c) vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon
stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu
(složky), nebo
d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za
právnickou osobu jednají jiné osoby.55)
(3) Byla-li u právnické osoby zavedena nucená správa, jedná za ni nucený správce, který
má podle zákona postavení jejího statutárního orgánu, popřípadě zaměstnanci právnické
osoby, které tím nucený správce pověřil; jinak se postupuje podle odstavců 1 a 2.
(4) Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy
právnické osoby.
(5) Každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže věci
může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
__________
55
) Například § 72, § 131 odst. 2, § 131a, § 182 odst. 2, § 183 odst. 1 a § 199 obchodního
zákoníku.“.
19. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které znějí:
„§ 21a
(1) Za stát před soudem vystupuje příslušný státní orgán.
(2) Příslušný státní orgán pověří svého zaměstnance nebo zaměstnance jiného státního
orgánu, aby jménem státu jednal.
(3) Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.
§ 21b
(1) Za obec a za vyšší územně samosprávný celek jedná ten, kdo je podle zvláštního
zákona oprávněn je zastupovat navenek, nebo jejich zaměstnanec, který tím byl touto
osobou pověřen.
(2) Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.“.
20. V § 22 se slova „Občan, který“ nahrazují slovy „Fyzická osoba, která“ a slovo „zastoupen“
se nahrazuje slovem „zastoupena“.

21. V § 23 se slova „soud rozhodnout, že ten, kdo“ nahrazují slovy „předseda senátu
rozhodnout, že fyzická osoba, která“, slovo „zastoupen“ se nahrazuje slovem „zastoupena“ a
slovo „mohl“ se nahrazuje slovem „mohla“.
22. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně
poznámky pod čarou č. 56) zní:
„(2) V řízení, ve kterém jsou projednávány utajované skutečnosti chráněné zvláštním
zákonem,56) mohou účastníky zastupovat jen fyzické osoby, které se prokáží osvědčením pro
příslušný stupeň utajení těchto skutečností vydaným podle zvláštního zákona nebo které
byly podle tohoto zákona poučeny (§ 40a odst. 1).
__________
56
) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.“.
23. V § 25 odst. 1 věta druhá zní: „Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen
„procesní plná moc“).“.
24. V § 25 odstavec 2 zní:
„(2) Advokát je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů,
v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem
nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.“.
25. V § 25 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 33) zrušují.
26. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně poznámky pod čarou č. 57) zní:
„§ 25a
(1) Účastník si může zvolit zástupcem též notáře; notář může účastníka zastupovat jen v
rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.57) Notáři lze udělit pouze
procesní plnou moc.
(2) Notář je oprávněn dát se zastupovat jiným notářem a, s výjimkou případů, v nichž je
zastoupení notářem podle tohoto zákona povinné, též notářským kandidátem nebo
notářským koncipientem.
__________
57
) § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona
č. 30/2000 Sb.“.
27. V § 26 odstavec 3 zní:
„(3) Převezme-li odborová organizace nebo Úřad zastoupení, jedná jejich jménem za
zastoupeného osoba uvedená v § 21.“.
28. V § 27 odst. 1 věta první zní: „Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou
osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.“.
29. § 28 zní:
„§ 28
(1) Zástupci, jejž si účastník zvolil, udělí písemně nebo ústně do protokolu procesní
plnou moc nebo plnou moc jen pro určité úkony.
(2) Odvolání plné moci účastníkem nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudu
účinné, jakmile mu byly účastníkem nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům
řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudem.

(3) Zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc
dosavadnímu zástupci.
(4) Podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na její výpovědi musí být
úředně ověřeny, jen stanoví-li to zákon nebo rozhodl-li tak předseda senátu.
(5) Ztratí-li zastoupený způsobilost být účastníkem řízení, popřípadě zemře-li nebo
zanikne-li zástupce, plná moc zaniká.
(6) Nevyplývá-li z plné moci něco jiného, plná moc zaniká dnem právní moci
rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena.“.
30. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:
„§ 28a
(1) Procesní plnou moc nelze omezit. Zástupce, jemuž byla tato plná moc udělena, je
oprávněn ke všem úkonům, které může v řízení učinit účastník.
(2) Plná moc pro určité úkony opravňuje k zastupování jen při těch úkonech, které byly v
plné moci výslovně uvedeny.“.
31. V § 29 odst. 1 věta první zní: „Není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení
nemůže před soudem samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je-li tu
nebezpečí z prodlení.“.
32. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník
řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo
že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
33. V § 29 odst. 3 se za slovo „poruchou“ vkládají slova „nebo z jiných zdravotních důvodů se
nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení“.
34. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Nerozhodl-li soud jinak, opatrovník ustanovený podle odstavců 1 až 3 vystupuje v
řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení.“.
35. V § 30 odst. 1 se slova „poplatků, může být na jeho žádost ustanoven“ nahrazují slovy
„poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost“.
36. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „O tom, že může tuto žádost podat, je
předseda senátu povinen účastníka poučit.“.
37. V § 30 odst. 2 se za slovo „účastníka“ vkládají slova „nebo jde-li o ustanovení zástupce pro
řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem)“.
38. V § 31 odst. 1 se slova „plné moci pro celé řízení, pokud nebyl ustanoven jen pro určité
úkony“ nahrazují slovy „procesní plné moci“.
39. § 32 zní:
„§ 32
Společné ustanovení
(1) Každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další
zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

(2) Zástupcem účastníka nemůže být ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy
zastoupeného.
(3) Povinnost soudu poskytnout účastníku potřebná poučení, výzvy nebo upozornění lze
splnit i tím, že budou poskytnuty jeho zástupci; to neplatí, udělil-li účastník svému zástupci
plnou moc jen pro určité úkony.“.
40. V § 35 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 58) zní:
„(1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení ve věcech
a) určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,
b) uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině,
c) nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy,
d) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti,
e) způsobilosti k právním úkonům,
f) prohlášení za mrtvého,
g) vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče,
h) umoření listin,
i) obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku,
j) některých otázek obchodních společností, družstev a jiných právnických osob (§ 200e).
Oprávnění státního zastupitelství, popřípadě nejvyššího státního zástupce podat návrh na
zahájení řízení podle zvláštních předpisů58) tím není dotčeno.
__________
58
) Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.“.
41. V § 35 odstavec 3 zní:
„(3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) může státní zastupitelství podat ve
veřejném zájmu návrh na zahájení řízení, nebylo-li zahájeno podle § 81 odst. 1 a 2 nebo na
návrh jiného navrhovatele.“.
42. § 36 včetně nadpisu zní:
„Úkony soudu
§ 36
(1) V řízení před soudem jedná a rozhoduje senát nebo jediný soudce (samosoudce).
Všichni členové senátu jsou si při rozhodování rovni.
(2) Rozvrh práce určí, který senát nebo který jediný soudce (samosoudce) věc projedná a
rozhodne.“.
43. V § 36a odst. 3 se slova „s výjimkou případů uvedených v § 36b odst. 1“ zrušují.
44. § 36b až 36d znějí:
„§ 36b
Vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech.
§ 36c
Nejvyšší soud jedná a rozhoduje v senátech.
§ 36d

(1) Nestanoví-li zákon jinak, předseda senátu může ve věcech příslušejících senátu
provádět jen takové úkony, jimiž se nerozhoduje ve věci.
(2) V případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu jak
práva a povinnosti předsedy senátu, tak i práva, která jsou jinak vyhrazena pouze senátu.“.
45. V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Senát rozhoduje po poradě; kromě členů senátu a zapisovatele nesmí být nikdo jiný
poradě přítomen.“.
46. V § 37 odst. 2 věta třetí zní: „Přísedící hlasují před soudci a mladší soudci (přísedící) před
staršími, předseda senátu hlasuje poslední.“.
47. V § 38 odst. 2 se za slovem „rozhodnutí“ tečka nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce
se doplňují tato slova: „ledaže jde o usnesení, kterými se upravuje vedení řízení.“.
48. V § 38 odst. 3 se slova „notáře podle odstavce 1“ nahrazují slovy „notáře, které provedl jako
soudní komisař,“.
49. V § 39 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Dožádaným soudem je okresní soud.“.
50. V § 39 odst. 3 se středník nahrazuje tečkou a zbývající část věty za středníkem se zrušuje.
51. V § 40 odst. 1 větě druhé se spojka „a“ za slovem „přednesů“ nahrazuje čárkou, za kterou se
vkládají slova „poučení poskytnutá účastníkům,“ a za slovo „rozhodnutí“ se vkládají slova
„a vyjádření účastníků o tom, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozhodnutí“.
52. V § 40 odst. 2 věty první a druhá znějí: „Protokol podepisuje předseda senátu a zapisovatel;
nemůže-li předseda senátu protokol podepsat, podepíše jej za něho jiný člen senátu nebo jiný
soudce, kterého určil předseda soudu. Byl-li uzavřen smír, dohoda o výchově a výživě
nezletilého dítěte, dohoda o styku s nezletilým dítětem, dohoda o vypořádání dědictví,
dohoda o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů nebo došlo-li k uznání nároku (§
153a odst. 1), podepisují protokol také účastníci smíru, rodiče, účastníci dohody o styku s
nezletilým dítětem, účastníci dohod v dědickém řízení nebo žalovaný; nemohou-li číst a psát
nebo z jiných důvodů protokol podepsat, uvede předseda senátu do protokolu kromě důvodu
též, že úkon odpovídá jejich vůli, a příslušný záznam podepíše.“.
53. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:
„§ 40a
(1) V řízení, ve kterém jsou projednávány utajované skutečnosti chráněné zvláštním
zákonem,56) je předseda senátu povinen přísedící, účastníky, osoby oprávněné za ně jednat
(§ 21 až 21b), zástupce účastníků, znalce, tlumočníky, osoby uvedené v § 116 odst. 3 a další
osoby, které se podle zákona musí zúčastnit řízení, předem poučit podle tohoto zvláštního
zákona a o trestních následcích porušení tajnosti utajovaných skutečností. Provedené
poučení se uvede v protokole. Podpisem protokolu se poučené osoby stávají osobami
určenými v rozsahu potřeby k seznámení s utajovanou skutečností.
(2) Poučení podle odstavce 1 není třeba provést u těch, kteří se prokáží osvědčením pro
příslušný stupeň utajení utajovaných skutečností vydaným podle zvláštního zákona.56)
(3) O poučení podle odstavce 1 je předseda senátu povinen do 30 dnů písemně
vyrozumět Národní bezpečnostní úřad.“.
54. Za § 41 se vkládají nové § 41a a 41b, které znějí:

„§ 41a
(1) Nestanoví-li zákon jinak, může účastník učinit úkon jen výslovně.
(2) K úkonu účastníka, který je vázán na splnění podmínky, se nepřihlíží.
(3) Úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s
tímto úkonem.
§ 41b
Dokud nebyl uzavřený smír, dohoda o výchově a výživě nezletilého dítěte, dohoda o
styku s nezletilým dítětem, dohoda o vypořádání dědictví, dohoda o přenechání
předluženého dědictví k úhradě dluhů nebo uznání nároku (§ 153a odst. 1), k nimž došlo do
protokolu, podepsán také účastníky smíru, rodiči, účastníky dohody o styku s nezletilým
dítětem, účastníky dohod v dědickém řízení nebo žalovaným, soud k těmto úkonům
nepřihlíží.“.
55. V § 42 odst. 1 větě první se slova „protokolu nebo telegraficky“ nahrazují slovy „protokolu,
telegraficky nebo telefaxem“.
56. V § 42 odst. 1 větě druhé se slovo „otcovství,“ nahrazuje slovy „rodičovství, o určení, zda je
třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,“.
57. V § 42 odst. 3 větě první se za slovem „originálu“ tečka nahrazuje čárkou a na konci textu
věty se doplňují tato slova: „případně písemným podáním shodného znění.“.
58. V § 42 odst. 3 věta třetí zní: „Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu
předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem.“.
59. V § 42 odst. 4 se za větu první vkládá nová věta, která zní: „Je-li účastník zastoupen
advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl
uložen u soudu, kterému je podání určeno.“.
60. § 43 zní:
„§ 43
(1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno
podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo
neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu
nebo doplnění provést.
(2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení
nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení,
odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo
doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.“.
61. V § 44 odstavec 2 zní:
„(2) Každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody, předseda
senátu na žádost povolí, aby nahlédl do spisu a aby si z něho učinil výpisy nebo opisy,
ledaže jde o spis, o němž právní předpisy stanoví, že jeho obsah musí zůstat utajen.“.
62. V § 44 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována
tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem.56)“.

63. § 45 včetně nadpisu zní:
„Doručování
§ 45
Písemnost doručuje soud soudním doručovatelem nebo orgány justiční stráže,
prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) nebo příslušného policejního
orgánu a v případech stanovených zvláštními předpisy i prostřednictvím Ministerstva
spravedlnosti.“.
64. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který zní:
„§ 45a
Do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon, a jiné písemnosti,
nařídí-li to předseda senátu.“.
65. § 46 a 47 včetně poznámky pod čarou č. 59) znějí:
„§ 46
Doručování fyzickým osobám
(1) Fyzické osobě lze doručit písemnost v bytě, v místě podnikání, na pracovišti nebo
kdekoli bude zastižena.
(2) Nebyl-li adresát zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé
osobě bydlící v témže bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo
zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno
ani takto doručit, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si
písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se
poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
(3) Je-li podle odstavce 2 písemnost odevzdána účastníku, který má na věci protichůdný
zájem, je doručení neúčinné.
(4) Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen,
ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem
vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení,
považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
(5) Není-li zjištěn opak, má se za to, že se adresát v místě doručení zdržoval.
(6) Písemnost se ukládá
a) u okresního soudu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo u soudu, který má sídlo v
místě doručení, jestliže ji doručuje soudní doručovatel nebo orgán justiční stráže,
b) u pošty, jestliže se doručuje prostřednictvím pošty.
§ 47
Doručování právnickým osobám
(1) Právnickým osobám se písemnost doručuje na adresu jejich sídla.59) Jestliže
právnická osoba o to požádá, doručuje se jí písemnost na adresu, kterou sdělila soudu.
(2) Za právnickou osobu jsou oprávněny písemnost, včetně písemnosti doručované do
vlastních rukou, převzít orgány a osoby uvedené v § 21 nebo její zaměstnanci (členové),
kteří byli pověřeni přijímat písemnosti.
(3) Nebyl-li na adrese uvedené v odstavci 1 zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn
písemnost převzít, ačkoliv se právnická osoba v místě doručování zdržuje, písemnost se
uloží a právnická osoba se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedla.

Nevyzvedne-li si zásilku ten, kdo je oprávněn písemnost převzít, do tří dnů nebo, jde-li o
písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do deseti dnů od uložení, považuje se
poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
(4) Nepodaří-li se písemnost doručit na adresu uvedenou v odstavci 1 proto, že se
právnická osoba v místě doručování nezdržuje a jiná její adresa není soudu známa,
písemnost určená této právnické osobě se doručí fyzické osobě, o níž je soudu podle obsahu
spisu známo, že je oprávněna za ni před soudem jednat (§ 21); při tomto doručování se
postupuje obdobně podle § 46. Jestliže písemnost nebyla doručena ani tímto způsobem a
jestliže se nepodaří písemnost odevzdat právnické osobě ani při dalším pokusu o doručení na
adresu jejího sídla uvedenou v obchodním či jiném rejstříku a jiná její adresa není soudu
známa, považuje se den vrácení nedoručené zásilky soudu za den doručení, i když se o něm
adresát nedozvěděl.
(5) Ustanovení § 46 odst. 5 a 6 platí obdobně.
__________
59
) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.“.
66. § 47a se zrušuje.
67. § 48 zní:
„§ 48
Doručování státním orgánům
(1) Písemnost určená státním orgánům se doručuje na adresu jejich sídla. Jestliže státní
orgán o to požádá, doručuje se mu písemnost na adresu, kterou sdělil soudu.
(2) Za státní orgán jsou oprávněny písemnost, včetně písemnosti doručované do
vlastních rukou, převzít osoby uvedené v § 21a odst. 2 nebo jeho zaměstnanci, kteří byli
pověřeni přijímat písemnosti. Není-li jich, písemnost se odevzdá tomu, kdo je oprávněn za
státní orgán jednat.“.
68. Za § 48 se vkládají nové § 48a až 48d, které včetně poznámek pod čarou č. 60) a 61) znějí:
„§ 48a
Doručování státu
(1) Písemnost určená státu se doručuje příslušnému státnímu orgánu na adresu jeho sídla.
Jestliže státní orgán o to požádá, doručuje se mu písemnost na adresu, kterou sdělil soudu.
(2) Ustanovení § 48 odst. 2 platí obdobně.
§ 48b
Doručování advokátům
(1) Advokátům se písemnost doručuje na adresu jejich sídla.60) Jestliže advokát o to
požádá, doručuje se mu písemnost na adresu, kterou sdělil soudu.
(2) Písemnost určenou advokátu, včetně písemnosti doručované do vlastních rukou,
mohou přijmout také advokátní koncipienti nebo jiní jeho zaměstnanci. Vykonává-li
advokacii společně s jinými advokáty, může být písemnost, včetně písemnosti doručované
do vlastních rukou, odevzdána též těmto advokátům, jejich advokátním koncipientům nebo
jiným jejich zaměstnancům. Jestliže advokát vykonává advokacii jako společník veřejné
obchodní společnosti, mohou písemnost určenou advokátu, včetně písemnosti doručované
do vlastních rukou, přijmout rovněž ostatní společníci této společnosti, advokátní
koncipienti nebo jiní její zaměstnanci.
(3) Nebyl-li na adrese uvedené v odstavci 1 zastižen advokát ani jiná osoba, která by
mohla písemnost převzít, písemnost se uloží a advokát se vhodným způsobem vyzve, aby si

písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si advokát nebo jiná oprávněná osoba zásilku do tří dnů
nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do deseti dnů od uložení,
považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
(4) Ustanovení § 46 odst. 6 platí obdobně.
§ 48c
Doručování notářům
(1) Notářům se písemnost doručuje na adresu jejich kanceláře.61) Jestliže notář o to
požádá, doručuje se mu písemnost na adresu, kterou sdělil soudu.
(2) Písemnost určenou notáři, včetně písemnosti doručované do vlastních rukou, mohou
přijmout také notářští koncipienti, notářští kandidáti nebo jiní jeho zaměstnanci. Vykonáváli notář činnost notáře společně s jinými notáři, může být písemnost, včetně písemnosti
doručované do vlastních rukou, odevzdána též těmto notářům, jejich notářským
koncipientům, jejich notářským kandidátům nebo jiným jejich zaměstnancům.
(3) Ustanovení § 46 odst. 6 a § 48b odst. 3 platí obdobně.
(4) Při doručování písemnosti zástupci notáře nebo náhradníkovi notáře se postupuje
přiměřeně podle odstavců 1 až 3.
§ 48d
Doručování obcím a vyšším územně
samosprávným celkům
(1) Písemnost určená obcím a vyšším územně samosprávným celkům se doručuje na
adresu sídla jejich orgánů. Jestliže o to požádají, doručuje se jim písemnost na adresu, kterou
sdělily soudu.
(2) Za obec a vyšší územně samosprávný celek jsou oprávněny písemnost, včetně
písemnosti doručované do vlastních rukou, převzít osoby uvedené v § 21b nebo jejich
zaměstnanci, kteří byli pověřeni přijímat písemnosti.
__________
60
) § 13 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
61
) § 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.“.
69. V § 49 odst. 1 větě první se slova „plnou mocí pro celé řízení“ nahrazují slovy „procesní
plnou mocí“.
70. V § 49 odst. 2 se tečka na konci první věty nahrazuje středníkem a na konci textu věty se
doplňují tato slova: „to neplatí, má-li být doručováno do ciziny.“.
71. V § 49 odst. 3 se slova „jedině ustanovenému opatrovníku“ nahrazují slovy „ostatním
účastníkům řízení a ustanovenému opatrovníku a vyvěsí se na úřední desce soudu“.
72. V § 50 se za slovy „Odepře-li adresát“ vkládají slova „ , popřípadě osoba oprávněná za něj
písemnost převzít,“ a za slova „musí být adresát“ se vkládají slova „(oprávněná osoba)“.
73. V § 50a se za slovo „věstníku“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 62) a slova „(§ 769
obchodního zákoníku)“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 62) zní:
__________
„62) § 769 obchodního zákoníku.“.
74. Za § 50a se vkládá nový § 50b, který zní:

„§ 50b
Pokud zákon stanoví, že rozhodnutí má být vyvěšeno na úřední desce soudu, platí, že
patnáctým dnem po vyvěšení bylo rozhodnutí doručeno účastníkům, kteří nejsou soudu
známi nebo jejichž pobyt není znám.“.
75. V § 51 se za slovo „jednání“ vkládají slova „nebo při jiném úkonu soudu“.
76. V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „O předvedení rozhodne usnesením, které
se předvolanému doručí při předvedení.“.
77. V § 52 odst. 2 větě druhé se slovo „náčelníka“ nahrazuje slovy „velitele, popřípadě příslušný
služební orgán“.
78. V § 52 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: „Usnesením o tom rozhodne předseda
senátu na návrh toho, kdo předvedení provedl.“.
79. V § 56 odst. 1 se za slovo „soudem“ vkládají slova „nebo u něhož bylo rozhodnuto, že musí
být zastoupen svým zákonným zástupcem (§ 23)“.
80. V § 67 věta druhá zní: „Jestliže by věcně příslušný byl krajský soud, může provést smírčí
řízení a schválení smíru i kterýkoli okresní soud.“.
81. V § 68 odstavec 1 zní:
„(1) Smírčí řízení ve věcech, v nichž jedná a rozhoduje senát, provádí předseda senátu.“.
82. V § 68 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
83. V § 75 odst. 1 větě první se slovo „soud“ nahrazuje slovy „předseda senátu“.
84. V § 75 odst. 2 se slovo „soud“ nahrazuje slovy „předseda senátu“ a věta druhá se zrušuje.
85. V § 75 odstavec 4 zní:
„(4) O návrhu na předběžné opatření podle § 76a musí být rozhodnuto bezodkladně,
nejpozději do 24 hodin poté, co byl podán. O návrhu na jiné předběžné opatření musí být
rozhodnuto bezodkladně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl podán, nestanoví-li zákon jinou
lhůtu.“.
86. V § 75 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení
soudu prvního stupně.“.
87. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který zní:
„§ 75a
(1) Návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je
nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze
pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jde-li o návrh na předběžné opatření podle § 76a.“.
88. V § 76 odst. 1 se slova „soud uložit účastníku“ nahrazují slovy „být účastníku uloženo“.

89. V § 76 odst. 3 věta první zní: „Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží
navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení; to neplatí,
může-li být řízení ve věci zahájeno i bez návrhu.“.
90. V § 78 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: „Není-li tu nebezpečí z prodlení, mají
účastníci ve věci samé právo být přítomni u zajištění důkazu.“.
91. Za § 78 se vkládá nový § 78a, který zní:
„§ 78a
Důkaz může být zajištěn také notářským zápisem o skutkovém ději nebo o stavu věci,
jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo jestliže notář osvědčil stav věci.“.
92. V § 79 odst. 1 větě druhé se slovo „povolání“ nahrazuje slovem „příjmení“ a do závorky za
slovo „osoby“ se vkládá čárka a slova „označení státu a příslušného státního orgánu, který za
stát před soudem vystupuje“.
93. V § 79 odst. 1 větě třetí se slova „popřípadě další údaje potřebné k její identifikaci a údaj o
tom, zda některý z účastníků je zapsán v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „identifikační
číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci
účastníků řízení“.
94. V § 79 odst. 2 se slovo „Navrhovatel“ nahrazuje slovy „Žalobce (navrhovatel)“.
95. V § 79 odstavec 3 zní:
„(3) Žalobu (návrh na zahájení řízení) soud doručí ostatním účastníkům do vlastních
rukou. Žalobce (navrhovatel) může obeznámit žalovaného (ostatní účastníky řízení) s
obsahem návrhu tím, že vedle stejnopisu žaloby (návrhu) doručovaného soudem mu sám
zašle další stejnopis.“.
96. V § 80 se slova „Návrhem na zahájení řízení“ nahrazují slovy „Žalobou (návrhem na
zahájení řízení)“.
97. V § 81 odst. 1 se za slovo „dědictví“ vkládá čárka a slova „řízení o určení, zda tu manželství
je či není,“.
98. V § 82 odst. 2 se slova „rozhodčí komise“ nahrazují slovy „jiného orgánu“ a slovo „také“ se
zrušuje.
99. V § 84 se slovo „(odpůrce)“ nahrazuje slovem „(žalovaného)“.
100. § 85 a 85a znějí:
„§ 85
(1) Nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož
obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li
fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy,
v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.
(2) Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z
obchodních vztahů okresní soud, v jehož obvodu má místo podnikání;59) nemá-li místo
podnikání, určuje se její obecný soud podle odstavce 1.

(3) Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.59)
(4) Obecným soudem státu je okresní soud, v jehož obvodu nastala skutečnost, která
zakládá uplatněné právo.
(5) Obecným soudem obce je okresní soud, v jehož obvodu má své území.
(6) Obecným soudem vyššího územně samosprávného celku je okresní soud, v jehož
obvodu mají sídlo jeho orgány.
§ 85a
Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí
obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný
soud účastníka.“.
101. V § 86 odstavec 1 zní:
„(1) Jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo
nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České
republice poslední známé bydliště.“.
102. V § 86 odstavec 3 zní:
„(3) Proti zahraniční osobě lze podat žalobu (návrh na zahájení řízení) i u soudu, v jehož
obvodu je v České republice umístěn její podnik nebo organizační složka jejího podniku.“.
103. V § 87 se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovy „žalovaného, popřípadě vedle soudu uvedeného
v § 85a,“.
104. V § 87 písm. a) se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaný“.
105. V § 87 písm. c) se za slovo „složka“ vkládají slova „podniku fyzické nebo“ a slovo
„odpůrcem“ se nahrazuje slovem „žalovanou“.
106. V § 87 písm. e) se slova „směnky nebo šeku“ nahrazují slovy „směnky, šeku nebo jiného
cenného papíru“.
107. V § 88 se slova „soudu odpůrce“ nahrazují slovy „soudu, popřípadě namísto soudu
uvedeného v § 85a,“.
108. V § 88 písm. a) se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaného“ a slovo „navrhovatele“
se nahrazuje slovem „žalobce“.
109. V § 88 písm. b) se slova „bezpodílového spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „společného
jmění“.
110. V § 88 písm. c) se za slovo „nezletilé,“ vkládají slova „o určení, zda je třeba souhlasu
rodičů dítěte k jeho osvojení,“.
111. V § 88 písm. d) se slovo „občana“ nahrazuje slovy „fyzické osoby“, slovo „jeho“ se
nahrazuje slovem „její“ a slova „tento občan“ se nahrazují slovy „tato fyzická osoba“.
112. V § 88 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena g) až m).
113. V § 88 písm. ch) se za slovo „výši“ vkládá čárka a slovo „skupině“.

114. V § 88 písm. i) se za slovo „vyvolané,“ vkládají slova „ledaže jde o vypořádání společného
jmění nebo jiného majetku manželů,“.
115. V § 88 písm. j) se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaného“.
116. V § 88 písm. m) se slova „tuzemským peněžním ústavem“ nahrazují slovy „tuzemskou
bankou“ a slova „tento peněžní ústav“ se nahrazují slovy „tato banka“.
117. V § 88 se tečka na konci písmena m) nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno n), které
zní:
„n) u něhož probíhá řízení, jde-li o žalobu podle § 91a.“.
118. V § 89 se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaného“.
119. V § 89a se věta druhá zrušuje a ve větě třetí se slova „návrhu na zahájení řízení“ nahrazují
slovy „žalobě (návrhu na zahájení řízení)“.
120. § 90 včetně nadpisu zní:
„Účastníci
§ 90
Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.“.
121. V § 91 odst. 1 se slova „navrhovatelů nebo odpůrců“ nahrazují slovy „žalobců nebo
žalovaných“.
122. V § 91 odst. 2 se za slovo „zpět“ vkládá čárka a slova „k uznání nároku“.
123. Za § 91 se vkládá nový § 91a, který zní:
„§ 91a
Kdo si činí nárok zcela nebo částečně na věc nebo právo, o nichž probíhá řízení mezi
jinými osobami, může až do pravomocného skončení tohoto řízení podat žalobu proti těmto
účastníkům.“.
124. V § 92 odst. 1 větě první se slovo „účastníka“ nahrazuje slovem „žalobce“ a ve větě druhé
se slovo „navrhovatele“ nahrazuje slovem „žalobce“.
125. V § 92 odst. 2 věta první zní: „Na návrh žalobce může soud se souhlasem žalovaného
připustit, aby žalobce nebo žalovaný z řízení vystoupil a aby na jeho místo vstoupil někdo
jiný.“. Ve větě druhé se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“.
126. V § 92 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije v případech uvedených v § 107a.“.
127. V § 93 odst. 1 se slova „navrhovatele nebo odpůrce“ nahrazují slovy „žalobce nebo
žalovaného“.
128. V § 94 odst. 1 větě první se slova „i ti“ nahrazují slovy „navrhovatel a ti“ a ve větě druhé se
za slovo „manželství“ vkládají slova „nebo o určení, zda tu manželství je či není“.

129. V § 94 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Účastníky řízení jsou také navrhovatel a ti, které zákon za účastníky označuje.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
130. V § 94 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Jestliže se řízení účastní ten, o jehož právech nebo povinnostech se v řízení nejedná,
soud usnesením jeho účast v řízení ukončí.“.
131. V § 95 odst. 1 se slovo „Navrhovatel“ nahrazuje slovy „Žalobce (navrhovatel)“.
132. § 96 zní:
„§ 96
(1) Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti
nebo zcela.
(2) Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.
Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí
není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení
rozhodnutí.
(3) Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud
rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje
soud po právní moci usnesení v řízení.
(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání,
nebo jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu
manželství je či není.
(5) Byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co rozhodnutí o věci již nabylo
právní moci, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.“.
133. V § 97 odst. 1 se slovo „Odpůrce“ nahrazuje slovem „Žalovaný“ a slovo „navrhovateli“ se
nahrazuje slovem „žalobci“.
134. V § 98 se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaného“, slovo „navrhovateli“ se
nahrazuje slovem „žalobci“ a slovo „navrhovatel“ se nahrazuje slovem „žalobce“.
135. V § 100 odst. 1 větě druhé se slova „a aby řízení působilo výchovně“ zrušují.
136. V § 100 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory,
soud postupuje tak, aby byl zjištěn jeho názor ve věci. Názor nezletilého dítěte soud zjistí
buď prostřednictvím jeho zástupce nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
anebo výslechem dítěte; výslech lze provést i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob
zodpovědných za výchovu dítěte. K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a
rozumové vyspělosti.“.
137. V § 101 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) K tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména
a) tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti; neobsahuje-li všechna
potřebná tvrzení žaloba (návrh na zahájení řízení) nebo písemné vyjádření k ní, uvedou
je v průběhu řízení,
b) plnit důkazní povinnost (§ 120 odst. 1) a další procesní povinnosti uložené jim zákonem
nebo soudem,

c) dbát pokynů soudu.
(2) Nestanoví-li zákon jinak, soud pokračuje v řízení, i když jsou účastníci nečinní.“.
138. V § 101 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého
důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového
účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
139. § 102 zní:
„§ 102
(1) Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení
řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může
soud nařídit předběžné opatření.
(2) Po zahájení řízení může soud i bez návrhu zajistit důkaz, je-li obava, že později jej
nebude možné provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi.
(3) Ve věcech příslušejících senátu nařídí předběžné opatření nebo zajistí důkaz senát;
předseda senátu tak může učinit, jen je-li tu nebezpečí z prodlení. Ustanovení § 75 odst. 1, 3,
4 a 5, § 75a, 76, § 77 odst. 1 písm. b), c) a d), § 77 odst. 2 a 3 a § 78 odst. 3 zde platí
obdobně.“.
140. V § 103 se slova „jednat ve věci“ nahrazují slovy „rozhodnout ve věci samé“.
141. V § 104 odst. 1 se slova „návrhu na zahájení řízení“ nahrazují slovy „žaloby (návrhu na
zahájení řízení)“.
142. V § 104 odst. 2 větě druhé se slova „vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí“ nahrazují
slovy „rozhodnout o věci samé“.
143. § 104a zní:
„§ 104a
(1) Věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.
(2) Má-li okresní nebo krajský soud za to, že není věcně příslušný, předloží věc se
zprávou o tom svému nadřízenému vrchnímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do
věcné příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů, popřípadě soudů zřízených k
projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, nebo Nejvyššímu soudu, jestliže věc podle
jeho názoru náleží do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu. Účastníci řízení mají právo se k
tomuto postupu a k soudem uváděným důvodům vyjádřit. Vrchní soud (Nejvyšší soud) pak
rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li
sám věcně příslušný.
(3) Bylo-li řízení zahájeno u vrchního soudu a má-li za to, že není věcně příslušný,
vrchní soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním
stupni. To neplatí, dospěje-li vrchní soud k závěru, že věc patří do věcné příslušnosti
Nejvyššího soudu; v takovém případě věc předloží se zprávou o tom Nejvyššímu soudu.
Účastníci řízení mají právo se k otázce věcné příslušnosti vyjádřit.
(4) Bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu
předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a
rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.
(5) Obdobně podle odstavců 2 až 4 se postupuje, namítne-li nedostatek věcné
příslušnosti soudu účastník řízení.

(6) V usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné v
prvním stupni jiné soudy, než u kterých bylo řízení zahájeno, se rovněž uvede soud, jemuž
bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 tím není dotčeno.
(7) Usnesením vrchního nebo Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti jsou účastníci řízení
a soudy vázáni.“.
144. V § 105 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: „Rozhodl-li soud o věci samé
bez jednání, zkoumá místní příslušnost jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o
platební rozkaz.“. Na konci odstavce 1 se doplňuje tato věta: „Při zkoumání místní
příslušnosti se nepřihlíží k jednáním a k úkonům provedeným před věcně nepříslušným
soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem.“.
145. V § 105 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Namítne-li účastník řízení včas a důvodně nedostatek místní příslušnosti, postupuje
soud obdobně podle odstavců 2 a 3; jinak námitku usnesením zamítne.“.
146. V § 106 odst. 1 se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaného“.
147. § 107 včetně nadpisu zní:
„Překážky postupu řízení
§ 107
(1) Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než
řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může
pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude
v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.
(2) Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci
pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici,
popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o
něž v řízení jde.
(3) Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha
věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří
po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku
právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.
(4) Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout
stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.
(5) Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Řízení zastaví
soud zejména tehdy, zemře-li manžel před pravomocným skončením řízení o rozvod, o
neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je nebo není, pokud zákon
nedovoluje, aby se v řízení pokračovalo; bylo-li již o věci rozhodnuto, soud současně toto
rozhodnutí zruší.“.
148. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který zní:
„§ 107a
(1) Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní
předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení
jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti
vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v §
107.

(2) Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala
právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na
místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje.
Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.
(3) Ustanovení § 107 odst. 4 platí obdobně.“.
149. V § 109 odst. 1 písm. a) se slova „plnou mocí pro celé řízení“ nahrazují slovy „procesní
plnou mocí“.
150. V § 109 odst. 1 písm. b) větě první se za slovem „řešit“ tečka nahrazuje středníkem a věty
druhá a třetí se zrušují.
151. V § 109 odst. 1 se doplňuje písmeno c), které zní:
„c) dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při projednávání nebo rozhodování věci použito,
nebo jeho jednotlivé ustanovení je v rozporu s ústavním zákonem nebo s mezinárodní
smlouvou, která má přednost před zákonem,33a) a podal-li u Ústavního soudu návrh na
zrušení tohoto zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení.“.
152. V § 110 se za slovo „jednání“ vkládají slova „anebo jestliže to alespoň jeden z účastníků
navrhne a ostatní se nedostaví bez předchozí omluvy k jednání“.
153. Za § 113 se vkládá nový § 113a, který zní:
„§ 113a
S řízením o určení neplatnosti usnesení valné hromady obchodní společnosti nebo
členské schůze družstva je spojeno řízení o náhradu škody, která vznikla z tohoto neplatného
usnesení.“.
154. § 114 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 63) zní:
„Příprava jednání
§ 114
(1) Po zahájení řízení předseda senátu především zkoumá, zda jsou splněny podmínky
řízení a zda byly odstraněny případné vady v žalobě (návrhu na zahájení řízení).
(2) Zastaví-li soud řízení proto, že je tu takový nedostatek podmínky řízení, který nelze
odstranit (§ 104 odst. 1), nebo že se nedostatek podmínky řízení nepodařilo odstranit (§ 104
odst. 2), popřípadě z jiných důvodů stanovených zákonem,63) anebo odmítne-li návrh (§ 43
odst. 2), je tím řízení skončeno.
__________
63
) Například § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č.
271/1992 Sb.“.
155. Za § 114 se vkládají nové § 114a a 114b, které znějí:
„§ 114a
(1) Nebylo-li rozhodnuto podle § 114 odst. 2, připraví předseda senátu jednání tak, aby
bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání.
(2) Za tím účelem předseda senátu
a) žalovaného, popřípadě ostatní účastníky, kteří nepodali návrh na zahájení řízení, vyzve,
aby se ve věci písemně vyjádřili a aby soudu předložili listinné důkazy, jichž se
dovolávají, ledaže se takový postup jeví s ohledem na povahu věci neúčelným;

b) zpravidla se předběžně pokusí o smírné vyřízení věci;
c) zajistí, aby bylo možno při jednání provést potřebné důkazy, a jestliže je to účelné, může
provést důkaz prostřednictvím dožádaného soudu;
d) činí jiná vhodná opatření.
§ 114b
(1) Vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s
výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených v §
118b a § 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a), nebo nebylo-li takové výzvě
řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby
v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující
skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se
dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určí
lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení.
(2) Usnesení podle odstavce 1 může být vydáno, i když soud rozhodl o věci platebním
rozkazem. Lhůtu k podání vyjádření v tomto případě soud určí až ode dne podání odporu
proti platebnímu rozkazu.
(3) Usnesení podle odstavce 1 nelze vydat nebo doručit po prvním jednání ve věci.
(4) Usnesení podle odstavců 1 a 2 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou,
náhradní doručení je vyloučeno. Usnesení nesmí být žalovanému doručeno dříve než žaloba.
(5) Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas
nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se
za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a
odst. 3) musí být poučen.“.
156. V § 115 odst. 2 se slovo „pět“ nahrazuje slovy „deset dnů a ve věcech uvedených v § 118b
nejméně třicet“.
157. Za § 115 se vkládá nový § 115a, který zní:
„§ 115a
K projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen
na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na
projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; to
neplatí ve věcech uvedených v § 120 odst. 2.“.
158. V § 116 odstavec 2 zní:
„(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby
veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním
zákonem,56) obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost.“.
159. V § 116 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Jestliže byla veřejnost vyloučena, soud může povolit jednotlivým fyzickým osobám,
aby byly při jednání nebo jeho části přítomny; současně je poučí, že jsou povinny
zachovávat mlčenlivost o všem, co se při jednání o utajovaných skutečnostech, obchodním
tajemství nebo zájmech účastníků dozvěděly.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
160. V § 116 odst. 4 se slovo „občanům“ nahrazuje slovy „fyzickým osobám“.
161. § 117 a 118 znějí:

„§ 117
(1) Předseda senátu zahajuje, řídí a končí jednání, uděluje a odnímá slovo, provádí
dokazování, činí vhodná opatření, aby zajistil splnění účelu jednání, a vyhlašuje rozhodnutí.
Dbá přitom, aby jednání probíhalo důstojně a nerušeně a aby věc mohla být úplně,
spravedlivě a bez průtahů projednána.
(2) Ve věcech příslušejících senátu mohou jednotlivé úkony při dokazování provádět se
souhlasem předsedy také členové senátu.
(3) Kdo ve věcech příslušejících senátu nesouhlasí s opatřením předsedy senátu, které
učinil při jednání, může žádat, aby rozhodl senát.
§ 118
(1) Po zahájení jednání předseda senátu vyzve žalobce (navrhovatele), aby přednesl
žalobu (návrh na zahájení řízení) nebo sdělil její obsah, a žalovaného (ostatní účastníky
řízení), aby přednesl nebo sdělil obsah podaných písemných vyjádření ve věci; podání
nepřítomných účastníků přečte nebo sdělí jejich obsah předseda senátu. Žalovaného (jiného
účastníka), který dosud neučinil písemné podání, předseda senátu vyzve, aby se ve věci
vyjádřil. Je-li to potřebné, předseda senátu účastníka též vyzve, aby svá tvrzení doplnil a aby
navrhl k prokázání svých tvrzení důkazy.
(2) Po provedení úkonů podle odstavce 1 předseda senátu sdělí výsledky přípravy
jednání.
(3) Nestanoví-li zákon jinak, určuje další průběh jednání předseda senátu podle okolností
případu.“.
162. Za § 118 se vkládají nové § 118a až 118c, které znějí:
„§ 118a
(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti
nebo že je uvedl neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o
čem má tvrzení doplnit a jaké by byly následky nesplnění této výzvy.
(2) Má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než
podle účastníkova právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil
vylíčení rozhodných skutečností; postupuje přitom obdobně podle odstavce 1.
(3) Zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy
potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez
zbytečného odkladu, a poučí jej o následcích nesplnění této výzvy.
(4) Při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich
procesních právech a povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo
notářem v rozsahu jeho oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.57)
§ 118b
(1) Ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, ve věcech ochrany proti
uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku, popřípadě
ochrany práv třetích osob podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích,
ve sporech vyvolaných konkursem a vyrovnáním, o základu věci ve sporech o ochranu
hospodářské soutěže, o základu věci ve sporech o ochranu práv porušených nebo
ohrožených nekalým soutěžním jednáním, o základu věci ve sporech z porušení nebo
ohrožení práva na obchodní tajemství a v dalších případech stanovených zákonem mohou
účastníci uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání
nejpozději do skončení prvního jednání, které se v nich konalo; k později uvedeným

skutečnostem a důkazům se nepřihlíží. To neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž
má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly
(vznikly) po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést.
(2) O povinnostech podle odstavce 1 a o následcích nesplnění těchto povinností musí být
účastníci poučeni v předvolání k prvnímu jednání ve věci.
§ 118c
(1) Dochází-li v projednání věci k průtahům proto, že účastník je nečinný nebo že přes
výzvy soudu nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo neoznačil potřebné důkazy, může
soud, je-li to účelné a nejde-li o věci uvedené v § 120 odst. 2, na návrh jiného účastníka
usnesením rozhodnout, že ve věci lze uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit
důkazy k jejich prokázání nejpozději ve lhůtě, kterou určí, a že k později uvedeným
skutečnostem a důkazům nebude přihlíženo; lhůta nesmí být kratší než 15 dnů od doručení
usnesení.
(2) Po lhůtě určené soudem mohou účastníci uvést další skutečnosti nebo označit
důkazy, jen jestliže jimi má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních
prostředků nebo jestliže účastník byl vyzván k doplnění vylíčení rozhodných skutečností
podle § 118a odst. 2, jakož i skutečnosti a důkazy, které nastaly (vznikly) po uplynutí lhůty
nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést.
(3) Usnesení podle odstavce 1 se účastníkům doručuje do vlastních rukou.“.
163. V § 119 odst. 1 věta druhá zní: „Nebrání-li tomu okolnosti případu, oznámí předseda
senátu při odročení jednání den, kdy se bude konat další jednání; ustanovení § 115a zde platí
obdobně.“.
164. V § 119 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) K dalšímu jednání musí být účastníci předvoláni zpravidla nejméně pět dnů
předem.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
165. V § 119 odstavec 3 zní:
„(3) Došlo-li ke změně v obsazení soudu, předseda senátu na začátku dalšího jednání
sdělí obsah přednesů a provedených důkazů.“.
166. Za § 119 se vkládá nový § 119a, který zní:
„§ 119a
(1) Před skončením jednání je předseda senátu povinen, s výjimkou věcí uvedených v §
120 odst. 2, účastníky přítomné při jednání poučit, že všechny rozhodné skutečnosti musí
uvést a že důkazy musí být označeny dříve, než ve věci vyhlásí rozhodnutí, neboť později
uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za podmínek uvedených v §
205a. Ustanovení § 118b, 118c a § 175 odst. 4 část první věty za středníkem tím nejsou
dotčena.
(2) Jestliže účastníci ani po poučení podle odstavce 1 nové skutečnosti a důkazy
neuvedou, jestliže nové skutečnosti a důkazy byly uplatněny v rozporu s § 118b, 118c nebo
§ 175 odst. 4 část první věty za středníkem nebo jestliže soud rozhodl, že navrhované
důkazy neprovede, předseda senátu účastníky vyzve, aby shrnuli své návrhy a aby se
vyjádřili k dokazování a ke skutkové a k právní stránce věci.“.

167. V § 120 odst. 2 se slovo „otcovství,“ nahrazuje slovy „rodičovství, v řízení o určení, zda je
třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,“ a za slovo „rejstříku,“ se vkládají slova „v
řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu,“.
168. § 124 zní:
„§ 124
Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o
utajovaných skutečnostech chráněných zvláštním zákonem56) a jiná zákonem stanovená
nebo státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto případech lze provést výslech jen
tehdy, jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v
jehož zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než
výslechem.“.
169. V § 125 se za slovo „orgánů“ vkládá čárka a slovo „fyzických“ a před slovo „listiny“ se
vkládají slova „notářské zápisy a jiné“.
170. V § 126 odst. 1 větě první se slova „Každý občan je povinen“ nahrazují slovy „Každá
fyzická osoba, která není účastníkem řízení, je povinna“ a ve větě třetí se slovo „způsobil“
nahrazuje slovem „způsobila“.
171. V § 126 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Fyzická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby (členem tohoto
orgánu), může být vyslechnuta v řízení, jehož účastníkem je tato právnická osoba, jen podle
§ 131.“.
172. V § 128 věta třetí zní: „Odmítnout soudu sdělit tyto skutečnosti může jen ten, kdo by tak
mohl učinit jako svědek podle § 126 odst. 1.“.
173. V § 131 odstavec 1 zní:
„(1) Důkaz výslechem účastníků může soud nařídit, jestliže dokazovanou skutečnost
nelze prokázat jinak a jestliže s tím souhlasí účastník, který má být vyslechnut; to neplatí v
řízeních uvedených v § 120 odst. 2 a v řízení o rozvod manželství.“.
174. V § 131 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Nařídí-li soud jako důkaz výslech účastníků, jsou účastníci povinni dostavit se k
výslechu. Při svém výslechu mají vypovědět pravdu a nic nezamlčovat; o tom musí být
poučeni.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
175. Za § 133 se vkládá nový § 133a, který zní:
„§ 133a
Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na
základě svého pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel
najevo opak.“.
176. V § 137 se slova „ , je-li zástupcem advokát nebo komerční právník“ zrušují.
177. V § 137 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen je-li zástupcem advokát nebo
notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.57)“.

178. V § 139 odst. 2 větě první se za slovo „posudek“ vkládají slova „nebo proveden
tlumočnický úkon“ a do závorky se za slovo „znalečné“ vkládají slova „a tlumočné“. Věta
druhá zní: „Zvláštní předpisy stanoví, komu a v jaké výši se znalečné a tlumočné vyplácí.“.
179. V § 139 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) O právech podle odstavců 1 až 3 rozhoduje předseda senátu.“.
180. V § 140 odst. 1 větě druhé se tečka nahrazuje středníkem a na konci věty se doplňují tato
slova: „nelze-li poměr účastenství určit, platí je rovným dílem.“.
181. V § 140 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Účastníci uvedení v § 91 odst. 2 platí
společné náklady společně a nerozdílně.“.
182. V § 140 odst. 2 se v části věty za středníkem slova „jestliže je to důvodné, poskytne soud“
nahrazují slovy „v odůvodněných případech stát poskytne“.
183. V § 141 odst. 1 se slovo „Soud“ nahrazuje slovy „Předseda senátu“.
184. V § 141 odst. 2 se za slovo „mateřštině“ vkládají slova „nebo se dorozumívá znakovou
řečí“.
185. V § 142 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
186. V § 142 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V řízení zahájeném na návrh nejvyššího státního zástupce nebo státního
zastupitelství podle zvláštních předpisů58) přizná soud žalovanému za podmínek uvedených
v odstavcích 1 až 3 náhradu těchto nákladů proti státu.“.
187. V § 143 se slovo „Odpůrce“ nahrazuje slovem „Žalovaný“ a slovo „navrhovateli“ se
nahrazuje slovem „žalobci“.
188. V § 146 odst. 1 se na konci písmena a) doplňují tato slova: „to neplatí, odůvodňují-li
okolnosti případu přiznání náhrady nákladů řízení;“.
189. V § 146 odst. 2 věta druhá zní: „Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka
řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný
(jiný účastník řízení).“.
190. V § 146 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel)
povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady.“.
191. V § 147 odst. 2 a v § 148 odst. 2 se za slovo „znalcům“ vkládá čárka a slovo
„tlumočníkům“.
192. V § 149 odst. 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 34) zrušuje.
193. V § 149 odst. 3 se slova „komerční právník v rozsahu svého oprávnění stanoveného
zvláštními předpisy“ nahrazují slovy „notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného
zvláštními předpisy57)“.

194. § 151 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 64) zní:
„Rozhodnutí o nákladech řízení
§ 151
(1) O povinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž
se řízení u něho končí; u náhrady nákladů řízení podle § 147 a § 148 odst. 2 tak může učinit
již v průběhu řízení, a to zpravidla tehdy, jakmile tyto náklady vzniknou.
(2) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení soud určí výši odměny za zastupování
advokátem nebo notářem v rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním právním
předpisem57) podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním
právním předpisem; jde-li však o přiznání náhrady nákladů řízení podle § 147 nebo
odůvodňují-li to okolnosti případu, postupuje podle ustanovení zvláštního právního předpisu
o mimosmluvní odměně.64) Náhradu mzdy (platu) a náhradu hotových výdajů soud stanoví
podle zvláštních právních předpisů. Jinak soud vychází z nákladů, které účastníku
prokazatelně vznikly.
(3) Určit výši nákladů může předseda senátu až v písemném vyhotovení rozhodnutí.
(4) I když bylo o náhradě nákladů řízení rozhodnuto samostatným usnesením, běží lhůta
k plnění vždy až od právní moci rozhodnutí, jímž byla náhrada nákladů řízení přiznána.
__________
64
) § 6 a následující vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
za poskytování právních služeb (advokátní tarif).“.
195. V § 151a se slovo „zpravidla“ zrušuje.
196. V § 153 odst. 2 se za slovo „přisoudit“ vkládají slova „něco jiného nebo“.
197. V § 153a se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok,
který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5).
(4) Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.“.
198. V § 153b odst. 1 se slova „Zmešká-li žalovaný, kterému bylo řádně doručeno předvolání
nejméně 5 dnů přede dnem, kdy se jednání má konat (§ 47)“ nahrazují slovy „Zmešká-li
žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou (§ 45a) žaloba a předvolání
k jednání nejméně deset dnů a ve věcech uvedených v § 118b nejméně třicet dnů přede
dnem, kdy se jednání má konat“ a slova „bylo ve věci nařízeno“ se nahrazují slovy „se ve
věci konalo“.
199. V § 153b odst. 2 se za slovo „žalovaných,“ vkládají slova „kteří mají takové společné
povinnosti, že se rozsudek musí vztahovat na všechny (§ 91 odst. 2),“.
200. V § 153b odst. 5 se slova „soud prvního stupně návrhu na zrušení svého rozsudku vyhověl,
platí, že odvolání bylo vzato zpět“ nahrazují slovy „návrhu na zrušení rozsudku bylo
pravomocným usnesením vyhověno, k odvolání se nepřihlíží“.
201. V § 155 odst. 1 větě druhé se slova „řízení, pokud se o ní nerozhoduje samostatně“
nahrazují slovy „řízení; rozhodne-li jen o základu náhrady nákladů řízení, určí její výši v
samostatném usnesení“.
202. V § 155 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 65), 66) a 67) zní:

„(2) Výrok rozsudku o plnění v penězích může být vyjádřen v cizí měně, neodporuje-li
to okolnostem případu a jestliže
a) plnění vychází z právního úkonu, v němž je vyjádřeno v cizí měně, žalobce
(navrhovatel) požaduje plnění v cizí měně a devizové předpisy65) umožňují tuzemci,66)
který má plnit, plnění v navrhované cizí měně poskytnout bez zvláštního povolení, nebo
b) některý z účastníků je cizozemcem.67)
__________
65
) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
66
) § 1 písm. b) zákona č. 219/1995 Sb.
67
) § 1 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb.“.
203. V § 155 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Nejsou-li splněny předpoklady pro přiznání plnění v cizí měně uvedené v odstavci
2, soud stanoví i bez návrhu plnění v měně České republiky.“.
204. V § 156 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Po vyhlášení předseda senátu zpravidla
účastníky vyzve, aby se vyjádřili, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozsudku.“.
205. V § 156 odst. 2 větě druhé se za text „§ 119 odst. 2“ vkládá text „a 3“ a slovo „nepoužije“
se nahrazuje slovem „nepoužijí“.
206. § 157 zní:
„§ 157
(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech „Jménem
republiky“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení
účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství, označení projednávané věci, znění
výroku, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to
žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o
možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení
účastníků též jejich datum narození (identifikační číslo).
(2) Není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce
(navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník
řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které
důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč
neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní
stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy.
Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé.
(3) V odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze
předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo
rozsudkem pro zmeškání.
(4) V odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se
účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o
skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci; to neplatí ve správním soudnictví.“.
207. V § 158 odst. 1 se za slova „rozhodl-li samosoudce, jiný“ vkládají slova „předsedou
soudu“.
208. V § 158 odst. 2 větě první se čárka za slovem „rukou“ nahrazuje tečkou a zbývající část
odstavce se zrušuje.
209. V § 158 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Jestliže se účastníci vzdali odvolání po skončení jednání, které rozsudku
předcházelo, doručí se zpravidla stejnopis rozsudku při skončení jednání.
(4) Jestliže stejnopis rozsudku nebyl doručen podle odstavce 3, je třeba jej účastníkům,
popřípadě jejich zástupcům odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení rozsudku.
Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších šedesát dnů.“.
210. V § 159 odstavec 2 zní:
„(2) Výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky a pro všechny orgány; pro
jiné osoby než účastníky je závazný jen v případech stanovených zákonem a v rozsahu v
něm uvedeném. Výrok pravomocného rozsudku o osobním stavu je závazný pro každého.“.
211. V § 159 odst. 3 se za slovo „být“ vkládají slova „tatáž věc v rozsahu závaznosti výroku
rozsudku“.
212. V § 160 odst. 1 se za slova „právní moci rozsudku“ vkládají slova „nebo, jde-li o vyklizení
bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku“.
213. V § 160 odstavec 3 zní:
„(3) Uložil-li soud pravomocným rozsudkem povinnost vyklidit byt až po zajištění
přiměřeného náhradního bytu, náhradního bytu, náhradního ubytování nebo přístřeší, běží
lhůta k vyklizení bytu až ode dne zajištění stanovené bytové náhrady nebo přístřeší.“.
214. V § 160 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) U rozsudků předběžně vykonatelných soud určí lhůtu k plnění od jejich doručení
tomu, kdo má plnit.“.
215. V § 162 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
216. V § 163 odst. 1 věta druhá zní: „Nestanoví-li zákon jinak, je změna rozsudku přípustná od
doby, kdy došlo ke změně poměrů.“.
217. V § 163 odst. 2 se slova „o omezení rodičovských práv“ nahrazují slovy „o přiznání,
omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo o pozastavení jejího výkonu“.
218. § 164 zní:
„§ 164
Předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech,
jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné
provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí
účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na
dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.“.
219. V § 165 odst. 3 věta první zní: „O opravě důvodů se rozhoduje usnesením; ve věcech
příslušejících senátu tak učiní předseda senátu.“.
220. V § 166 odst. 2 věta první zní: „Doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro
nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením.“.
221. V § 167 odst. 1 větě druhé se za slova „přerušení řízení,“ vkládají slova „o odmítnutí
návrhu,“.

222. V § 169 odstavec 1 zní:
„(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení usnesení se uvede, který soud je
vydal, jména a příjmení soudců a přísedících, označení účastníků, jejich zástupců a věci,
výrok, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to
žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo
vydání usnesení.“.
223. V § 169 odst. 2 se za slova „vedení řízení,“ vkládají slova „anebo usnesení podle § 104a“.
224. V § 169 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pro odůvodnění usnesení, jímž se rozhoduje ve věci samé, platí obdobně § 157 odst.
2 a 4.“.
225. § 172 včetně nadpisu zní:
„Platební rozkaz
§ 172
(1) Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební
rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné
právo ze skutečností uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do
15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady
řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.
(2) Platební rozkaz nelze vydat,
a) jde-li o věc, ve které má jednat a rozhodovat senát;
b) není-li znám pobyt žalovaného;
c) má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny.
(3) Nevydá-li soud platební rozkaz, nařídí jednání.“.
226. V § 173 odst. 1 se slovo „odpůrci“ nahrazuje slovem „žalovanému“.
227. V § 173 odst. 2 se slova „z odpůrců“ nahrazují slovy „ze žalovaných“.
228. V § 173 odst. 2, § 174 odst. 3, § 263 odst. 2, § 264 odst. 1, § 265 odst. 1, § 266 odst. 1 a 2,
§ 269 odst. 1, § 270 odst. 1, § 273a odst. 1, § 290 odst. 2, § 291 odst. 1, § 316 odst. 2, § 328a
odst. 1, § 330 odst. 3 větě čtvrté, § 345 odst. 1, § 347 odst. 1, § 348 odst. 3, § 349 odst. 1
větě první a § 349 odst. 2 se slova „předseda senátu“ nahrazují slovem „soud“.
229. V § 174 odst. 2 se slova „z odpůrců“ nahrazují slovy „ze žalovaných“ a slova „předseda
senátu“ se nahrazují slovem „soud“.
230. V § 174 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Při opravě chyb v psaní a v počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností v
platebním rozkazu se postupuje podle § 164.“.
231. V § 175 odst. 1 se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žalobce“, slova „předseda senátu
krajského soudu činného v obchodních věcech“ se nahrazují slovem „soud“, slovo „odpůrci“
se nahrazuje slovem „žalovanému“, slovo „odpůrce“ se nahrazuje slovem „žalovaného“ a
slova „předseda senátu“ se nahrazují slovem „soud“.
232. V § 175 odst. 2 se slova „se použije“ nahrazují slovy „a § 174 odst. 4 se použijí“.

233. V § 175 odst. 3 se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaný“ a slova „předseda senátu“
se nahrazují slovem „soud“.
234. V § 175 odst. 4 se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaný“ a slova „předseda senátu“
se nahrazují slovem „soud“.
235. V § 175 odst. 5 se slovo „odpůrce“ nahrazuje slovem „žalovaný“.
236. V § 175b větě třetí se text „odst. 2“ zrušuje.
237. § 175c zní:
„§ 175c
Soud zjistí, zda je v evidenci závětí vedené podle zvláštních předpisů evidována závěť
zůstavitele, listina o vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů (dále jen „závěť“), a u
kterého notáře nebo soudu je uložena.“.
238. V § 175h se na konci odstavce 3 zrušuje tečka a doplňují se slova „a není třeba je
doručovat.“.
239. V § 175k odst. 2 se slova „o smír“ nahrazují slovy „o odstranění sporu dohodou účastníků“.
240. V § 175k odst. 3 se v části věty za středníkem slova „při výpočtu čistého majetku“
nahrazují slovy „při určení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty dědictví,
popřípadě výše jeho předlužení,“.
241. V § 175l odst. 1 a 2 se slova „v bezpodílovém spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „ve
společném jmění“ a v odstavci 1 se slova „obecné ceně“ nahrazují slovy „obvyklé ceně“.
242. V § 175o odst. 1 se slova „obecnou cenu“ nahrazují slovy „obvyklou cenu“.
243. V § 175s větě třetí se slovo „ústavy“ nahrazuje slovy „banky nebo jiné osoby“.
244. V § 175t odstavec 1 zní:
„(1) Je-li dědictví předluženo a nedojde-li k dohodě podle § 175p, soud na návrh
usnesením nařídí likvidaci dědictví; stejně soud postupuje, jestliže stát navrhl likvidaci
dědictví proto, že věřitel odmítl přijmout na úhradu své pohledávky věc z dědictví. O
nařízení likvidace dědictví může soud rozhodnout i bez návrhu.“.
245. V § 175v odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 68) a 69) znějí:
„(2) Z výtěžku uhradí soud postupně pohledávky podle těchto skupin:
a) pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti se zpeněžením majetku,
b) pohledávky nákladů zůstavitelovy nemoci a přiměřených nákladů jeho pohřbu,
c) pohledávky zajištěné zástavním právem, zadržovacím právem, převodem práva68) nebo
postoupením pohledávky,69)
d) pohledávky nedoplatků výživného,
e) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud nebyly
uspokojeny podle písmena c),
f) ostatní pohledávky.

(3) Nelze-li plně uspokojit pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se poměrně; ve
skupině c) se však pohledávky uspokojují podle jejich pořadí, přičemž pohledávky zajištěné
zadržovacím právem se uhradí před ostatními pohledávkami. Pro pořadí je rozhodující den,
kdy právo zajišťující pohledávku vzniklo.
__________
68
) § 553 občanského zákoníku.
69
) § 554 občanského zákoníku.“.
246. V § 175y odst. 1 se za slova „podle § 175k odst. 3“ vkládají slova „nebo podle § 175l odst.
1 věty druhé“.
247. V § 175zb se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odnětím věci zaniká právo notáře na odměnu za dosud jím provedené úkony.“.
248. V § 175zd se v odstavci 1 na konci věty druhé zrušuje tečka a doplňují se slova „nebo
potřebné úkony provést sám.“.
249. V § 175zd se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Pokyny soudu jsou pro notáře
závazné.“.
250. V § 176 odst. 1 větě první se za slovo „rodičů“ vkládá čárka a slova „prarodičů a
sourozenců“.
251. V § 177 odst. 2 věta druhá zní: „Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s
přenesením nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti
nebyla již rozhodnuta odvolacím soudem, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto
soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.“.
252. V § 178 odst. 1 se slovo „opatrovníky“ nahrazuje slovem „poručníky“ a slovo „občanů“ se
nahrazuje slovem „fyzických“.
253. V § 178 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
254. V § 179 se slova „učinil zákonný zástupce“ nahrazují slovy „byl učiněn“.
255. V § 180 odst. 1 se slovo „opatrovník“ nahrazuje slovem „poručník“.
256. V § 180 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 70) zní:
„(2) Soud dohlíží na správu majetku nezletilého vykonávanou poručníkem nebo
opatrovníkem; postupuje při tom podle zvláštního předpisu.70)
__________
70
) § 37b, 78 a následující zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
257. V § 180 se odstavec 3 zrušuje.
258. Za § 180 se vkládají nové § 180a a 180b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.
71) znějí:
„Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů
dítěte k jeho osvojení
§ 180a

(1) Účastníky řízení jsou dítě a jeho rodiče, jsou-li jeho zákonnými zástupci; rodič dítěte,
který je nezletilý, je účastníkem řízení, i když není zákonným zástupcem dítěte.
(2) Nezletilý rodič dítěte má v tomto řízení procesní způsobilost. Ustanovení § 23 lze
použít jen tehdy, nedosáhl-li rodič věku 16 let.
(3) Zvláštní zákon stanoví, kdo je oprávněn podat návrh na zahájení tohoto řízení a z
jakých důvodů souhlas rodičů k osvojení dítěte není potřebný.71)
§ 180b
(1) Pravomocný rozsudek, kterým bylo určeno, že k osvojení dítěte není třeba souhlasu
rodičů, soud na návrh zruší, změní-li se poměry. Návrh lze podat nejdříve po uplynutí
jednoho roku od právní moci rozsudku.
(2) Ustanovení odstavce 1 věty první neplatí, bylo-li dítě již osvojeno, nebo bylo-li
zahájeno řízení o jeho osvojení, nebo bylo-li dítě svěřeno do péče budoucího osvojitele,
anebo bylo-li zahájeno řízení o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele.
__________
71
)
§ 68 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
259. V § 181 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Ustanovení § 180a odst. 2 zde platí
obdobně.“.
260. V § 181 odstavec 2 zní:
„(2) Rodiče osvojovaného dítěte nejsou účastníky řízení o osvojení tehdy, jestliže
a) jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo
b) byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům, popřípadě byli v této způsobilosti omezeni,
nebo
c) dali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům,38) anebo
d) soud pravomocně rozhodl, že k osvojení dítěte není třeba jejich souhlasu.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 37) se zrušuje.
261. V § 181 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
262. V § 182 odst. 1 věta první včetně poznámky pod čarou č. 72) zní: „Osvojované dítě soud
vyslechne, jen jestliže je k osvojení třeba jeho souhlasu.72)
__________
72
) § 67 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb.“.
263. § 183 se zrušuje.
264. § 185b zní:
„§ 185b
Účastníkem řízení je složitel. Po právní moci usnesení o přijetí do úschovy je účastníkem
řízení také ten, pro koho jsou peníze, cenné papíry nebo jiné věci určeny, (dále jen
„příjemce“) a ten, kdo uplatňuje právo na předmět úschovy.“.
265. V § 185e se slovo „rozhodnutím“ nahrazuje slovem „rozsudkem“.
266. V § 188 odst. 1 se za slovo „prostředků“ vkládají slova „(návykových látek)“.
267. § 193 zní:

„§ 193
(1) Soud dohlíží na správu majetku vykonávanou opatrovníkem a činí nutná a vhodná
opatření ke zjištění a zajištění tohoto majetku.
(2) Opatrovník předloží soudu po skončení zastupování závěrečný účet ze správy
majetku; soud mu může též uložit, aby mu během zastupování podával pravidelné zprávy o
své činnosti.
(3) Ustanovení § 176 až 179 a § 180 odst. 1, pokud se vztahují na poručenství nad
nezletilým, platí zde obdobně.“.
268. § 200 zní:
„§ 200
Je-li jisto, že fyzická osoba zemřela, ale její smrt nelze prokázat stanoveným způsobem,
vydá soud rozhodnutí, kterým ji prohlásí za mrtvou.“.
269. § 200a až 200g včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 73), 74) a 75) znějí:
„Řízení ve věcech obchodního rejstříku
§ 200a
(1) K řízení je příslušný soud (dále jen „rejstříkový soud“), v jehož obvodu je obecný
soud fyzické nebo právnické osoby, jíž se zápis v rejstříku týká, (dále jen „podnikatel“). Jdeli o zahraniční osobu, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je umístěn její podnik nebo
jeho organizační složka.
(2) Soud, který je příslušný k řízení o zápisu podle odstavce 1, je příslušný i k řízení o
jiném zápisu, stanoví-li zvláštní předpisy, že o těchto zápisech musí být rozhodnuto
společně.
(3) Změní-li se okolnosti, podle nichž se posuzuje místní příslušnost, soud usnesením
přenese svou příslušnost na soud nově příslušný; nesouhlasí-li tento soud s přenesením
příslušnosti, rozhodne jeho nadřízený soud. Po právní moci usnesení o přenesení místní
příslušnosti se příslušné zápisy převedou do obchodního rejstříku nově příslušného soudu.
§ 200b
(1) Řízení se zahajuje na návrh.
(2) Má-li být dosažena shoda mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem,
lze řízení zahájit i bez návrhu.
(3) Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení není účinné, má-li být zápisem dosažena shoda
mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem.
§ 200c
(1) Účastníkem řízení je podnikatel; ve věcech zápisu osob, které se zapisují podle
zvláštních předpisů do obchodního rejstříku v rámci zápisu podnikatele, jsou účastníky
řízení také tyto osoby. Ustanovení § 94 odst. 1 věty první se nepoužije.
(2) Zvláštní předpisy stanoví, kteří podnikatelé a jaké skutečnosti jich se týkající se
zapisují do obchodního rejstříku, kdo je oprávněn návrh na zápis podat a jak musí být návrh
na zápis doložen.
(3) V řízení je soud povinen učinit do 15 dnů od podání návrhu úkony směřující k
rozhodnutí věci.

§ 200d
(1) V řízení o provedení zápisu je soud povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady
k provedení zápisu vyžadované právními předpisy; ustanovení § 101 odst. 1 písm. a) tím
není dotčeno.
(2) O obsahu zápisu lze rozhodnout bez nařízení jednání, jestliže soud plně vyhoví
návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo jestliže o něm lze rozhodnout bez provádění
důkazů na základě listin, jimiž se podle zvláštních předpisů dokládají zapisované
skutečnosti. Soud vždy nařídí jednání, závisí-li rozhodnutí o zápisu na zjištění sporných
skutečností nebo provádí-li se dokazování ke zjištění, zda jsou splněny předpoklady k
provedení zápisu vyžadované právními předpisy.
(3) Soud rozhoduje o obsahu zápisu usnesením; ve výroku usnesení uvede též den
zápisu. Není-li možné rozhodnout bez nařízení jednání o celém obsahu zápisu a neodporujeli to povaze zápisu, může soud stanovit, že o zbývající části rozhodne samostatným
usnesením.
(4) Zápis do obchodního rejstříku soud provede do deseti dnů od právní moci usnesení o
obsahu zápisu. Má-li být rozhodnutím dosažena shoda se skutečným stavem, může soud
rozhodnout, že zápis bude proveden již na základě vykonatelného usnesení.
(5) Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu podnikateli také tehdy, jestliže
neuposlechne výzvy soudu, aby mu sdělil skutečnosti nebo předložil listiny potřebné k
rozhodnutí o obsahu zápisu podle § 200b odst. 2 nebo aby mu předložil listiny, které podle
zvláštních předpisů náleží do sbírky listin.73) Postupuje přitom obdobně podle § 53.
§ 200e
Řízení o některých otázkách obchodních
společností, družstev a jiných právnických osob
(1) Pro řízení ve věcech uvedených v § 9 odst. 3 písm. b), d), e), f) a g) je příslušný
krajský soud, u něhož je obchodní společnost, družstvo nebo jiná právnická osoba zapsána v
obchodním rejstříku, v rejstříku obecně prospěšných společností nebo v nadačním rejstříku.
Jde-li o osobu, která se do těchto rejstříků nezapisuje, je příslušný krajský soud, který
rozhoduje v obchodních věcech, v jehož obvodu má tato osoba svůj obecný soud.
(2) Nestanoví-li zákon, že se řízení uvedená v odstavci l zahajují jen na návrh, lze je
zahájit i bez návrhu.
(3) Účastenství ve věcech uvedených v odstavci 1 se řídí ustanovením § 94 odst. 1 větou
první. Rozhoduje se usnesením.
(4) Ve věci lze rozhodnout bez nařízení jednání jen ve věcech uvedených v § 9 odst. 3
písm. b), d), e) a f) a jen tehdy, jestliže se neprovádí dokazování.
Řízení ve věcech kapitálového trhu
§ 200f
(1) Návrh ve věcech kapitálového trhu podle zvláštního zákona74) může podat jen
Komise pro cenné papíry (dále jen „Komise“).
(2) Účastníky řízení jsou Komise jako žalobce a ti, koho Komise v návrhu označí jako
žalované.
(3) K řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud žalobce.
(4) Rozhoduje se usnesením. Jednání není třeba nařizovat.
§ 200g

(1) Při rozhodování o věci soud vychází zejména z listin a dalších důkazů, které předloží
žalobce. Účastníci nemusí být vyslechnuti.
(2) O návrhu musí být soudem prvního stupně rozhodnuto nejpozději do 10 dnů od
zahájení řízení. Vyzval-li soud žalobce, aby odstranil vady podání (§ 43), běží tato lhůta
znovu ode dne, kdy došlo k odstranění vad nebo kdy marně uplynula k tomu stanovená
lhůta; totéž platí, uložil-li soud žalobci, aby mu předložil pro rozhodnutí významné listiny
nebo jiné důkazy.
(3) Usnesení, kterým bylo návrhu vyhověno, zanikne dnem, kdy bylo příslušným
orgánem pravomocně rozhodnuto ve věci podle zvláštního zákona.75) I před uplynutím této
doby soud usnesení zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo návrhu vyhověno.
__________
73
) § 27a odst. 2 obchodního zákoníku.
74
) § 11 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.
75
) Zákon č. 15/1998 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.“.
270. V § 200h odst. 4 věta první zní: „Soud rozhodne usnesením.“.
271. V § 200i věta první zní: „Soud rozhodne usnesením.“.
272. V § 200l odstavec 2 zní:
„(2) Účastníkem řízení je navrhovatel, člen zastupitelstva, jehož osvědčení o zvolení je
stížností napadeno, a příslušný volební orgán.“.
273. V § 200n se odstavec 3 zrušuje.
274. V § 201 se slova „soudu prvního stupně“ nahrazují slovy „okresního soudu nebo
rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni“.
275. V § 202 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž
a) se upravuje vedení řízení;
b) byl k řízení přibrán další účastník (§ 94 odst. 3);
c) bylo zahájeno řízení bez návrhu;
d) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo
opravil (§ 43 odst. 1);
e) bylo prominuto zmeškání lhůty;
f) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu;
g) bylo rozhodnuto o svědečném nebo o nárocích podle § 139 odst. 3;
h) byl schválen smír;
i) bylo rozhodnuto o návrhu občana na provedení opravy nebo doplnění voličského
seznamu;
j) byl zamítnut návrh na přerušení řízení podle § 109 nebo podle § 110;
k) byl žalovaný vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil (§ 114b);
l) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí.
(2) Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění
nepřevyšujícím 2 000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u
rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.“.
276. § 203 až 205 včetně nadpisu znějí:
„§ 203

(1) Vedlejší účastník může podat odvolání jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil
nejpozději do patnácti dnů od doručení rozhodnutí účastníku, kterého v řízení podporuje.
Odvolání vedlejšího účastníka není přípustné, jestliže se jím podporovaný účastník odvolání
vzdal nebo jestliže s odvoláním vedlejšího účastníka nesouhlasí.
(2) Státní zastupitelství může podat odvolání jen ve věcech uvedených v § 35 odst. 1 a
jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům
řízení.
§ 204
(1) Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u
soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku
rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.
(2) Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní
lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li
rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo
obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří
měsíců od doručení.
(3) O prominutí zmeškání lhůty k odvolání rozhoduje soud prvního stupně. Prominutí
zmeškání lhůty k odvolání není přípustné, jde-li o odvolání proti rozsudku, kterým bylo
vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že není; v těchto případech také
neplatí ustanovení odstavce 2 věty druhé.
Náležitosti odvolání
§ 205
(1) V odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto
rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací
návrh).
(2) Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze
odůvodnit jen tím, že
a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně,
rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního
stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát,
b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím
označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo §
118c, popřípadě § 175 odst. 4 části první věty za středníkem,
c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve
věci,
d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené
důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností,
e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým
zjištěním,
f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy,
které nebyly dosud uplatněny (§ 205a),
g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
(3) Odvolatel může bez souhlasu soudu měnit odvolací návrhy a odvolací důvody i po
uplynutí lhůty k odvolání.

(4) Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, může odvolatel měnit jen po dobu trvání
lhůty k odvolání.“.
277. Za § 205 se vkládají nové § 205a a 205b, které znějí:
„§ 205a
(1) Skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u
odvolání proti rozsudku nebo usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže
a) se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce (přísedícího) nebo
obsazení soudu;
b) jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci;
c) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá
rozhodnutí soudu prvního stupně;
d) odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1;
e) nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.
(2) Ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 omezení podle odstavce 1 neplatí.
§ 205b
U odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím
důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být
prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b).“.
278. Nad § 206 se doplňuje nadpis „Účinky odvolání“.
279. V § 206 odst. 1 se za slovo „včas“ vkládá slovo „přípustné“.
280. V § 206 odst. 3 se slova „o její splatnosti“ nahrazují slovy „o lhůtě k plnění“.
281. V § 207 odst. 1 se za slovo „vyhlášení“ vkládá slovo „(vydání)“.
282. § 208 a 209 včetně nadpisu znějí:
„Úkony soudu prvního stupně
§ 208
(1) Opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením
odmítne.
(2) Jako opožděné nemůže být odmítnuto odvolání, které bylo ve lhůtě podáno u
odvolacího soudu nebo do protokolu u nepříslušného soudu. Totéž platí, bylo-li odvolání
proti rozhodnutí o předběžném opatření podle § 76a podáno ve lhůtě u soudu příslušného
podle § 88 písm. c).
§ 209
Předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas
podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je
podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí
odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.“.
283. V § 210 odstavec 1 zní:

„(1) Nejde-li o případy uvedené v § 208 nebo v § 209, doručí předseda senátu odvolání,
které směřuje proti rozsudku nebo proti usnesení ve věci samé, ostatním účastníkům.“.
284. V § 210 odst. 2 se slovo „dovolává“ nahrazuje slovy „nebo jiní účastníci dovolávají“.
285. V § 210 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: „ve
zprávě též uvede, že považuje odvolání za podané ve lhůtě.“.
286. V § 210a se za slova „pořádkové opatření (§ 53)“ vkládá čárka a slova „nebo usnesení o
odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a odst. 1),
nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208)“.
287. Za § 211 se vkládá nový § 211a, který zní:
„§ 211a
Jiní účastníci řízení než odvolatel mohou u odvolacího soudu namítat skutečnosti nebo
důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jen za podmínek uvedených v
§ 205a nebo tehdy, neplatí-li pro odvolatele omezení odvolacích důvodů podle § 205a odst.
1.“.
288. V § 212 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.
289. Za § 212 se vkládá nový § 212a, který zní:
„§ 212a
(1) Není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z
důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2).
(2) Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat
podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) ve věcech
neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.
(3) K novým skutečnostem nebo důkazům (§ 205a odst. 1 a § 211a) odvolací soud smí, s
výjimkou věcí uvedených v § 120 odst. 2, přihlédnout, jen když byly uplatněny.
(4) Rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání odvolací soud přezkoumá jen z
důvodů uvedených v § 205b.
(5) Odvolací soud též přihlédne k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm.
a) a b) a § 229 odst. 3. K jiným vadám řízení před soudem prvního stupně přihlíží odvolací
soud, jen když mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.“.
290. V § 213 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při zjišťování skutkového stavu odvolací soud nepřihlíží ke skutečnostem nebo
důkazům, které byly účastníky řízení uplatněny v rozporu s § 205a nebo § 211a.“.
291. V § 214 odstavec 2 zní:
„(2) Jednání není třeba nařizovat, jestliže
a) se odmítá odvolání;
b) se zastavuje nebo přerušuje odvolací řízení;
c) odvolání směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, které se podle zákona vydává bez
nařízení jednání nebo kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé;
d) se zrušuje rozhodnutí podle § 221 odst. 1;
e) odvolání se týká toliko nákladů řízení, lhůty k plnění nebo předběžné vykonatelnosti.“.
292. V § 214 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Jednání není třeba nařizovat také tehdy, bylo-li odvolání podáno jen z důvodu
nesprávného právního posouzení věci a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali,
popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; to neplatí, jestliže odvolací soud
postupuje podle § 213.“.
293. V § 216 odst. 1 se za číslovku „92“ vkládá čárka a text „97 a 98“.
294. V § 216 odstavec 2 zní:
„(2) V odvolacím řízení nelze uplatnit nový nárok.“.
295. V § 216 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Není důvodem pro přerušení řízení, jestliže se účastníci nebo některý z nich
nedostaví k jednání u odvolacího soudu.“.
296. V § 218 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
297. V § 218 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
298. Za § 218 se vkládá nový § 218a, který zní:
„§ 218a
Nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání
bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Je-li
to třeba, provede potřebná šetření buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně
anebo soudu dožádaného.“.
299. V § 220 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odvolací soud změní rozhodnutí také tehdy, jestliže schválí smír.“.
300. V § 221 odst. 1 se na konci písmena a) čárka nahrazuje středníkem a na konci písmena se
doplňují tato slova: „ustanovení § 213 odst. 3 tím nesmí být dotčeno,“.
301. V § 221 odst. 1 se na konci písmena b) doplňují tato slova: „ledaže místo samosoudce
rozhodoval senát,“.
302. V § 221 odst. 1 se na konci písmena d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e) soud nepokračoval v řízení s tím, kdo je procesním nástupcem účastníka, který po
zahájení řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení.“.
303. V § 221 odstavec 2 zní:
„(2) Zruší-li odvolací soud rozhodnutí,
a) vrátí věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, nebo
b) postoupí věc věcně příslušnému okresnímu nebo krajskému soudu, popřípadě soudu
zřízenému k projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, anebo
c) rozhodne o zastavení řízení, jestliže je tu takový nedostatek podmínek řízení, který nelze
odstranit (§ 104 odst. 1); není-li dána pravomoc soudů, rozhodne též o postoupení věci
orgánu, do jehož pravomoci náleží.“.
304. V § 221 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Zruší-li odvolací soud rozhodnutí proto, že nebyl dodržen závazný právní názor (§
226 odst. 1, § 235h odst. 2 věta druhá a § 243d odst. 1) nebo že v řízení došlo k závažným

vadám, může nařídit, aby v dalším řízení věc projednal a rozhodl jiný senát (samosoudce),
nebo přikázat věc k dalšímu řízení jinému soudu prvního stupně, kterému je nadřízen.“.
305. Za § 221 se vkládá nový § 221a, který zní:
„§ 221a
Odvolací soud může rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit, i když je navrhována jeho
změna, a naopak.“.
306. V § 222 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: „to
neplatí u rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že
není.“.
307. V § 222 odstavec 2 zní:
„(2) Nerozhodl-li soud prvního stupně o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení
nebo o návrhu na předběžnou vykonatelnost, odvolací soud může ještě před rozhodnutím o
odvolání nařídit, aby své rozhodnutí doplnil (§ 166).“.
308. Za § 222 se vkládá nový § 222a, který zní:
„§ 222a
(1) Vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení,
odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního
stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k
odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.
(2) Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí,
odvolací soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné; v takovém případě po právní moci
usnesení pokračuje v odvolacím řízení.
(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost
manželství nebo určení, zda tu manželství je či není.“.
309. V § 224 odst. 1 se za slovo „platí“ vkládá slovo „přiměřeně“.
310. V § 224 odst. 3 se za slovo „řízení“ vkládají slova „nebo věc postoupí věcně příslušnému
soudu“.
311. § 226 zní:
„§ 226
(1) Bylo-li rozhodnutí zrušeno a byla-li věc vrácena k dalšímu řízení, je soud prvního
stupně vázán právním názorem odvolacího soudu.
(2) Bylo-li rozhodnutí zrušeno a věc postoupena věcně příslušnému soudu, nepoužije se
v dalším řízení § 104a. Z výsledků dosavadního řízení lze při novém projednání věci
vycházet pouze z uznání žalovaného a ze shodných skutkových tvrzení účastníků; se
souhlasem účastníků lze vycházet také z některých nebo ze všech provedených důkazů.“.
312. Nadpis části čtvrté hlavy druhé zní: „ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ A PRO
ZMATEČNOST“.
313. § 228 až 235 včetně nadpisů znějí:
„Přípustnost

§ 228
(1) Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout pravomocný rozsudek nebo
pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé:
a) jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v
původním řízení před soudem prvního stupně nebo za podmínek uvedených v ustanovení
§ 205a a 211a též před odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější
rozhodnutí ve věci;
b) lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem
prvního stupně nebo za podmínek uvedených v ustanovení § 205a a 211a též před
odvolacím soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.
(2) Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout také pravomocné usnesení,
kterým byl schválen smír, lze-li důvody obnovy podle odstavce 1 vztahovat i na
předpoklady, za nichž byl smír schvalován; to platí obdobně pro pravomocný platební
rozkaz, pravomocný rozsudek pro uznání a pravomocný rozsudek pro zmeškání.
§ 229
(1) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu
prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže
a) bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů,
b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení,
c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29
odst. 2) a nebyl řádně zastoupen,
d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba,
e) rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící,
f) soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát,
g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo
přísedícího.
(2) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout také pravomocný rozsudek soudu
prvního stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení těchto soudů, kterým
bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a šekový
platební rozkaz), jestliže
a) v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení,
b) v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto,
c) odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu těchto
rozhodnutí z důvodu, že povinnosti rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem
uložené nelze vykonat (§ 261a).
(3) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout též pravomocný rozsudek
odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé,
jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před
soudem.
(4) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení
odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací
řízení.
§ 230
(1) Žaloba není přípustná proti
a) rozsudkům, kterými bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že zde
není;

b) jen proti výrokům rozhodnutí o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné
vykonatelnosti;
c) jen proti důvodům rozhodnutí.
(2) Žaloba na obnovu řízení není přípustná též proti rozsudkům a usnesením, jejichž
zrušení nebo změny lze dosáhnout jinak, nepočítaje v to dovolání.
(3) Žaloba pro zmatečnost není přípustná také proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o
žalobě pro zmatečnost.
§ 231
(1) Žalobu může podat z důvodů uvedených v § 228 a 229 též vedlejší účastník, jestliže
vstoupil do původního řízení. Žaloba je však nepřípustná, jestliže s ní jím podporovaný
účastník nesouhlasí.
(2) Státní zastupitelství může podat z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro zmatečnost
jen ve věcech uvedených v § 35 odst. 1. Nevstoupilo-li státní zastupitelství do řízení, v němž
bylo vydáno napadené rozhodnutí, může žalobu podat, dokud běží lhůta některému z
účastníků, jestliže současně vstoupí do řízení (§ 35).
(3) Ustanovení § 230 zde platí obdobně.
Podání žaloby
§ 232
(1) Žaloba musí vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat označení
rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu je napadá, důvod žaloby (důvod obnovy
řízení nebo zmatečnosti), vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas,
označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo
podal žalobu, domáhá.
(2) Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, a důvod žaloby (důvod obnovy řízení nebo
zmatečnosti) mohou být měněny jen po dobu trvání lhůt k žalobě.
§ 233
(1) Žaloba na obnovu řízení musí být podána ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo
obnovu navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh
této lhůty však neskončí před uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí.
(2) Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí může být žaloba na obnovu
řízení podána jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném
správním deliktu, na jejichž podkladě bylo v občanském soudním řízení přiznáno právo,
byly později podle příslušných právních předpisů zrušeny.
§ 234
(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být žaloba pro zmatečnost podána ve lhůtě tří
měsíců od doručení napadeného rozhodnutí.
(2) Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. c) lze žalobu podat ve lhůtě
tří měsíců, která počíná běžet dnem, kdy účastníku byl ustanoven zástupce nebo kdy odpadla
překážka, pro kterou nemohl před soudem samostatně jednat nebo pro kterou nemohl před
soudem vystupovat, nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.
(3) Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. e) lze žalobu podat ve lhůtě
tří měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl,
nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

(4) Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. g) lze žalobu podat ve lhůtě
tří měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl.
(5) Z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 2 písm. c) lze žalobu podat ve lhůtě
tří měsíců od právní moci usnesení odvolacího soudu o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu
rozhodnutí.
§ 235
(1) Prominutí zmeškání lhůt k žalobě není přípustné.
(2) Bylo-li proti žalobou napadenému rozhodnutí podáno také dovolání, nepočítá se do
běhu lhůt podle § 234 odst. 1 až 4 doba od právní moci napadeného rozhodnutí do právní
moci rozhodnutí dovolacího soudu.“.
314. Za § 235 se vkládají nové § 235a až 235i, které včetně nadpisů znějí:
„Řízení a rozhodnutí o žalobě
§ 235a
(1) Žalobu projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.
Žalobu pro zmatečnost podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 však projedná a
rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení
v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2 a 3).
(2) Pro řízení o žalobě platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, není-li dále
stanoveno něco jiného.
§ 235b
(1) Byla-li proti stejnému rozhodnutí podána žaloba na obnovu řízení i pro zmatečnost,
spojí soud věci ke společnému řízení.
(2) Ustanovení § 92, 97 a 98 pro řízení o žalobě neplatí. Pro řízení o žalobě pro
zmatečnost neplatí též ustanovení § 107a.
(3) Bylo-li proti napadenému rozhodnutí podáno též dovolání, soud řízení o žalobě
přeruší až do rozhodnutí dovolacího soudu.
§ 235c
Je-li pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno, může soud nařídit odklad vykonatelnosti
napadeného rozhodnutí o věci.
§ 235d
Soud projedná věc v mezích, ve kterých se ten, kdo podal žalobu, domáhá povolení
obnovy řízení nebo zrušení napadeného rozhodnutí pro zmatečnost. Tímto rozsahem není
vázán
a) ve věcech, v nichž lze zahájit řízení bez návrhu,
b) v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který žalobou
nebyl dotčen,
c) v případech, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí
vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony
jednoho z nich i pro ostatní (§ 91 odst. 2),
d) jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

§ 235e
(1) Žalobu na obnovu řízení soud usnesením buď zamítne nebo povolí obnovu řízení.
(2) Žalobu pro zmatečnost soud usnesením buď zamítne nebo napadené rozhodnutí zruší.
Zruší-li rozhodnutí z důvodů uvedených v § 229 odst. 1 písm. a), b) a d) nebo v § 229 odst. 2
písm. a) a b), rozhodne též o zastavení řízení o věci, popřípadě o postoupení věci orgánu, do
jehož pravomoci náleží. Platí-li důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího
soudu, i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zruší soud i toto rozhodnutí, i když nebylo
žalobou napadeno.
(3) Bylo-li stejné rozhodnutí napadeno žalobou na obnovu řízení i pro zmatečnost, může
soud povolit důvodně uplatněnou obnovu řízení, jen když žalobu pro zmatečnost zamítne,
odmítne nebo o ní zastaví řízení.
(4) Bylo-li napadené rozhodnutí dovolacím soudem zrušeno, soud řízení o žalobě
zastaví.
§ 235f
Zamítá-li soud žalobu proto, že není přípustná, nebo proto, že ji podal někdo, kdo k ní
nebyl oprávněn, nebo proto, že byla podána po uplynutí lhůt počítaných od právní moci
napadeného rozhodnutí, nemusí nařizovat jednání.
§ 235g
Povolením obnovy řízení odkládá se vykonatelnost napadeného rozhodnutí.
Řízení a rozhodnutí po povolení obnovy
nebo po zrušení rozhodnutí
§ 235h
(1) Byla-li povolena obnova řízení, soud prvního stupně, jakmile usnesení nabude právní
moci, věc znovu bez dalšího návrhu projedná; přihlédne přitom ke všemu, co vyšlo najevo v
původním řízení nebo při projednávání žaloby. Shledá-li soud napadené rozhodnutí věcně
správným, zamítne usnesením návrh na jeho změnu. Jestliže soud napadené rozhodnutí ve
věci samé změní, nové rozhodnutí nahradí původní rozhodnutí.
(2) Bylo-li napadené rozhodnutí pro zmatečnost zrušeno, soud, o jehož rozhodnutí jde,
věc, jakmile usnesení nabude právní moci, bez dalšího návrhu projedná a rozhodne;
přihlédne přitom ke všemu, co vyšlo najevo v původním řízení nebo při projednávání
žaloby. Právní názor obsažený ve zrušovacím usnesení je pro nové projednání a rozhodnutí
věci závazný.
(3) Odstavec 2 neplatí, bylo-li řízení ve věci zastaveno (§ 235e odst. 2 věta druhá).
§ 235i
(1) V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů původního řízení i
řízení o žalobě; o náhradě nákladů původního řízení však nerozhodne, jestliže rozhodnutí po
povolení obnovy nenahrazuje původní rozhodnutí.
(2) Zruší-li soud napadené rozhodnutí a zastaví-li též řízení o věci (§ 235e odst. 2 věta
druhá), rozhodne i o náhradě nákladů původního řízení.
(3) Právní vztahy někoho jiného než účastníka řízení nemohou být novým rozhodnutím o
věci dotčeny.“.

315. § 237 až 239 znějí:
„§ 237
(1) Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího
soudu,
a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,
b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně
rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán
právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,
c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné
podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci
samé po právní stránce zásadní význam.
(2) Dovolání podle odstavce 1 není přípustné
a) ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění
nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč; k příslušenství pohledávky
se přitom nepřihlíží,
b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení
rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření)
rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.
(3) Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1
písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud
nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována
rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.
§ 238
(1) Dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo
změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto
a) o žalobě na obnovu řízení,
b) o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí (§ 235h odst. 1 věta druhá).
(2) Ustanovení § 237 platí obdobně.
§ 238a
(1) Dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo
změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto
a) ve věci konkursu a vyrovnání,
b) o žalobě pro zmatečnost,
c) o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí,
d) ve věci zastavení výkonu rozhodnutí,
e) ve věci udělení příklepu ve výkonu rozhodnutí,
f) o rozvrhu rozdělované podstaty ve výkonu rozhodnutí,
g) o povinnostech vydražitele uvedeného v § 336m odst. 2 (§ 336n) a v § 338za odst. 2.
(2) Ustanovení § 237 odst. 1 a 3 platí obdobně.
§ 239
(1) Dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo
a) rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno, popřípadě věc byla
postoupena orgánu, do jehož pravomoci náleží,
b) v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o
zastavení řízení podle § 107 odst. 5, o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka

(§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) a o záměně účastníka (§ 92 odst.
2).
(2) Dovolání je rovněž přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo
a) potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle § 104 odst. 1,
b) potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o tom,
kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle § 107 odst. 5, o vstupu
do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92
odst. 1) a o záměně účastníka (§ 92 odst. 2).
(3) Dovolání je též přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno
usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby); to neplatí, jestliže byl odmítnut
návrh na předběžné opatření (§ 75a).“.
316. V § 240 odst. 1 se slova „jednoho měsíce od právní moci“ nahrazují slovy „dvou měsíců od
doručení“.
317. V § 240 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí
dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání.
Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se
podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat
dovolání do čtyř měsíců od doručení.“.
318. § 241 zní:
„§ 241
(1) Dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel
právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v §
21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého
oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.57)
(2) Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem,
notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické
vzdělání.“.
319. Za § 241 se vkládají nové § 241a a 241b, které včetně nadpisu znějí:
„§ 241a
(1) V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá,
popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se
dovolatel domáhá (dovolací návrh).
(2) Dovolání lze podat jen z těchto důvodů:
a) řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,
b) rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
(3) Je-li dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b), popřípadě podle obdobného
užití těchto ustanovení (§ 238 a 238a), lze dovolání podat také z důvodu, že rozhodnutí
vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v
provedeném dokazování.
(4) V dovolání nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy ve věci samé.
Úkony soudu prvního stupně
§ 241b

(1) Ustanovení § 208 odst. 1, § 209 a 210 platí obdobně.
(2) Není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst.
2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo
směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.
(3) Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se
rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu
trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v §
241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této
podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží
lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti
rozhodnuto.“.
320. V § 242 odst. 3 věta druhá zní: „Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k
vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným
vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v
dovolání uplatněny.“.
321. V § 243a odst. 3 se číslovka „2“ nahrazuje číslovkou „3“.
322. V § 243b se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) nebo podle obdobného užití
těchto ustanovení (§ 238 a 238a) anebo podle § 239 dovolací soud odmítne, je-li zjevně
bezdůvodné.“.
Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.
323. V § 243b odst. 2 se slovo „Dovolací“ nahrazuje slovy „Nepostupoval-li podle odstavce 1,
dovolací“.
324. V § 243b odst. 4 se slova „z důvodů uvedených v § 237 písm. a), b), d) a e)“ nahrazují
slovy „pro vady uvedené v § 229 odst. 1 písm. a), b) a d) a v § 229 odst. 2 písm. a) a b)“.
325. V § 243b odst. 5 se text „§ 218 odst. 1, § 224 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 218, 218a, § 221
odst. 3, § 224 odst. 1“.
326. V § 243c se za číslovku „99“ vkládá text „a 107a“.
327. V § 243c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle
§ 237 odst. 1 písm. c) nebo podle obdobného užití tohoto ustanovení (§ 238 a 238a), nemusí
být odůvodněno. Totéž platí, bylo-li dovolání odmítnuto podle § 243b odst. 1.“.
328. V § 243d odst. 1 větě první se tečka na konci nahrazuje středníkem a vkládají se tato slova:
„ustanovení § 226 zde platí obdobně.“. Věta druhá se zrušuje.
329. V § 244 odstavec 1 zní:
„(1) Ve správním soudnictví přezkoumávají soudy na základě žalob nebo opravných
prostředků zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy, jimiž se zakládají, mění, ruší či
závazně určují práva nebo povinnosti fyzických či právnických osob, jakož i rozhodnutí
orgánů veřejné správy o osobním stavu.“.
330. V § 244 se odstavec 3 zrušuje.

331. V § 246 odst. 2 se slova „Vrchní soud je věcně příslušný k přezkoumávání rozhodnutí
ústředních orgánů České republiky“ nahrazují slovy „Vrchní soudy jsou věcně příslušné k
přezkoumávání rozhodnutí ústředních orgánů státní správy“.
332. V § 246a odstavec 2 zní:
„(2) V řízení podle hlavy třetí této části ve věcech důchodového pojištění, důchodového
zabezpečení a nemocenského pojištění je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je
obecný soud navrhovatele.“.
333. V § 247 odstavec 2 zní:
„(2) Podmínkou řízení podle této hlavy je vyčerpání přípustných řádných opravných
prostředků a nabytí právní moci rozhodnutí.“.
334. V § 248 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) rozhodnutí správních orgánů předběžné nebo pořádkové povahy a rozhodnutí, jimiž se
upravuje vedení správního řízení,“.
335. V § 250 odstavec 4 zní:
„(4) Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán,
na nějž jeho působnost přešla.“.
336. § 250a zní:
„§ 250a
(1) Žalobce musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li právnické
vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a odst. 2 anebo v § 21b,
která má právnické vzdělání. Notář může žalobce zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění
stanoveného zvláštními předpisy.57)
(2) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 1, postupuje se přiměřeně podle § 104
odst. 2; to neplatí, byla-li žaloba podána opožděně, někým, kdo k ní zjevně není oprávněn,
nebo směřuje-li proti rozhodnutí, jež nemůže být předmětem přezkoumávání soudem.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí ve věcech, v nichž je dána věcná příslušnost okresního
soudu, nebo jde-li o přezkoumání rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,
důchodového zabezpečení nebo nemocenského pojištění.“.
337. V § 250d odstavec 2 zní:
„(2) Shledá-li soud, že není věcně nebo místně příslušný, postoupí věc usnesením soudu
příslušnému.“.
338. V § 250d odst. 3 se slova „Předseda senátu“ nahrazují slovem „Soud“ a před slovo
„neoprávněnou“ se vkládá slovo „zjevně“.
339. V § 250g odst. 1 části věty před středníkem se slova „§ 250f, předvolá předseda senátu k
jednání účastníky“ nahrazují slovy „§ 250d odst. 3, § 250f nebo § 250i odst. 2, nařídí soud
jednání“.
340. V § 250i odstavec 2 zní:
„(2) Zjistí-li soud, že bylo zahájeno správní řízení, v němž má být napadené pravomocné
rozhodnutí přezkoumáno, zpravidla řízení o žalobě přeruší a vyčká výsledku; bude-li
napadené rozhodnutí pravomocně zrušeno, změněno nebo nahrazeno jiným, řízení zastaví.“.

341. V § 250l odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 35), a to včetně poznámky pod čarou
č. 35), zrušuje.
342. V § 250m odst. 2 větě třetí se za slovo „rozhodnutí“ vkládá slovo „řádné“ a na konci
odstavce 3 se doplňuje tato věta: „Ve věcech důchodového pojištění a důchodového
zabezpečení lze zmeškání lhůty prominout za podmínek stanovených v § 58 odst. 1.“.
343. V § 250q odst. 1 se text „§ 250f nebo § 250o“ nahrazuje textem „§ 250f, 250o nebo §
250p“.
344. § 250s zní:
„§ 250s
(1) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky, není-li dále stanoveno
jinak.
(2) Ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení lze podat
a) proti rozhodnutí krajského soudu odvolání, o němž rozhodne vrchní soud,
b) proti pravomocnému rozhodnutí vrchního soudu dovolání, o němž rozhodne Nejvyšší
soud,
c) proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu nebo vrchního soudu žalobu pro
zmatečnost, o níž rozhodne v prvním stupni krajský soud; o odvolání rozhodne vrchní
soud a o dovolání Nejvyšší soud.
(3) V řízení o odvolání, žalobě pro zmatečnost a dovolání se postupuje podle části čtvrté
hlavy první, druhé a třetí tohoto zákona. V odvolání lze uvádět nové skutečnosti a důkazy.“.
345. § 252 zní:
„§ 252
(1) Není-li stanoveno jinak, je příslušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, k
činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a k prohlášení o majetku obecný soud
povinného.
(2) Nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k
nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má
majetek; jde-li o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky, je příslušný obecný soud banky
nebo jiného dlužníka povinného, popřípadě soud, v jehož obvodu má zahraniční dlužník
povinného umístěn v České republice svůj podnik nebo organizační složku svého podniku.
(3) Namísto obecného soudu povinného je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí a k
činnosti soudu před nařízením výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má
nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících
skutečností své bydliště, jde-li o výkon rozhodnutí pro vymožení výživného nezletilého
dítěte.
(4) Namísto obecného soudu povinného a soudu uvedeného v odstavci 3 je k nařízení a
provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud,
a) v jehož obvodu je podnik (část podniku), jde-li o výkon rozhodnutí prodejem podniku
(jeho části);
b) v jehož obvodu je nemovitost, týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti, není-li dána
příslušnost podle písmena a).
(5) Soud příslušný podle odstavce 3 může po pravomocném nařízení výkonu rozhodnutí
ze závažných důvodů přenést svou místní příslušnost na jiný soud, jestliže je to v zájmu
nezletilého. Jestliže soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí,
předloží věc k rozhodnutí, pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již rozhodnuta

odvolacím soudem, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud,
který příslušnost přenesl.“.
346. V § 253 odstavec 1 zní:
„(1) Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Případným slyšením
povinného nesmí být zmařen účel výkonu rozhodnutí.“.
347. V § 253 odst. 2 se slova „Předseda senátu“ nahrazují slovem „Soud“.
348. V § 254 odstavec 2 zní:
„(2) Při výkonu rozhodnutí nelze přerušit řízení z důvodů uvedených v části třetí tohoto
zákona a prominout zmeškání lhůty. Nelze také podat žalobu na obnovu výkonu rozhodnutí;
žalobu pro zmatečnost lze podat pouze z důvodu uvedeného v § 229 odst. 4.“.
349. V § 254 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Při výkonu rozhodnutí soud poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých
se výkon rozhodnutí týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.
(4) V odvolání lze uvádět nové skutečnosti a důkazy.“.
350. V § 255 odst. 2 se slova „v bezpodílovém spoluvlastnictví“ nahrazují slovy „nebo práva
patřící do společného jmění“ a slovo „věci“ se nahrazuje slovy „majetkové hodnoty“.
351. V § 256 odst. 2 se za slovo „orgánem“ vkládají slova „nebo notářem,76)“.
Poznámka pod čarou č. 76) zní:
__________
„76) § 6 zákona č. 358/1992 Sb.“.
352. V § 258 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: „prodejem
podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem.“.
353. V § 258 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výkon rozhodnutí o prodeji zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem
zastavených movitých věcí a nemovitostí.“.
354. V § 259 se za slovy „ukládá rozhodnutí“ čárka nahrazuje tečkou a slova „ , a k prohlášení o
svém majetku“ se zrušují.
355. V § 260 odst. 2 se slova „kterého peněžního ústavu má účet a jaké je číslo tohoto účtu“
nahrazují slovy „které banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního
družstva77) (dále jen „peněžní ústav“) má své účty a jaká jsou čísla těchto účtů“.
Poznámka pod čarou č. 77) zní:
__________
„77) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.
356. V § 260 odst. 3 se slovo „úmyslně“ zrušuje.
357. Za § 260 se vkládají nové § 260a až 260h, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.
78) znějí:
„Prohlášení o majetku

§ 260a
(1) Kdo má vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku, může soudu
před podáním návrhu na výkon rozhodnutí navrhnout, aby předvolal povinného a vyzval ho
k prohlášení o majetku.
(2) Nemá-li povinný způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu nebo jsou-li
povinným obec, vyšší územně samosprávný celek nebo právnická osoba, označí oprávněný
podle možnosti osoby, které je třeba předvolat (§ 260c).
§ 260b
(1) Soud návrhu na prohlášení o majetku vyhoví jen tehdy, připojí-li oprávněný k návrhu
listiny osvědčující, že jeho pohledávka nebyla nebo nemohla být ani s pomocí soudu podle §
260 uspokojena výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního
ústavu, a stejnopis rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti, nebo jinou listinu
potřebnou k nařízení výkonu rozhodnutí; stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliže se
návrh podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně.
(2) Návrhu na prohlášení majetku nelze vyhovět,
a) byla-li povinnému povolena v rámci konkursního řízení ochranná lhůta,
b) byl-li na majetek povinného prohlášen konkurs,
c) byl-li u povinného podán návrh na vyrovnání,
d) byla-li u povinného zavedena nucená správa podle zvláštního zákona.
§ 260c
(1) Nemá-li povinný způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, soud místo
povinného předvolá jeho zákonného zástupce.
(2) Je-li povinným obec nebo vyšší územně samosprávný celek, soud předvolá toho,
komu přísluší podle zvláštního zákona je zastupovat navenek.
(3) Je-li povinnou právnická osoba, soud předvolá toho, kdo je jejím statutárním
orgánem; vykonává-li působnost statutárního orgánu více osob vedle sebe, předvolá soud
kteroukoliv z nich. Jestliže statutární orgán tvoří více osob, soud předvolá jeho předsedu;
není-li to dobře možné, lze předvolat každého člena tohoto orgánu, který je oprávněn jednat
jménem právnické osoby. U právnické osoby v likvidaci soud předvolá likvidátora.
(4) Ten, kdo byl k prohlášení o majetku předvolán, je povinen se dostavit k soudu
osobně.
§ 260d
(1) Předvolání k prohlášení o majetku musí obsahovat účel výslechu a poučení o
následcích, jestliže prohlášení bude odmítnuto nebo jestliže v něm budou uvedeny
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.78) Považuje-li to soud za účelné, vyzve povinného,
jeho zákonného zástupce nebo osobu činící prohlášení za obec, vyšší územně samosprávný
celek nebo právnickou osobu (dále jen „předvolaný“), aby předložil seznam majetku
povinného obsahující údaje uvedené v § 260e odst. 2, popřípadě též listiny dokládající tento
majetek.
(2) Předvolání se doručuje předvolanému do vlastních rukou. Předvolání musí být
doručeno nejméně deset dnů přede dnem konání výslechu.
(3) Jestliže se ten, kdo byl k soudu řádně předvolán, nedostaví bez včasné a důvodné
omluvy, bude k soudu předveden; o tom musí být předvolaný poučen.
§ 260e

(1) Před zahájením výslechu soud předvolaného vyzve, aby uvedl úplné a pravdivé údaje
o majetku povinného, a znovu ho poučí o následcích nesplnění této povinnosti a o následcích
odepření prohlášení.78)
(2) V prohlášení o majetku je předvolaný povinen uvést
a) plátce mzdy nebo jiného příjmu postižitelného srážkami ze mzdy a výši tohoto nároku,
b) peněžní ústavy, u nichž má účty, výši pohledávek a čísla účtů,
c) dlužníky, u nichž má jiné peněžité pohledávky, důvod a výši těchto pohledávek,
d) osoby, vůči nimž má jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty, jejich důvod a
hodnotu (§ 320),
e) movité věci (spoluvlastnický podíl na nich) povinného a kde, popřípadě u koho se
nacházejí; totéž platí o listinách uvedených v § 334 a o cenných papírech uvedených v §
334a,
f) nemovitosti (spoluvlastnický podíl na nich) povinného,
g) podnik povinného a jeho části a kde se nachází.
(3) O prohlášení o majetku podle odstavce 2 soud sepíše protokol; seznam majetku,
který předloží předvolaný, tvoří přílohu protokolu, jestliže předvolaný prohlásí, že obsahuje
úplné a pravdivé údaje, nebo jestliže tento seznam do protokolu doplní. V protokolu se dále
uvede obsah poučení poskytnutého soudem (odstavec 1) a výslovné prohlášení předvolaného
o tom, že v prohlášení uvedl jen úplné a pravdivé údaje o majetku povinného. Protokol
podepíše soudce, zapisovatel a předvolaný.
(4) Úkony soudu podle tohoto ustanovení může učinit jen soudce.
§ 260f
(1) O výslechu předvolaného soud vyrozumí oprávněného; oprávněný může
předvolanému klást otázky jen se souhlasem soudu.
(2) Každý, kdo má vůči povinnému vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou
pohledávku, může nahlížet do spisu o prohlášení majetku povinného a činit si z něho výpisy
a opisy.
§ 260g
(1) Soud upustí od prohlášení o majetku, jestliže povinný ještě před zahájením výslechu
prokáže, že pohledávku oprávněného splnil (uspokojil), nebo jestliže oprávněný vzal ještě
před zahájením výslechu svůj návrh zpět.
(2) Prohlásí-li oprávněný v průběhu výslechu, že netrvá na tom, aby předvolaný uváděl
další majetek povinného, soud ve výslechu předvolaného dále nepokračuje; v protokolu
uvede jen ten majetek povinného, který předvolaný uvedl do prohlášení oprávněného.
(3) Učinil-li povinný prohlášení o svém majetku v době 6 měsíců před podáním návrhu
(§ 260a odst. 1), soud vyzve povinného k novému prohlášení jen tehdy, jestliže vyjde
najevo, že se majetkové poměry povinného změnily; to neplatí, jestliže byl výslech
předvolaného skončen podle odstavce 2.
§ 260h
Právní úkony povinného týkající se jeho majetku, které učinil poté, co bylo
předvolanému doručeno předvolání k prohlášení o majetku (§ 260d), jsou vůči oprávněnému
neúčinné.
__________
78
) § 256 odst. 1 písm. d) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č.
253/1997 Sb.“.

358. V § 261 odst. 1 věta čtvrtá zní: „Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním
pohledávky z účtu u peněžního ústavu, označí v návrhu peněžní ústav a číslo účtu, z něhož
má být pohledávka odepsána; označí-li oprávněný více účtů povinného u téhož peněžního
ústavu, uvede také pořadí, v jakém z nich má být pohledávka odepsána.“.
359. V § 261 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Navrhuje-li oprávněný výkon
rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, označí v návrhu osobu, vůči které má
povinný pohledávku (dlužník povinného), a uvede důvod pohledávky.“.
360. Za § 261 se vkládá nový § 261a, který zní:
„§ 261a
(1) Výkon rozhodnutí lze nařídit jen tehdy, obsahuje-li rozhodnutí označení oprávněné a
povinné osoby, vymezení rozsahu a obsahu povinností, k jejichž splnění byl výkon
rozhodnutí navržen, a určení lhůty ke splnění povinnosti.
(2) Neobsahuje-li rozhodnutí soudu určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že
povinnosti uložené rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do
patnácti dnů od právní moci rozhodnutí.
(3) Má-li podle rozhodnutí splnit povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění,
platí, že povinnosti, nestanoví-li rozhodnutí jinak, jsou zavázáni splnit všichni povinní
rovným dílem.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 neplatí, jde-li o rozhodnutí o prodeji zástavy. Výkon
tohoto rozhodnutí lze nařídit tehdy, obsahuje-li označení oprávněné a povinné osoby,
zástavy a výši zajištěné pohledávky a jejího příslušenství.“.
361. V § 262 odst. 1 se slova „její splnění alespoň zajistil“ nahrazují slovy „je připraven ji
splnit“.
362. V § 262 odst. 2 se za slovo „orgánem“ vkládají slova „nebo notářem76)“ a slova „splnil,
popřípadě alespoň zajistil splnění své vzájemné povinnosti“ se nahrazují slovy „splnil svou
vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit“.
363. Za § 262 se vkládá nový § 262a, který včetně poznámky pod čarou č. 79) zní:
„§ 262a
(1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také
tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů.
Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení
výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů
jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů
nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.79)
(2) Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený
rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku
vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění
manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době
vzniku vymáhané pohledávky.
__________
79
) § 143a občanského zákoníku.“.
364. V § 263 odst. 1 se slova „stačí k uspokojení oprávněného“ nahrazují slovy „oprávněný
navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení“.

365. V § 264 odst. 2 se slova „Předseda senátu“ nahrazují slovem „Soud“.
366. V § 265 odst. 2 věta první zní: „Jednotlivé úkony při provádění výkonu rozhodnutí může
činit zaměstnanec soudu (vykonavatel), stanoví-li tak zákon nebo zvláštní právní předpisy,
nebo pověří-li ho tím předseda senátu; při své činnosti se řídí pokyny předsedy senátu.“.
367. V § 265 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Je-li třeba, aby vykonavatel v souvislosti s úkony provedení výkonu rozhodnutí
podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení u soudu nebo jiného orgánu, učiní tak
jménem státu.“.
368. V § 267 odst. 1 se slovo „věci“ nahrazuje slovem „majetku“.
369. V § 267 odstavec 2 zní:
„(2) Obdobně podle odstavce 1 se postupuje, byl-li nařízeným výkonem rozhodnutí
postižen majetek patřící do společného jmění manželů nebo který se považuje za součást
společného jmění manželů (§ 262a odst. 1), avšak vymáhaný závazek vznikl za trvání
manželství jen jednomu z manželů při používání majetku, který
a) podle smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů nebo
podle smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství79) nepatřil
do společného jmění manželů, a oprávněnému byl v době vzniku vymáhané pohledávky
znám obsah smlouvy,
b) náležel výhradně povinnému proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za
majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku,
který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán jako
právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen jeho
osobní potřebě.“.
370. Za § 267 se vkládá nový § 267a, který zní:
„§ 267a
(1) Návrhem podle třetí části je třeba uplatnit vůči věřiteli popření pravosti, výše,
skupiny nebo pořadí některé z pohledávek přihlášených k rozvrhu výtěžku nebo jinak
uspokojovaných při výkonu rozhodnutí tam, kde byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze
mzdy, přikázáním pohledávky nebo jiných práv anebo prodejem movitých věcí, nemovitostí
a podniku. Nejde-li o věc patřící do pravomoci soudu (§ 7 odst. 1), rozhodne o pravosti nebo
výši pohledávky příslušný správní nebo jiný orgán.
(2) Rozhodnutí o návrhu podle odstavce 1 je účinné proti všem oprávněným, proti jiným
věřitelům povinného, kteří se účastní řízení o výkon rozhodnutí, a proti povinnému.“.
371. V § 268 odst. 1 písm. f) se slova „věc, k níž“ nahrazují slovy „majetek, k němuž“.
372. V § 268 odst. 1 písm. h) se slova „byl soudem prohlášen za“ nahrazují slovem „je“.
373. V § 270 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Náklady provedení výkonu rozhodnutí platí stát. Oprávněnému, u něhož nejsou
podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může soud uložit, aby složil zálohu na
náklady provedení výkonu rozhodnutí.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

374. V § 272 odst. 1 se slova „§ 252 až 271“ nahrazují slovy „§ 252 až 269“ a za číslovku „94“
se vkládají slova „odst. 1 věta první“.
375. V § 272 odst. 2 se slova „předseda senátu“ nahrazují slovem „soud“ a za slovo „písemně“
se vkládají slova „nebo ústně do protokolu“.
376. V § 272 odst. 3 se slova „Předseda senátu zpravidla požádá též příslušný orgán obce a
orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí, aby vedly“ nahrazují slovy „Soud může
požádat též příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby vedl“.
377. § 273 zní:
„§ 273
(1) Zůstane-li výzva podle § 272 odst. 2 bezvýsledná, nařídí soud výkon rozhodnutí,
kterým
a) tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o
výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení
dítěte, uloží pokutu; výkon rozhodnutí uložením pokuty lze nařídit opětovně, jednotlivé
pokuty nesmějí přesahovat 50 000 Kč a připadají státu, nebo
b) nařídí odnětí dítěte tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody nemá být, a jeho předání
tomu, komu bylo podle rozhodnutí nebo dohody svěřeno nebo má být navráceno, anebo
tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou
dobu.
(2) Soud může nařídit výkon rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) i bez předchozí výzvy
podle § 272 odst. 2, je-li nepochybné, že výzva nemůže vést povinného k dobrovolnému
plnění soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí a o
úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nebo jestliže by tím bylo splnění
soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí nebo
rozhodnutí o navrácení dítěte zmařeno.
(3) Nařízení výkonu rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) je závazné pro každého. Soud
jej provede v součinnosti s příslušnými státními orgány.
(4) Vyžaduje-li to provedení výkonu rozhodnutí odnětím dítěte, je ten, kdo provádí
výkon, oprávněn učinit prohlídku bytu a jiných místností povinného nebo jiné osoby, jestliže
je možné předpokládat, že se v nich dítě nachází; za tím účelem je oprávněn zjednat si
přístup do bytu a jiné místnosti povinného nebo jiné osoby.
(5) Příslušný k výkonu soudního rozhodnutí nebo soudem schválené dohody o výchově
nezletilých dětí a o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte je soud uvedený
v § 88 písm. c).“.
378. V § 273a odst. 2 se za číslovku „273“ vkládají slova „odst. 1 až 3 a 5“.
379. V § 274 se za slovo „použije“ vkládají slova „s výjimkou § 261a odst. 2 a 3“.
380. V § 274 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).
381. V § 274 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 80) zní:
„d) notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti sepsaných podle zvláštního zákona;80)
__________
80
) § 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.“.

382. V § 274 písm. g) se spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „smírů“ se vkládají slova „a
listin“.
383. V § 276 se slova „rozhodnutím přiznané“ nahrazují slovy „výkonem rozhodnutí
vymáhané“.
384. V § 277 odst. 1 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.
385. V § 277 odst. 2 se slovo „pracovník“ nahrazuje slovem „zaměstnanec“.
386. V § 279 odst. 2 písm. d) se slova „pohledávky náhrady přeplatků na dávkách
nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení, jakož i pohledávky náhrady za
příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na náhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské
péče.“ zrušují.
387. V § 279 odst. 2 se doplňují písmena e), f) a g), která znějí:
„e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového
pojištění a důchodového zabezpečení,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte
svěřeného do pěstounské péče.“.
388. V § 287 odst. 2 větě druhé se slova „Předseda senátu“ nahrazují slovem „Soud“.
389. V § 290 odst. 1 se slova „Předseda senátu“ nahrazují slovem „Soud“, za slovy „plátce
mzdy“ se zrušují čárka a slovo „oprávněného“ a za slovo „mzdu“ se vkládají slova „buď
vůbec nebo“.
390. V § 294 odst. 1 větě první se slovo „občana“ nahrazuje slovem „zaměstnance“ a slovo
„občan“ se zrušuje. Ve větě druhé se slovo „občanu“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“.
391. V § 297 odst. 3 se slovo „občan“ nahrazuje slovem „povinný“.
392. V § 299 odst. 1 se za slova „na výkon rozhodnutí srážkami“ vkládají slova „z platu,“.
393. V § 299 odst. 2 se slova „občana, který“ nahrazují slovy „fyzické osoby, která“.
394. § 303 a 304 včetně nadpisu znějí:
„Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu
§ 303
(1) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit
ohledně pohledávky povinného z běžného, vkladového nebo jiného účtu vedeného v
jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Ustanovení o přikázání pohledávky z účtu nelze použít, jestliže jde o vklady na
vkladních knížkách a vkladních listech nebo o jiné formy vkladů.
§ 304

(1) V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu soud přikáže peněžnímu
ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše
vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na
ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li soud výkon rozhodnutí na více účtů
povinného, uvede v usnesení také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka
odepsána.
(2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a
peněžnímu ústavu. Peněžnímu ústavu je doručí do vlastních rukou. Povinnému nesmí být
usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu.
(3) Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k
platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího
příslušenství.“.
395. Za § 304 se vkládá nový § 304a, který zní:
„§ 304a
(1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 neplatí, jde-li o peněžní prostředky, které jsou
povinným určeny pro výplatu mezd (platů), náhrad mezd (platů) a dalších plnění, která
nahrazují odměnu za práci, jeho zaměstnancům, splatných ve výplatním termínu nejblíže
následujícím po dni, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí; mzdy (platy), náhrady mezd (platů) a plnění, která nahrazují odměnu za práci,
splatné v dalších výplatních termínech již z pohledávky z účtu nelze do zániku výkonu
rozhodnutí hradit.
(2) Peněžní prostředky uvedené v odstavci 1 peněžní ústav vyplatí povinnému, jestliže
mu předloží své písemné prohlášení, v němž uvede účel platby, celkovou částku a jména
zaměstnanců s uvedením výše mzdy (platu), náhrady mzdy (platů) nebo jiných plnění, která
nahrazují odměnu za práci, jež jim mají být vyplaceny; podpis povinného na prohlášení musí
být úředně ověřen.
(3) Výplatu peněžních prostředků povinnému peněžní ústav oznámí soudu. Povinný je
povinen soudu vyplacení mezd (platů), náhrad mezd (platů) nebo jiných plnění, která
nahrazují odměnu za práci, svým zaměstnancům vyúčtovat, jestliže mu to soud uloží.“.
396. § 305 až 309 včetně poznámky pod čarou č. 81) znějí:
„§ 305
O tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, soud vyrozumí
oprávněného a peněžní ústav; peněžnímu ústavu vyrozumění doručí do vlastních rukou.
§ 306
(1) Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje až do výše vymáhané pohledávky a jejího
příslušenství na pohledávku povinného z účtu ve výši, v jaké byly na účtu peněžní
prostředky v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí, jakož i na pohledávku z účtu, která vznikla tím, že na účet došly peněžní
prostředky dodatečně, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy bylo peněžnímu ústavu
doručeno vyrozumění podle § 305; povinnost peněžního ústavu provést opravné zúčtování
podle zvláštního zákona81) a ustanovení § 304a tím nejsou dotčeny.
(2) Provedením (§ 307, 308, § 309a odst. 1 a 3) výkon rozhodnutí zaniká.
§ 307

(1) Výkon rozhodnutí se provede odepsáním vymáhané pohledávky a jejího příslušenství
z účtu a jejím vyplacením oprávněnému. Byl-li výkon rozhodnutí nařízen na více účtů
povinného, provede peněžní ústav výkon rozhodnutí z jednotlivých účtů podle pořadí
uvedeného v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
(2) Peněžní ústav provede výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po doručení
vyrozumění podle § 305; není-li však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede
peněžní ústav výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po její splatnosti. Výkon rozhodnutí
se provede i tehdy, postačuje-li pohledávka povinného z účtu jen k částečnému uspokojení
oprávněného.
(3) Nebyla-li podle odstavce 2 vymáhaná pohledávka a její příslušenství zcela uhrazena,
provede peněžní ústav výkon rozhodnutí také ve dni následujícím po dni, v němž na účet
dojdou peněžní prostředky v takové výši, která je potřebná k plnému uspokojení
oprávněného. Nedojde-li k tomu do šesti měsíců ode dne doručení vyrozumění podle § 305,
provede peněžní ústav výkon rozhodnutí ohledně dodatečně došlých peněžních prostředků
rovněž ve dni, který následuje po uplynutí uvedené doby, popřípadě oprávněnému sdělí, že
na účtu povinného nebyly peněžní prostředky. Pohledávku z účtu peněžní ústav odepíše a
oprávněnému ji vyplatí i tehdy, nepostačuje-li k jeho plnému uspokojení.
(4) Odepsanou pohledávku z účtu povinného je peněžní ústav povinen oprávněnému
vyplatit, i když má vůči němu peněžitou pohledávku, kterou by jinak mohl započíst.
(5) Provedením výkonu rozhodnutí se peněžní ústav zprostí v rozsahu plnění
vyplaceného oprávněnému své povinnosti vůči povinnému.
§ 308
(1) Povolí-li soud odklad výkonu rozhodnutí (§ 266) a bylo-li peněžnímu ústavu
doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením výkonu, neprovede peněžní ústav
výkon rozhodnutí, dokud mu nebude soudem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen.
(2) Zastaví-li soud výkon rozhodnutí, zanikají dnem právní moci usnesení o zastavení
výkonu povinnosti peněžního ústavu podle § 304 odst. 1 a účinky výkonu rozhodnutí
uvedené v § 304 odst. 3, § 306 a 307; byl-li výkon rozhodnutí zastaven částečně, platí to
obdobně o dotčené části pohledávky z účtu. O tom, že usnesení o zastavení (částečném
zastavení) výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, soud peněžní ústav vyrozumí.
§ 309
(1) Byl-li výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z téhož účtu nařízen k vydobytí více
pohledávek, uspokojují se jednotlivé pohledávky podle svého pořadí.
(2) Pořadí pohledávek, pro něž byl nařízen výkon rozhodnutí, se řídí dnem, kdy bylo
peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; byla-li mu téhož dne
doručena usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto
pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li pohledávka z účtu povinného k uspokojení všech
vymáhaných pohledávek se stejným pořadím, uhradí se poměrně; ustanovení § 316 odst. 2 a
3 tu platí obdobně.
__________
81
) § 20b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb.“.
397. Za § 309 se vkládá nový § 309a, který včetně poznámek pod čarou č. 82) až 84) zní:
„§ 309a
(1) Byla-li pohledávka z účtu povinného zastavena82) nebo postoupena k zajištění
pohledávky věřitele povinného83) anebo převedena k zajištění závazku povinného ve
prospěch jeho věřitele84) a mají-li tato práva dřívější pořadí než pohledávka, pro niž byl

nařízen výkon rozhodnutí, lze výkon rozhodnutí přikázáním těmito právy dotčené
pohledávky z účtu, popřípadě její části, provést jen tehdy, jestliže práva zanikla, aniž by byly
peněžní prostředky z účtu na jejich základě zcela vybrány. V takovém případě peněžní ústav
výkon rozhodnutí provede podle § 307 odst. 2 a 3, popřípadě v den, který následuje po té, co
se o tomto zániku dozvěděl.
(2) Mají-li práva uvedená v odstavci 1 pozdější pořadí než pohledávka, pro niž byl
nařízen výkon rozhodnutí, při provedení výkonu rozhodnutí se k nim nepřihlíží.
(3) Mají-li práva uvedená v odstavci 1 stejné pořadí jako pohledávka, pro niž byl nařízen
výkon rozhodnutí, a nestačí-li těmito právy nedotčená část pohledávky z účtu, na niž se
vztahuje nařízení výkonu rozhodnutí (§ 306 odst. 1), k plnému uspokojení vymáhané
pohledávky, uhradí se vymáhaná pohledávka, popřípadě její neuhrazená část, poměrně;
ustanovení § 316 odst. 2 a 3 tu platí obdobně. Výkon rozhodnutí peněžní ústav provede
obdobně podle § 307 odst. 3.
(4) Pro pořadí práv uvedených v odstavci 1 je rozhodující den jejich vzniku.
__________
82
) § 151h občanského zákoníku.
§ 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
83
) § 554 občanského zákoníku.
84
) § 553 občanského zákoníku.“.
398. V § 310 se slova „právnických osob“ zrušují a slovo „ustanovením“ se nahrazuje slovem
„ustanoveními“.
399. V § 311 se slova „ukládá ustanovení § 305, 308 a 309“ nahrazují slovy „ukládají
ustanovení § 304 odst. 1 a § 307 až 309a“.
400. § 312 až 314 včetně nadpisu znějí:
„Přikázání jiných peněžitých pohledávek
§ 312
(1) Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného než pohledávky z
účtu u peněžního ústavu nebo nároku uvedeného v § 299 lze nařídit i v případě, že
pohledávka povinného se stane splatnou teprve v budoucnu, jakož i v případě, že povinnému
budou dílčí pohledávky z téhož právního důvodu v budoucnu postupně vznikat.
(2) Výkon rozhodnutí postihuje pohledávku povinného do výše pohledávky oprávněného
a jejího příslušenství, pro něž byl nařízen.
§ 313
(1) V nařízení výkonu rozhodnutí zakáže soud povinnému, aby se svou pohledávkou
jakkoli nakládal. Dlužníkovi povinného soud zakáže, aby od okamžiku, kdy mu bylo
doručeno nařízení výkonu rozhodnutí, povinnému jeho pohledávku vyplatil, provedl na ni
započtení nebo s ní jinak nakládal.
(2) Soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí oprávněnému, povinnému a
dlužníkovi povinného. Dlužníkovi povinného je doručí do vlastních rukou. Povinnému
nesmí být doručeno dříve než dlužníku povinného.
(3) Povinný ztrácí právo na pohledávku okamžikem, kdy bylo dlužníkovi povinného
doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
§ 314

Jakmile nabude usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí právní moci, vyrozumí o tom
soud oprávněného a dlužníka povinného; dlužníku povinného soud doručí vyrozumění do
vlastních rukou.“.
401. Za § 314 se vkládají nové § 314a a 314b, které znějí:
„§ 314a
(1) Výkon rozhodnutí se provede tak, že dlužník povinného po právní moci usnesení o
nařízení výkonu vyplatí oprávněnému pohledávku v rozsahu, v jakém byla nařízením
výkonu postižena.
(2) Dlužník povinného vyplatí pohledávku, jestliže je již splatná, oprávněnému v den,
který následuje po doručení vyrozumění podle § 314; není-li pohledávka povinného v tento
den dosud splatná, vyplatí ji oprávněnému, jakmile se stane splatnou.
(3) Výplatou oprávněnému se zprostí dlužník povinného v rozsahu poskytnutého plnění
své povinnosti vůči povinnému.
§ 314b
(1) Byla-li pohledávka povinného postoupena k zajištění pohledávky věřitele
povinného83) a má-li toto právo dřívější pořadí než pohledávka, pro niž byl nařízen výkon
rozhodnutí, lze výkon rozhodnutí takto dotčené pohledávky, popřípadě její části, provést jen
tehdy, jestliže právo zaniklo, aniž by pohledávka byla zcela vyplacena věřiteli povinného. V
takovém případě dlužník povinného pohledávku (její část) vyplatí oprávněnému až poté, co
se o zániku práva dozvěděl; ustanovení § 314a odst. 2 tím není dotčeno.
(2) Má-li právo uvedené v odstavci 1 pozdější pořadí než pohledávka, pro niž byl nařízen
výkon rozhodnutí, při provedení výkonu rozhodnutí se k němu nepřihlíží.
(3) Má-li právo uvedené v odstavci 1 stejné pořadí jako pohledávka, pro niž byl nařízen
výkon rozhodnutí, a nestačí-li tímto právem nedotčená část pohledávky, kterou postihuje
nařízení výkonu rozhodnutí (§ 312 odst. 2), k plnému uspokojení vymáhané pohledávky,
uhradí se vymáhaná pohledávka, popřípadě její neuhrazená část, poměrně.
(4) Pro pořadí práva uvedeného v odstavci 1 je rozhodující den jeho vzniku.“.
402. V § 315 odst. 1 věta první zní: „Nevyplatí-li dlužník povinného oprávněnému pohledávku
podle § 314a odst. 2, popřípadě podle § 314b odst. 1 a 3, může se oprávněný domáhat
vlastním jménem na dlužníkovi povinného vyplacení pohledávky v řízení podle části třetí,
popřípadě v řízení podle zvláštního zákona.“.
403. V § 317 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje a doplňují se tato slova: „a dávky státní
sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona85) jednorázově.“.
Poznámka pod čarou č. 85) zní:
__________
„85) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.“.
404. V § 317 se odstavec 3 zrušuje.
405. § 318 zní:
„§ 318
Pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské
činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon
rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2, podléhají

výkonu rozhodnutí třemi pětinami. Pro pořadí úhrady přednostních pohledávek se užije
přiměřeně ustanovení § 280 odst. 2 a 3.“.
406. V § 319 odst. 1 věta první zní: „Pohledávky autorské odměny podléhají výkonu rozhodnutí,
je-li povinným autor, jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro
některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2, podléhají výkonu
rozhodnutí třemi pětinami.“.
407. V § 319 odst. 2 se slova „autorské“ zrušují.
408. V § 319 odstavec 3 zní:
„(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije obdobně na pohledávky z práv výkonných
umělců a z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví.“.
409. § 320 včetně nadpisu zní:
„Postižení jiných majetkových práv
§ 320
(1) Výkon rozhodnutí lze nařídit postižením jiného práva než mzdy, peněžité pohledávky
nebo nároku uvedeného v § 299, jde-li o právo, které má majetkovou hodnotu a které není
spojeno s osobou povinného a je převoditelné na jiného.
(2) Na tento výkon rozhodnutí se použijí přiměřeně ustanovení § 312 odst. 2, § 313 až
316, není-li stanoveno jinak.
(3) Spočívá-li právo povinného ve vydání nebo dodání movitých věcí, odevzdají se tyto
věci vždy soudu; vydání a dodání věcí vymůže způsobem uvedeným v § 315 odst. 1
vykonavatel. Soud pak postupuje obdobně podle ustanovení § 326b a § 328 až 334a.“.
410. Za § 320 se vkládá nový § 320a, který včetně poznámky pod čarou č. 86) zní:
„§ 320a
(1) Zaniká-li nařízením výkonu rozhodnutí podle § 320 odst. 1 účast povinného v
obchodní společnosti nebo v družstvu nebo zrušuje-li se tím obchodní společnost,86)
postihuje výkon rozhodnutí pohledávku povinného z práva na vypořádací podíl, popřípadě z
práva na podíl na likvidačním zůstatku.
(2) Na výkon rozhodnutí pro pohledávku z práva na vypořádací podíl, popřípadě z práva
na podíl na likvidačním zůstatku se obdobně použijí ustanovení § 312 odst. 2, § 313 až 316.
__________
86
) § 88 odst. 1 písm. f), § 93 odst. 2, § 102 odst. 3, § 148 odst. 2 a § 231 odst. 1
obchodního zákoníku.“.
411. V § 322 odst. 1 se slova „nebo ke svému podnikání,“ zrušují.
412. V § 322 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho
vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí,
vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která
je tímto zástavním právem zajištěna.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 3 platí též na věci, jejichž je povinný spoluvlastníkem.“.
413. V § 323 odst. 2 se za slovo „byt“ vkládají slova „(sídlo, místo podnikání)“.

414. V § 325 odst. 1 větě první se slovo „Nařízení“ nahrazuje slovy „Usnesení o nařízení“ a ve
větě druhé se slova „nařízení výkonu rozhodnutí“ nahrazují slovem „usnesení“.
415. § 325a zní:
„§ 325a
Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit
osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností
povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj
majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného
přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.“.
416. Za § 325a se vkládá nový § 325b, který zní:
„§ 325b
(1) Povinný umožní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na všechna místa, kde
má své movité věci umístěny.
(2) Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své
místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu
a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn
zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.“.
417. § 326 zní:
„§ 326
(1) Soud v bytě (sídle, místu podnikání) povinného nebo na jiném místě, kde má povinný
své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, aby
výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného
spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Sepsány budou především věci, které povinný může
nejspíše postrádat a které se nejsnáze prodají; věci, které se rychle kazí, budou sepsány, jen
není-li tu dostatek jiných věcí a lze-li zajistit jejich rychlý prodej. Sepsány nemohou být
movité věci, které tvoří příslušenství nemovitosti.
(2) Soud sepíše i věci povinného, které má u sebe někdo jiný, avšak jen tehdy, jestliže
mu takové věci budou současně odevzdány.
(3) Byl-li výkon rozhodnutí nařízen stran určitých movitých věcí povinného, sepíší se jen
věci uvedené v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
(4) Oprávněný má právo být přítomen soupisu věcí. Do soupisu se neuvedou věci, o
nichž oprávněný výslovně prohlásí, že nemají být sepsány.
(5) Soupis se doplní o další věci, jestliže výtěžek prodeje sepsaných věcí nestačí k
uspokojení pohledávky oprávněného anebo jestliže je nařízen další výkon rozhodnutí
prodejem movitých věcí povinného.
(6) Je-li to potřebné, přibere ten, kdo provádí soupis, k úkonu vhodnou osobu, podle
možnosti zástupce orgánu obce.“.
418. Za § 326 se vkládají nové § 326a a 326b, které znějí:
„§ 326a
Nepodaří-li se v bytě (sídle, místu podnikání) povinného ani na jiném soudu známém
místě sepsat žádnou věc, oznámí to soud oprávněnému a vyzve jej, aby soudu označil místo,
kde jsou věci povinného, které by mohly být prodány. Jestliže oprávněný soudu ve
stanovené lhůtě takové místo nesdělí nebo jestliže ani na jím označeném místě nebyly žádné
věci sepsány, soud výkon rozhodnutí zastaví.

§ 326b
(1) Věci, které se rychle kazí, soud odebere povinnému a prodá mimo dražbu ihned po
té, co byly sepsány.
(2) Nepodaří-li se prodat tyto věci a nepřevezme-li je oprávněný za cenu, kterou určil
soud, vrátí je povinnému.“.
419. V § 327 odstavec 1 zní:
„(1) Na návrh oprávněného se soud postará o vhodné zajištění movitých věcí pojatých do
soupisu.“.
420. V § 327 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Sepsané movité věci, které nebyly zajištěny, se ponechají na místě, kde byly
sepsány, a označí se tak, aby bylo patrné, kterým soudem byly sepsány a v jaké věci výkonu
rozhodnutí.“.
421. V § 328 věta druhá zní: „Odhad provede soud; znalce přibere, pokud v jednoduchých
případech nestačí odhad provedený vykonavatelem při sepsání věci.“.
422. V § 328 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Odhad podle odstavce 1 není soudním rozhodnutím.“.
423. § 328b zní:
„§ 328b
(1) Sepsané věci se prodají v dražbě.
(2) Dražbu lze vykonat v místě, kde sepsané věci jsou, nebo u soudu anebo na jiném
vhodném místě. Soud, je-li to třeba, zajistí, aby sepsané věci byly dopraveny do místa, kde
se koná dražba. Jestliže nebyly zajištěny, je povinný povinen sepsané věci vydat k dražbě;
neučiní-li tak dobrovolně, budou mu odebrány.
(3) Soud oznámí dražební rok povinnému, manželu povinného, oprávněnému a orgánu
obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má povinný bydliště. Kromě
toho se dražební rok uveřejní způsobem v místě obvyklým.
(4) Dražbu provádí vykonavatel, který o dražbě sepíše protokol. Soudci, zaměstnanci
soudů, povinný a manžel povinného nesmějí dražit.“.
424. V § 329 odst. 1 se slova „dvě třetiny“ nahrazují slovy „jednu třetinu“.
425. V § 329 odst. 2 větě druhé se za slovem „rozhodne“ vkládá čárka a slova „nedohodnou-li
se tito dražitelé jinak,“.
426. V § 329 odst. 3 se za slovo „zanikají“ vkládají slova „zástavní a zadržovací práva a další“.
427. V § 330 odst. 1 se slovo „věřitelů“ nahrazuje slovy „všech oprávněných“.
428. V § 330 odst. 3 se slova „dvě třetiny“ nahrazují slovy „jednu třetinu“.
429. V § 330 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Věci, které byly pravomocně vyloučeny ze soupisu, se vrátí povinnému. Odmítne-li
povinný tyto věci převzít nebo jeho pobyt není znám, postupuje soud přiměřeně podle §

185g; lhůta podle § 185g odst. 1 počíná běžet ode dne právní moci usnesení o vyloučení věci
z výkonu.“.
430. § 331 zní:
„§ 331
(1) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízen jen pro jednu pohledávku,
soud po srážce nákladů prodeje vyplatí oprávněnému dosažený výtěžek.
(2) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí nařízen třeba postupně pro několik
pohledávek, vyplatí soud po srážce nákladů prodeje každému z oprávněných výtěžek z těch
věcí, které byly sepsány ve prospěch jeho pohledávky. Výtěžek z věcí, které byly sepsány ve
prospěch více pohledávek, se vyplatí podle pořadí.
(3) Převyšuje-li dosažený výtěžek pohledávku, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen,
vyplatí se zbytek výtěžku povinnému. Jestliže povinný odmítne zbytek výtěžku převzít nebo
jeho pobyt není znám, postupuje soud přiměřeně podle § 185g; lhůta podle § 185g odst. 1
počíná běžet ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěžku převzít nebo kdy se zbytek
výtěžku soudu vrátil jako nedoručitelný.“.
431. Za § 331 se vkládá nový § 331a, který včetně poznámek pod čarou č. 87) až 89) zní:
„§ 331a
(1) Byla-li v dražbě prodána movitá věc, která byla zastavena,87) zadržena88) nebo
převedena k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele,84) soud vyplatí výtěžek z
prodeje věci nejprve věřiteli, jehož pohledávka byla zajištěna zadržovacím právem. Při
výplatě výtěžku zástavnímu věřiteli, věřiteli, jehož pohledávka byla zajištěna převodem
práva, a oprávněnému, v jehož prospěch byla věc sepsána, se postupuje podle pořadí.
(2) U movitých věcí, které byly samostatně zastaveny (vespolným zástavním právem)
pro více pohledávek,89) se postupuje přiměřeně podle § 337d.
__________
87
) § 151a a následující občanského zákoníku.
§ 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
88
) § 151s a následující občanského zákoníku.
89
) § 151f odst. 2 občanského zákoníku.
§ 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.“.
432. V § 332 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Pro pořadí zástavního práva a zajišťovacího převodu práva je rozhodující den jejich
vzniku.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
433. V § 333 odst. 1 se za slovo „peněz“ vkládají slova „v měně České republiky“.
434. V § 333 odst. 2 věta první zní: „Naleznou-li se při výkonu rozhodnutí světově
obchodovatelné zlato, peněžní prostředky v cizí měně nebo jiné devizové hodnoty,90) naloží
se s nimi podle zvláštních předpisů.“.
Poznámka pod čarou č. 90) zní:
__________
„90) § 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb.“.
435. § 334 zní:
„§ 334

(1) Vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, akcie, směnky, šeky nebo jiné
listinné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je třeba k uplatnění práva, sepíší
se jako jiné věci, avšak odevzdají se vždy soudu.
(2) Vkladní knížku nebo jí obdobnou jinou formu vkladu předloží soud peněžnímu
ústavu a vybere z ní částku, na kterou má povinný právo. Peněžní ústav provede výplatu
vkladu, i když je tato výplata vázána.
(3) Jde-li o vkladní listy, akcie, směnky, šeky nebo jiné listinné cenné papíry anebo o
jiné listiny, jejichž předložení je třeba k uplatnění práva, soud podle povahy cenného papíru
nebo listiny buď vyzve toho, kdo má plnit, aby odpovídající plnění odevzdal soudu, nebo se
postará o zpeněžení. Postupuje se přitom přiměřeně podle ustanovení o výkonu rozhodnutí
přikázáním pohledávky, přičemž úkony potřebné k uplatnění práva, které přísluší podle
zvláštních předpisů povinnému jako osobě oprávněné z cenných papírů nebo jiných listin,
provádí místo povinného vykonavatel.
(4) Se získanou částkou se naloží jako s výtěžkem prodeje (§ 331 až 332).“.
436. Za § 334 se vkládá nový § 334a, který včetně poznámky pod čarou č. 91) zní:
„§ 334a
(1) Zaknihované a imobilizované cenné papíry se sepíší, jakmile se soud dozví, že pro
povinného jsou takové cenné papíry evidovány u Střediska cenných papírů nebo v jiné
zvláštním zákonem stanovené evidenci.91) V případě potřeby nebo pochybností si vyžádá od
Střediska cenných papírů nebo orgánu vedoucího jinou zvláštním zákonem stanovenou
evidenci (dále jen „Středisko“) zprávu.
(2) Po sepsání soud sdělí Středisku, jaké zaknihované nebo imobilizované cenné papíry
povinného byly sepsány, kdy k sepsání došlo a že povinný s nimi nesmí počínaje tímto dnem
nakládat (§ 324). Středisko obsah sdělení zapíše do své evidence vedené podle zvláštního
zákona.
(3) Sepsané zaknihované a imobilizované cenné papíry soud zpeněží v souladu se
zvláštními předpisy. Potřebné úkony provede vykonavatel; má přitom všechna práva, která
jinak přísluší povinnému jako majiteli účtu u Střediska nebo jako osobě oprávněné z těchto
cenných papírů.
(4) Ustanovení § 334 odst. 4 zde platí obdobně.
__________
91
) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.“.
437. § 335 a 335a včetně nadpisu znějí:
„Prodej nemovitostí
§ 335
(1) Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí může být nařízen, jen když oprávněný
označí nemovitost, jejíž prodej navrhuje, a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými
státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře76) doloží, že nemovitost je ve
vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitostí, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.
(2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem téže
nemovitosti podaný u příslušného soudu dříve, než soud pravomocně rozhodl o nařízení
výkonu rozhodnutí, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. Návrh
dalšího oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud postoupí bez rozhodnutí
příslušnému soudu; v takovém případě se návrh považuje za přistoupení k řízení ode dne,
kdy návrh došel příslušnému soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němž je
při jeho přistoupení.

(3) Oprávněný může vzít zpět svůj návrh až do právní moci usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí. Soud však řízení zastaví jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni oprávnění, kteří
přistoupili do řízení.
§ 335a
(1) Pro nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí je rozhodující stav v době
zahájení řízení.
(2) Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na nemovitost se všemi jejími součástmi a
příslušenstvím; to platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitosti.“.
438. Za § 335a se vkládá nový § 335b, který zní:
„§ 335b
(1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud povinnému
a) zakáže, aby po doručení usnesení nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji zatížil;
b) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k nemovitosti
předkupní právo, s poučením, že při neoznámení povinný odpovídá za škodu tím
způsobenou.
(2) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo
přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného a příslušnému
katastrálnímu úřadu.
(3) Po právní moci soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí osobám, o nichž
je mu známo, že mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo,
finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má
povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání), a vyvěsí je na úřední desce soudu. O tom, že
usnesení nabylo právní moci, soud vyrozumí příslušný katastrální úřad.“.
439. § 336 až 336n včetně poznámky pod čarou č. 92) znějí:
„§ 336
(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému
uloží, aby ocenil nemovitost a její příslušenství a aby ocenil jednotlivá práva a závady s
nemovitostí spojené. Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při oceňování podle
zvláštního předpisu.92)
(2) Je-li to potřebné, provede soud ohledání nemovitosti a jejího příslušenství. O době a
místě ohledání soud uvědomí oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění,
povinného, znalce a osoby, o nichž je známo, že pro ně váznou na nemovitosti práva nebo
závady. Povinný, popřípadě i další osoby, jsou povinny umožnit prohlídku nemovitosti a
jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění a zjištění stavu práv a závad s
nemovitostí spojených.
(3) Jestliže nemovitost a její příslušenství byly oceněny způsobem uvedeným v
odstavcích 1 a 2 v době jednoho roku přede dnem, kdy usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí nabylo právní moci, a jestliže se nezměnily okolnosti rozhodující pro ocenění,
může soud od nového ocenění upustit.
§ 336a
(1) Podle výsledků ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud
a) cenu nemovitosti a jejího příslušenství,
b) cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených,
c) závady, které prodejem v dražbě nezaniknou,

d) výslednou cenu.
(2) Závadami ve smyslu odstavce 1 písm. c) jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem
společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále.
(3) Při určení výsledné ceny se od ceny nemovitosti a jejího příslušenství a ceny práv
spojených s nemovitostí odečtou závady podle odstavce 1 písm. c).
(4) Usnesení podle odstavce 1 soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, povinnému a osobám, o nichž je mu známo, že pro ně váznou na
nemovitosti práva nebo závady. Jednání není třeba nařizovat.
§ 336b

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

(1) Po právní moci usnesení o ceně (§ 336a) soud nařídí dražební jednání (dražbu).
(2) Ve výroku usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhlášce) soud uvede
čas a místo dražebního jednání (§ 336d),
označení nemovitosti a jejího příslušenství,
výslednou cenu (§ 336a),
výši nejnižšího podání (§ 336e odst. 1),
výši jistoty a způsob jejího zaplacení (§ 336e odst. 2),
práva a závady spojené s nemovitostí,
závady, které prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)],
předpoklady, za kterých vydražitel může převzít vydraženou nemovitost a za kterých se
stane jejím vlastníkem (§ 336l odst. 1 a 2),
upozornění, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro
které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního
jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je
příslušnými listinami, a poučení, že k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f),
výzvu, aby oprávněný, ti, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé
povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336f),
soudu sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, s upozorněním, že nepožádají-li o
zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim
převzít (§ 336g),
výzvu, aby každý, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267), je uplatnil u soudu a
aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, s
upozorněním, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo,
upozornění, že osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, je mohou uplatnit jen v
dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo zaniká.
§ 336c

(1) Dražební vyhlášku soud doručí:
a) oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manželu
povinného, osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitosti předkupní právo, věcné
právo nebo nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky
nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je
prokázaly,
b) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu
má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání),

c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění,
d) příslušnému katastrálnímu úřadu,
e) okresnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost.
(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 písm. a) soud dražební vyhlášku doručí do jejich
vlastních rukou.
(3) Soud vyvěsí v den jejího vydání dražební vyhlášku na úřední desce soudu a požádá
obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil
způsobem v místě obvyklým, a příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo její podstatný
obsah uveřejnil na své úřední desce. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí současně sejme
z úřední desky soudu.
(4) V odůvodněných případech může soud dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejnit v celostátním nebo místním tisku, popřípadě jiným vhodným způsobem.
(5) Proti dražební vyhlášce mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo,
věcné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokům uvedeným v § 336b odst. 2
písm. a), b), f), h) až l) není přípustné.
§ 336d
(1) Dražbu lze uskutečnit v místě, kde se nachází nemovitost, nebo u soudu anebo na
jiném vhodném místě.
(2) Dražební jednání soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky.
§ 336e
(1) Nejnižší podání soud stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny [§ 336a odst. 1 písm.
d)].
(2) Výši jistoty soud stanoví podle okolností případu, nejvýše však v částce
nepřevyšující tři čtvrtiny nejnižšího podání. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny
soudu nebo platbou na účet soudu; k platbě na účet soudu lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li
před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudu také došla.
(3) Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je soudu prokázat
nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soud ještě před zahájením vlastní dražby
rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
§ 336f
(1) Věřitel, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo
jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou pohledávku) anebo pohledávku zajištěnou
zástavním právem, může ji do řízení přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání.
Oprávněný a ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, mohou své pohledávky
přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným
v § 274 po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
(2) V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož
uspokojení se věřitel povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží; o tomto následku
musí být věřitel poučen v dražební vyhlášce. K přihlášce musí být připojeny listiny
prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním
právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
(3) Opožděné přihlášky soud usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání
přípustné.

§ 336g
(1) Nesdělí-li oprávněný nebo ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, anebo
věřitel povinného, který podal přihlášku (§ 336f), že žádá zaplacení své pohledávky, je
vydražitel oprávněn dluh povinného vůči těmto věřitelům převzít.
(2) Převzetím dluhu podle odstavce 1 nastoupí vydražitel jako dlužník na místo
povinného; souhlas věřitele se nevyžaduje.
(3) Je-li pohledávka, do níž nastoupil vydražitel místo povinného jako dlužník, zajištěna
zástavním právem k vydražené nemovitosti, působí zástavní právo vůči vydražiteli.
§ 336h
(1) Dražební jednání může řídit jen soudce. Jednotlivé úkony při jednání, jimiž se
nerozhoduje, může na základě pověření soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec
soudu; řídí se přitom pokyny soudce.
(2) Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení
dražebního jednání jistotu (§ 336e odst. 2).
(3) Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc
byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát
draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b, které své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla
úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena.
(4) Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, povinný, manžel
povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní
předpis.
§ 336i
(1) Bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z výkonu
rozhodnutí (§ 267), soud dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.
(2) Po zahájení dražebního jednání soudce nejprve rozhodne, zda je prokázáno
předkupní právo (§ 336e odst. 3), a oznámí, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké
výši, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a v jaké výši a které pohledávky
může vydražitel převzít a jaká je výše těchto pohledávek.
(3) Po provedení úkonů podle odstavce 2 soudce vyzve ty, kdo mohou dražit, aby činili
podání.
(4) Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání; dražitelé jsou vázáni svými podáními,
dokud soud neudělí příklep. Cena vydražené věci není omezena ustanoveními cenových
předpisů.
§ 336j
(1) Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další
podmínky stanovené zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud
příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo, a poté, nedohodnou-li se jinak
dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem.
(2) Před udělením příklepu se soudce dotáže osob přítomných při dražbě, zda mají
námitky proti příklepu; námitky, které podali oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako
další oprávněný, povinný a dražitel, se uvedou do protokolu.
(3) Shledá-li soud námitky proti příklepu důvodnými, pokračuje se v dražbě vyvoláním
předposledního podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V opačném případě
soud usnesením udělí příklep.

(4) V usnesení o příklepu soud stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná
dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Na nejvyšší podání se započte
vydražitelem složená jistota.
(5) Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení
dražebního jednání; jestliže však podali proti příklepu námitky, vrátí se jim po právní moci
usnesení o příklepu.
§ 336k
(1) Usnesení o příklepu soud doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako
další oprávněný, povinnému, vydražiteli a dražitelům, kteří proti udělení příklepu vznesli
námitky.
(2) Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání jen osoby uvedené v
odstavci 1. Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené
v § 336c odst. 1 písm. a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto
důvodu nezúčastnily dražebního jednání.
(3) Odvolací soud usnesení o příklepu změní tak, že se příklep neuděluje, jestliže v řízení
došlo k takovým vadám, že se odvolatel nemohl zúčastnit dražby, nebo jestliže byl příklep
udělen proto, že při nařízení dražebního jednání nebo při provedení dražby došlo k porušení
zákona. Ustanovení § 221 se nepoužije.
(4) Usnesení odvolacího soudu se doručí osobám uvedeným v odstavci 1. Bylo-li
usnesení o příklepu odvolacím soudem změněno, nařídí soud prvního stupně nové dražební
jednání.
§ 336l
(1) Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soud.
(2) Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li
usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o
příklepu.
(3) Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel
jejím vlastníkem.
(4) Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti, je povinen vrátit ji
povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s
nemovitostí a jejím příslušenstvím.
§ 336m
(1) Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, soud dražební jednání skončí. Další
dražební jednání soud nařídí na návrh oprávněného nebo toho, kdo do řízení přistoupil jako
další oprávněný, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby;
nebyl-li návrh podán do jednoho roku, soud výkon rozhodnutí zastaví.
(2) Nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určil soud a
která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné
lhůty zrušuje a soud nařídí další dražební jednání.
(3) Při dalším dražebním jednání podle odstavců 1 a 2 se nejnižší podání stanoví ve výši
poloviny výsledné ceny [§ 336a odst. 1 písm. d)]; jinak o nařízení a provedení další dražby
platí obdobně ustanovení § 336b až 336d, § 336e odst. 2, § 336g, 336h, § 336i odst. 3 a 4, §
336j až 336l.
§ 336n

(1) Vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 je povinen nahradit náklady, které státu a
účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že
nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší
podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená
vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli.
(2) O závazcích podle odstavce 1 rozhodne soud po jednání usnesením.
(3) Nepostačuje-li k úhradě závazků podle odstavce 1 složená jistota, podá vykonavatel
podle vykonatelného usnesení uvedeného v odstavci 2 k vymožení potřebných částek návrh
na nařízení výkonu rozhodnutí proti vydražiteli.
(4) Částky připadající na náhradu nákladů soud vyplatí státu nebo účastníkům, kterým
byly přiznány. Ostatní náhrady připadají do rozdělované podstaty.
__________
92
) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku).“.
440. § 336o a 336p se zrušují.
441. § 337 až 337e znějí:
„§ 337
(1) Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem
nařídí soud jednání o rozvrhu rozdělované podstaty.
(2) K jednání soud předvolá účastníky rozvrhu, kterými jsou oprávněný, ten, kdo do
řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel, osoby, které podaly přihlášku,
ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 336f), a osoby, o nichž je známo, že v jejich
prospěch váznou na nemovitosti závady s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto, že
prodejem v dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)].
(3) Předvolání k rozvrhovému jednání se rovněž vyvěsí na úřední desce soudu.
§ 337a
Rozdělovanou podstatu tvoří nejvyšší podání a úroky z něho, popřípadě náhrady, které
do podstaty připadají podle § 336n odst. 4, a na tyto náhrady započítaná jistota vydražitele
uvedeného v § 336m odst. 2.
§ 337b
(1) Při rozvrhovém jednání se projednají pohledávky, které mohou být uspokojeny z
rozdělované podstaty.
(2) Každý z věřitelů, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a
její příslušenství ke dni rozvrhového jednání a uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti
významné pro její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni
rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soud podle údajů obsažených ve spisu.
Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství,
která nebyla vyčíslena.
(3) Každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené pohledávky co do jejich pravosti,
výše, zařazení do skupiny a pořadí. K námitkám osob, které se k rozvrhovému jednání
nedostavily, se nepřihlíží, ledaže by byly uplatněny a doloženy před jednáním.
(4) Vydražitel se vyjádří, zda přebírá pohledávky, o nichž věřitelé neprohlásili, že žádají
jejich zaplacení (§ 336g). K vyjádření vydražitele učiněnému po skončení rozvrhového
jednání se nepřihlíží.

(5) Osoby, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo, se vyjádří, zda
požadují vyplacení náhrady; jinak se má za to, že souhlasí s vyplacením náhrady vydražiteli.
K vyjádření učiněnému po skončení rozvrhového jednání se nepřihlíží.
§ 337c
(1) Podle výsledků rozvrhového jednání se z rozdělované podstaty uspokojují postupně
podle těchto skupin:
a) pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové
dražby nebo další dražby,
b) pohledávky z hypotečních úvěrů sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních
zástavních listů,
c) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další
oprávněný, pohledávky zajištěné zástavním právem a náhrada za věcná břemena nebo
nájemní práva s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem nemovitosti v
dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)],
d) pohledávky nedoplatků výživného,
e) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud nebyly
uspokojeny podle písmena c),
f) ostatní pohledávky.
(2) Nelze-li plně uspokojit všechny pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se
podle pořadí; pohledávky patřící do téže skupiny, které mají stejné pořadí, se uspokojí
poměrně.
(3) Nesplatné pohledávky zajištěné zástavním právem se považují při rozvrhu za splatné.
(4) Úroky, úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení za poslední tři roky před
rozvrhovým jednáním, jakož i náhrada nákladů řízení se uspokojují v pořadí jistiny. Nestačíli rozdělovaná podstata, uhradí se před jistinou.
(5) Pro pořadí je rozhodující
a) u pohledávky oprávněného den, kdy k soudu výkonu došel jeho návrh na nařízení
výkonu rozhodnutí,
b) u pohledávky toho, jenž do řízení přistoupil jako další oprávněný, den, který se považuje
za přistoupení k řízení,
c) u přihlášené pohledávky den, kdy k soudu došla přihláška,
d) u pohledávky zajištěné zástavním právem den vzniku zástavního práva,
e) u náhrad za věcná břemena den vzniku věcného břemene,
f) u náhrad za nájemní práva den vzniku nájemního práva.
Pořadí pohledávky se stanoví podle toho hlediska, které je pro ni výhodnější.
(6) Po úhradě všech pohledávek, které mají být uspokojeny, se zbytek rozdělované
podstaty vyplatí povinnému.
§ 337d
(1) Byly-li v dražbě prodány všechny nemovitosti, na kterých váznou pohledávky
zajištěné zástavním právem pro tutéž pohledávku89) (dále jen „vespolné zástavní právo“),
uhradí se takové pohledávky při rozvrhu jednotlivých rozdělovaných podstat poměrně podle
zbytků rozdělovaných podstat, které zbývají u každé jednotlivé nemovitosti po uhrazení
předcházejících nároků. Žádá-li věřitel uspokojení v jiném poměru, přikáže se osobám, které
by v důsledku toho obdržely z rozdělované podstaty méně, částka, která by připadla na
takovou pohledávku až do výše schodku z jednotlivých rozdělovaných podstat.
(2) Nebyly-li v dražbě prodány všechny nemovitosti, na nichž váznou pohledávky
zajištěné vespolným zástavním právem, použije se za základ výpočtu úhrady hodnota všech

nemovitostí zjištěná podle zvláštního předpisu.92) Částky, o které by byli věřitelé s
pozdějším pořadím zkráceni tím, že věřitel pohledávky zajištěné vespolným zástavním
právem dostal více, než kolik by na něj připadlo z výtěžku prodané nemovitosti, zajistí se na
jejich návrh zástavním právem na neprodaných nemovitostech v pořadí, které příslušelo
uspokojenému věřiteli.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použije přiměřeně i na pohledávky, které zatěžují
podíly několika spoluvlastníků téže nemovitosti.
§ 337e
(1) V rozvrhovém usnesení soud rozhodne též o pohledávkách, které byly při
rozvrhovém jednání popřeny co do pravosti, výše, zařazení do skupiny nebo pořadí, jestliže
lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů; to neplatí u pohledávek, na které ani zčásti
podle skupin nebo podle pořadí nepřipadá úhrada z rozdělované podstaty.
(2) Ty, o jejichž námitkách nemohlo být rozhodnuto podle odstavce 1, soud vyzve, aby
do třiceti dnů od právní moci rozvrhového usnesení podali návrh podle § 267a odst. 1,
jestliže na sporné pohledávky připadá alespoň zčásti úhrada z rozdělované podstaty; o částce
připadající na sporné pohledávky soud rozhodne, že bude projednána při dalším rozvrhovém
jednání.
(3) K námitkám, které nebyly včas uplatněny podle odstavce 2, se nepřihlíží; o tomto
následku musí být ti, kdo byli vyzváni podat návrh podle § 267a odst. 1, poučeni.
(4) V návrhu podle § 267a odst. 1 mohou být uplatněny jen skutečnosti, které byly
uvedeny při rozvrhovém jednání.“.
442. Za § 337e se vkládají nové § 337f až 337h, které znějí:
„§ 337f
(1) Po právní moci rozhodnutí o návrhu podle § 267a odst. 1 soud nařídí jednání o
rozvrhu zbytku rozdělované podstaty.
(2) K tomuto jednání soud nepředvolá účastníky rozvrhu, jejichž pohledávky byly podle
předchozího rozvrhového usnesení zcela uspokojeny. Při rozvrhu zbytku rozdělované
podstaty se jinak postupuje obdobně podle § 337 odst. 2 a 3, § 337a, 337c a 337d.
§ 337g
(1) V rozvrhovém usnesení soud přizná pohledávky jejich věřitelům; úhrada pohledávek,
které vydražitel převzal (§ 336g, § 337b odst. 4), se přizná vydražiteli.
(2) Náhradu za věcné břemeno nebo nájemní právo soud přizná vydražiteli, jestliže s tím
souhlasí osoba, které svědčí právo z tohoto věcného břemene nebo nájemní právo (§ 337b
odst. 5).
(3) Přiznané částky soud vyplatí po právní moci rozvrhového usnesení.
§ 337h
(1) Dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají zástavní práva váznoucí na
nemovitosti; ustanovení § 336g odst. 3 tím není dotčeno.
(2) Dnem právní moci rozvrhového usnesení zanikají věcná břemena a nájemní práva na
nemovitosti váznoucí; to neplatí u věcných břemen a nájemních práv, o nichž bylo
rozhodnuto, že nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)], a u věcných břemen a nájemních práv,
za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada (§ 337g odst. 2).

(3) Po právní moci rozvrhového usnesení soud vyrozumí příslušný katastrální úřad o
tom, zda zástavní práva váznoucí na nemovitosti zanikla nebo zda působí proti vydražiteli,
jakož i o tom, jaká věcná břemena zanikla a jaká i nadále nemovitost zatěžují.
(4) Byl-li výkon rozhodnutí zastaven, soud o tom vyrozumí po právní moci usnesení
příslušný katastrální úřad.“.
443. § 338 až 338b včetně nadpisů znějí:
„Prodej spoluvlastnického podílu
§ 338
(1) Na výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu se užijí ustanovení o
výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Jde-li o prodej spoluvlastnického podílu k movité věci, soud doručí spoluvlastníku
povinného usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí při provedení soupisu, popřípadě po
soupisu nebo poté, co zjistí, že věc je ve spoluvlastnictví, a oznámí mu dražební rok.
Spoluvlastník povinného je povinen umožnit soupis věci ve spoluvlastnictví; povinnosti
uložené povinnému v § 325b a 326b platí i pro něj. Zúčastní-li se spoluvlastník povinného
dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení §
329 odst. 2 věty druhé se nepoužije.
(3) Jde-li o prodej spoluvlastnického podílu k nemovitosti, soud doručí spoluvlastníku
povinného pravomocné usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a dražební vyhlášku;
spoluvlastník povinného může podat za podmínek uvedených v § 336c odst. 5 odvolání proti
dražební vyhlášce. Zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli
stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se
nepoužije. Spoluvlastník povinného je oprávněn podat za podmínek uvedených v § 336k
odst. 2 větě druhé odvolání proti usnesení o příklepu.
Prodej zástavy
§ 338a
(1) Na výkon rozhodnutí prodejem zástavy se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí
prodejem movitých věcí a nemovitostí, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí lze nařídit jen prodejem v rozhodnutí
označené zástavy. Má-li zástavu u sebe zástavní věřitel nebo jiná osoba, které byla podle
zástavní smlouvy odevzdána, jsou tyto osoby povinny umožnit soupis této věci a její ocenění
a věc vydat soudu k dražbě; ustanovení § 325b a 326b pro ně platí obdobně.
(3) Při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí se nepoužijí ustanovení § 335 odst. 2 a
3, ledaže jde o návrh dalšího oprávněného z rozhodnutí o prodeji zástavy, a ustanovení §
336f, ledaže by věřitel přihlásil pohledávku zajištěnou prodávanou zástavou.
(4) Výkon rozhodnutí prodejem zástavy bude kromě důvodů uvedených v § 268
zastaven také tehdy, jestliže zaniklo zástavní právo. Byla-li zajištěná pohledávka z části
uspokojena nebo jinak zčásti zanikla, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.
HLAVA PÁTÁ
ZŘÍZENÍ SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO
PRÁVA NA NEMOVITOSTECH
§ 338b

(1) Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti může být
nařízen, jen když oprávněný přesně označí nemovitost, k níž má být zástavní právo zřízeno,
a jestliže listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány nebo notářem76) doloží, že
nemovitost je ve vlastnictví povinného. O tom, že byl podán návrh na nařízení výkonu
rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, soud vyrozumí
příslušný katastrální úřad.
(2) Pro nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva je
rozhodující stav v době zahájení řízení.“.
444. Za § 338b se vkládají nové § 338c až 338zq, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č.
93) až 95) znějí:
„§ 338c
(1) Nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva se vztahuje na
nemovitost se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.
(2) Zřízení soudcovského zástavního práva se zaznamenává podle zvláštních předpisů do
katastru nemovitostí.
§ 338d
(1) Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovitosti je rozhodující den, v němž
k soudu došel návrh na zřízení soudcovského zástavního práva; došlo-li několik návrhů ve
stejný den, mají zástavní práva stejné pořadí. Bylo-li však pro vymáhanou pohledávku již
dříve zřízeno zákonné nebo smluvní zástavní právo, řídí se pořadí soudcovského zástavního
práva pořadím tohoto zástavního práva.
(2) Pro pohledávky, pro něž bylo zřízeno soudcovské zástavní právo, lze vést výkon
rozhodnutí prodejem nemovitosti přímo i proti každému pozdějšímu vlastníku nemovitosti,
který ji nabyl smluvně.
§ 338e
(1) Při výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitosti se
nepoužijí ustanovení § 263 až 266, § 267a a § 268 odst. 1 písm. e). Ustanovení § 268 odst. 1
písm. g) lze použít jen tehdy, zaniklo-li právo rozhodnutím přiznané před podáním návrhu
na nařízení tohoto výkonu rozhodnutí.
(2) Byl-li výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva pravomocně
zastaven, zástavní právo tím od počátku zaniká. V případě, že byl pravomocně zastaven jen
částečně, platí, že byl od počátku nařízen pro pohledávku jen v takové výši, kolik činí po
zastavení výkonu rozhodnutí.
(3) Usnesení o zastavení nebo o částečném zastavení výkonu rozhodnutí soud zašle po
právní moci příslušnému katastrálnímu úřadu.
HLAVA ŠESTÁ
PRODEJ PODNIKU
Nařízení výkonu rozhodnutí
§ 338f
(1) Výkon rozhodnutí prodejem podniku93) může být nařízen, jen když oprávněný označí
podnik, jehož prodej navrhuje, a jestliže doloží, že podnik je majetkem povinného.

(2) Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem téhož podniku
podaný u příslušného soudu dříve, než soud pravomocně rozhodl o nařízení výkonu
rozhodnutí, se považuje za přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. Návrh dalšího
oprávněného, který byl podán u nepříslušného soudu, soud postoupí bez rozhodnutí
příslušnému soudu; v takovém případě se návrh považuje za přistoupení k řízení ode dne,
kdy návrh došel příslušnému soudu. Další oprávněný musí přijmout stav řízení, v němž je
při jeho přistoupení.
(3) Oprávněný může vzít zpět svůj návrh až do právní moci usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí. Soud však řízení zastaví jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni oprávnění, kteří
přistoupili do řízení.
§ 338g
(1) Pro nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku je rozhodující stav v době
zahájení řízení.
(2) Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na věci, práva a jiné majetkové hodnoty,
které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit,
a to podle stavu, jaký tu je v době příklepu.
(3) Výkonem rozhodnutí nemůže být postižen podnik, jedná-li se o banku.
§ 338h
(1) V usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví správce podniku (dále jen
„správce“) a povinnému
a) zakáže, aby po doručení usnesení podnik nebo část podniku převedl na někoho jiného;
b) uloží, aby soudu do 15 dnů od doručení usnesení oznámil, zda a kdo má k podniku, k
jeho části nebo k věcem, právům nebo jiným hodnotám patřícím k podniku předkupní
právo, s poučením, že při neoznámení povinný odpovídá za škodu tím způsobenou;
c) zakáže, aby po doručení usnesení věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k
provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, převedl
na jiného, zatížil je nebo s nimi jinak nakládal bez souhlasu správce;
d) přikáže, aby správci umožnil kdykoliv nahlížet do účetní evidence a dalších písemností
týkajících se podniku a bez omezení vstupovat do všech prostor podniku.
(2) Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručí soud oprávněnému, těm, kdo
přistoupili do řízení jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného, správci a
příslušnému rejstříkovému soudu nebo orgánu, který vede jiný rejstřík, v němž je povinný
zapsán.
(3) Po právní moci soud doručí usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí osobám, o nichž
je známo, že mají k podniku nebo k jednotlivým věcem, právům a jiným majetkovým
hodnotám, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto
účelu sloužit, předkupní, zástavní nebo zadržovací právo, osobám, kterým práva patřící k
podniku byla postoupena k zajištění pohledávky věřitele povinného83) nebo byla převedena
k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele,84) a finančnímu a obecnímu úřadu,
v jejichž obvodu je podnik a v jejichž obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo
podnikání). Po právní moci se usnesení též vyvěsí na úřední desce soudu. O tom, že usnesení
nabylo právní moci, soud vyrozumí příslušný rejstříkový soud nebo orgán, který vede jiný
rejstřík, v němž je povinný zapsán.
Správce podniku
§ 338i

(1) Správcem soud ustanoví osobu zapsanou podle zvláštních předpisů v seznamu
správců konkursní podstaty.94) Výjimečně může soud správcem ustanovit i osobu do tohoto
seznamu nezapsanou, splňuje-li podmínky pro zapsání do seznamu, jestliže s ustanovením
správcem souhlasí.
(2) Při výběru osoby správce soud přihlíží zejména k tomu, zda má správce s ohledem na
povahu podniku potřebné předpoklady k řádnému výkonu správy. Osoby zapsané do
seznamu správců konkursní podstaty mohou funkci správce odmítnout jen z důležitých
důvodů, které posoudí soud.
(3) Správce je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a odpovídá za škodu,
kterou způsobil zaviněným porušením svých povinností, které mu ukládá zákon nebo které
mu uložil soud.
(4) Správce má nárok na odměnu a na náhradu hotových výdajů.
(5) Na úhradu hotových výdajů, vynakládaných zejména v souvislosti s přibráním
znalce, soud poskytne správci na jeho žádost zálohu. Hotové výdaje hrazené z této zálohy se
považují za náklady prodeje.
§ 338j
(1) Správce je z výkonu své funkce vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci,
k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.
(2) O tom, zda je správce vyloučen, rozhodne soud; před rozhodnutím si zpravidla
vyžádá vyjádření správce. Proti jeho usnesení není přípustný opravný prostředek.
(3) Rozhodne-li soud, že správce je ze své funkce vyloučen, současně jej zprostí funkce
a ustanoví nového správce.
§ 338k
(1) Správce při výkonu své funkce postupuje podle zákona a dalších právních předpisů a
podle pokynů soudu; dbá, aby po nařízení výkonu rozhodnutí nedošlo bezdůvodně ke
zmenšení majetku prodávaného podniku, popřípadě aby se majetek podniku očekávaným
způsobem zvýšil. K řádnému zajištění majetku podniku činí vhodná opatření, zejména
vyrozumí peněžní ústav, že s prostředky na účtu povinného, které slouží k provozování
podniku, může povinný nakládat jen s jeho souhlasem. Vyžadují-li to okolnosti případu,
může správce vyzvat dlužníky povinného, aby plnění svých peněžitých dluhů skládali na
účet povinného, který za tím účelem zřídil. Zjistí-li správce, že součástí podniku je
nemovitost, vyrozumí bez zbytečného odkladu příslušný katastrální úřad, že byl nařízen
výkon rozhodnutí prodejem podniku a že povinný nesmí bez jeho souhlasu nemovitost
převést na jiného, zatížit ji nebo s ní jinak nakládat.
(2) Souhlas správce s úkony povinného musí být udělen písemně; u písemných úkonů
musí být obsažen na téže listině. Právní úkony povinného, které učinil bez souhlasu správce,
jsou neplatné.
(3) Vyzve-li správce dlužníka povinného, aby plnění svého peněžitého dluhu skládal na
určitý účet, nesmí dlužník po doručení výzvy dluh plnit jinak. Nesplní-li dlužník povinného
dluh v souladu s výzvou správce, je správce oprávněn domáhat se jako zástupce povinného
řádného splnění dluhu.
(4) Neučiní-li povinný řádně a včas úkony potřebné k odvrácení hrozící škody na
majetku podniku, je povinen tyto úkony provést správce jako zástupce povinného.
(5) Odmítne-li správce udělit povinnému souhlas k úkonu potřebnému k řádnému
provozování podniku, může povinný soudu navrhnout, aby svým usnesením souhlas správce
nahradil. Soud o návrhu rozhodne po slyšení správce a povinného; proti jeho usnesení není
odvolání přípustné.

(6) Ve sporech a v jiných řízeních, v nichž je povinný účastníkem a které se týkají
podniku, je správce oprávněn povinného zastupovat i bez jeho souhlasu; má přitom obdobné
postavení jako zástupce účastníka na základě procesní plné moci (§ 28a odst. 1). Po dobu, po
kterou správce podniku zastupuje povinného, nesmí jiné osoby povinného zastupovat nebo
za něj jednat.
Dohled soudu
§ 338l
(1) Soud dohlíží, jak správce plní své povinnosti uložené mu zákonem a dalšími
právními předpisy nebo soudem. Při výkonu dohlédací činnosti je soud oprávněn vyžádat si
od správce zprávu o jeho činnosti, nahlížet do listin správce a povinného a provádět potřebná
šetření. Zjistí-li v činnosti správce nedostatky, uloží správci, aby je odstranil; proti tomuto
usnesení není odvolání přípustné.
(2) K přibrání znalce správcem [§ 338m odst. 1 písm. c)] není třeba souhlasu soudu.
(3) Za porušení povinností při výkonu funkce může soud uložit správci pořádkovou
pokutu; postupuje přitom obdobně podle § 53.
(4) Neplní-li správce řádně své povinnosti nebo z jiných vážných důvodů, může soud na
návrh některého z účastníků nebo správce anebo i bez návrhu zprostit správce funkce.
Zprostí-li soud správce funkce, ustanoví současně jiného správce. Správce, který byl funkce
zproštěn, je povinen řádně předat funkci novému správci a poskytnout mu všechny potřebné
informace a doklady.
Cena podniku
§ 338m
(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud správci uloží, aby
a) zjistil na základě údajů v účetní evidenci o podniku, jaké věci, práva a jiné majetkové
hodnoty a jaké závazky slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze
mají tomuto účelu sloužit; neumožní-li povinný správci řádně nahlédnout do účetní
evidence, zjedná soud správci na jeho návrh přístup k této evidenci, a to v odůvodněných
případech i za součinnosti orgánů justiční stráže nebo Policie České republiky,
b) provedl soupis věcí, práv a jiných majetkových hodnot a závazků, o nichž se mu
podařilo za součinnosti s povinným zjistit, že slouží k provozování podniku nebo
vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, není-li možné potřebné údaje zjistit
postupem podle písmena a),
c) na základě zjištění podle písmena a) nebo podle písmena b) anebo jiných (dalších)
rozhodných hledisek, popřípadě též na základě ocenění znalce, kterého si přibral, protože
cenu nebylo možné stanovit jinak, podal soudu zprávu o ceně podniku.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při oceňování podle zvláštního
předpisu.92)
(3) Nestanoví-li soud jinak, správce ve zprávě o ceně podniku uvede
a) jaké věci, práva a jiné majetkové hodnoty patří k podniku a jakou mají cenu,
b) kolik činí v podniku peněžní prostředky v hotovosti a uložené na účtu u peněžního
ústavu v měně České republiky,
c) jaké závazky patří k podniku a jakou mají cenu,
d) jaké peněžité závazky patří k podniku a kolik činí celkem,
e) kolik činí čisté jmění podniku.
(4) Stejnopis zprávy správce o ceně podniku soud doručí oprávněnému, těm, kdo do
řízení přistoupili jako další oprávnění, a povinnému a umožní jim, aby se k obsahu zprávy v

přiměřené lhůtě vyjádřili. K námitkám povinného týkajících se soupisu věcí, práv a jiných
majetkových hodnot, který správci neposkytl součinnost podle odstavce 1 písm. b), se
nepřihlíží.
(5) Soud může správci uložit, aby zprávu doplnil nebo aby podal soudu potřebná
vysvětlení. K objasnění rozhodných skutečností může též provést potřebná šetření.
§ 338n
(1) Podle obsahu zprávy správce o ceně podniku, popřípadě zjištění podle § 338m odst. 5
soud určí
a) cenu věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku,
b) výši peněžních prostředků v hotovosti a uložených na účtu u peněžního ústavu v měně
České republiky, patřících k podniku,
c) cenu všech závazků patřících k podniku,
d) výši peněžitých závazků patřících k podniku,
e) zjištěnou cenu podniku.
(2) Zjištěnou cenu podniku soud určí ve výši čistého jmění podniku; k prostředkům
uvedeným v odstavci 1 písm. b) se při tom nepřihlíží.
(3) Neprovádí-li se dokazování nebo souhlasí-li s tím osoby uvedené v § 338m odst. 4,
není třeba nařizovat jednání.
(4) Usnesení podle odstavce 1 soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a povinnému.
(5) Po právní moci usnesení podle odstavce 1 má každý právo nahlédnout do zprávy o
ceně podniku.
(6) Zjistí-li soud, že cena věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku
spolu s prostředky uvedenými v odstavci 1 písm. b) nepřesahuje výši splatných peněžitých
závazků patřících k podniku, pohledávek oprávněného a těch, kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění, které nepatří k podniku, a předpokládané náklady prodeje, odměnu správce
a náhradu jeho hotových výdajů, anebo že ji přesahuje jen nepatrně, výkon rozhodnutí
zastaví.
Dražební vyhláška
§ 338o
(1) Po právní moci usnesení o ceně soud nařídí, nebyl-li výkon rozhodnutí pravomocně
zastaven, dražební jednání (dražbu).
(2) Ve výroku usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhlášce) soud uvede
a) čas a místo dražebního jednání (§ 338q),
b) označení prodávaného podniku,
c) údaje uvedené v § 338n odst. 1,
d) výši nejnižšího podání (§ 338r odst. 1),
e) výši jistoty a způsob jejího zaplacení (§ 338r odst. 2),
f) upozornění, že cena věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku, výše
peněžních prostředků v hotovosti a uložených na účtu u peněžního ústavu v měně České
republiky, patřících k podniku, cena závazků patřících k podniku, výše peněžitých
závazků patřících k podniku, zjištěná cena podniku a výše nejnižšího podání mohou být
změněny s přihlédnutím ke zvýšení nebo snížení jmění podniku, k němuž dojde do
dražebního jednání (§ 338t odst. 1),
g) předpoklady, za kterých vydražitel může převzít vydražený podnik a za kterých
vydražený podnik přejde do jeho majetku (§ 338z odst. 1 a 2),

h) upozornění, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem,
zadržovacím právem, postoupením pohledávky83) nebo převodem práva,84) než pro které
byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže patří k podniku, jestliže je přihlásí nejpozději do 5
dnů přede dnem dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího
příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, a poučení, že k přihláškám, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 338s a §
338zn odst. 2),
i) upozornění, že závazky patřící k podniku, které nebudou při výkonu rozhodnutí
uspokojeny, přecházejí na vydražitele (§ 338zk),
j) výzvu, aby každý, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267), je uplatnil u soudu a
aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, s
upozorněním, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo,
k) upozornění, že osoby, které mají k podniku, k jeho části nebo k věcem, právům a jiným
majetkovým hodnotám, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své
povaze mají tomuto účelu sloužit, předkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražbě jako
dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo zaniká,
l) upozornění, kde a kdy je možné nahlédnout do zprávy o ceně podniku (§ 338n odst. 5).
§ 338p
(1) Dražební vyhlášku soud doručí:
a) oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manželu
povinného, osobám, o nichž je mu známo, že mají k podniku nebo k věcem, právům a
jiným majetkovým hodnotám, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své
povaze mají tomuto účelu sloužit, předkupní právo nebo zástavní právo anebo
zadržovací právo, osobám, kterým práva patřící k podniku byla postoupena k zajištění
pohledávky věřitele povinného83) nebo byla převedena k zajištění závazku povinného ve
prospěch jeho věřitele,84) osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo
pohledávky zajištěné zástavním právem, zadržovacím právem, postoupením pohledávky
nebo převodem práva, jež patří k podniku, a příslušnými listinami je prokázaly, a
osobám uvedeným v § 338zn odst. 1,
b) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je podnik a v jejichž obvodu má
povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání),
c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění,
d) okresnímu úřadu, v jehož obvodu je podnik.
(2) Osobám uvedeným v odstavci 1 písm. a) soud dražební vyhlášku doručí do jejich
vlastních rukou.
(3) Soud vyvěsí v den jejího vydání dražební vyhlášku na úřední desce soudu a požádá
obecní úřad, v jehož obvodu je podnik, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil
způsobem v místě obvyklým. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí současně sejme z
úřední desky soudu.
(4) V odůvodněných případech může soud dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejnit v celostátním nebo místním tisku, popřípadě jiným vhodným způsobem.
(5) Proti dražební vyhlášce mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k podniku nebo k věcem,
právům a jiným majetkovým hodnotám, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem
ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, předkupní právo. Odvolání jen proti výrokům
uvedeným v § 338o odst. 2 písm. a), b), f) až l) není přípustné.

§ 338q
(1) Dražbu lze uskutečnit v místě, kde se nachází podnik, nebo u soudu anebo na jiném
vhodném místě.
(2) Dražební jednání soud nařídí nejméně 30 dnů po dni vydání dražební vyhlášky.
§ 338r
(1) Nejnižší podání soud stanoví ve výši poloviny ceny věcí, práv a jiných majetkových
hodnot patřících k podniku [§ 338n odst. 1 písm. a)], nejvýše však ve výši dvou třetin
zjištěné ceny podniku [§ 338n odst. 1 písm. e)].
(2) Výši jistoty soud stanoví podle okolností případu, nejvýše však v částce
nepřevyšující tři čtvrtiny nejnižšího podání. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny
soudu nebo platbou na účet soudu; k platbě na účet soudu lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li
před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudu také došla.
(3) Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je soudu prokázat
nejpozději před zahájením dražebního jednání.
§ 338s
(1) Věřitel, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo
jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou pohledávku) anebo pohledávku zajištěnou
zástavním právem, zadržovacím právem, postoupením pohledávky83) nebo převodem
práva,84) která patří k podniku, může ji u soudu přihlásit nejpozději do 5 dnů přede dnem
dražebního jednání. Oprávněný nebo ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný,
mohou své pohledávky přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány rozhodnutím, smírem nebo
jiným titulem uvedeným v § 274 po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
(2) V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož
uspokojení se věřitel povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží; o tomto následku
musí být věřitel poučen v dražební vyhlášce. K přihlášce musí být připojeny listiny
prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním
právem, zadržovacím právem, postoupením pohledávky83) nebo převodem práva84) a že
patří k podniku, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
(3) Opožděné přihlášky a přihlášky pohledávek, které nepatří k podniku, soud usnesením
odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
§ 338t
(1) Po vydání dražební vyhlášky soud správci uloží, aby mu podal před zahájením
dražebního jednání zprávu, zda došlo oproti stavu, který byl rozhodný pro usnesení podle §
338n odst. 1, ke změně v okolnostech podle § 338m odst. 3, popřípadě jak se tyto okolnosti
změnily.
(2) Nepodá-li správce soudu řádně a včas zprávu podle odstavce 1, soud mu uloží, aby
státu nahradil náklady zmařené dražby, a na návrh účastníků dražby, aby jim nahradil
náklady, které jim v souvislosti s účastí na této dražbě vznikly. O tomto následku musí být
správce poučen.
Dražební jednání
§ 338u

(1) Dražební jednání může řídit jen soudce. Jednotlivé úkony při jednání, jimiž se
nerozhoduje, může na základě pověření soudce provést vykonavatel nebo jiný zaměstnanec
soudu; řídí se přitom pokyny soudce.
(2) Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení
dražebního jednání jistotu (§ 338r odst. 2).
(3) Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, povinný, manžel
povinného, správce, vydražitel uvedený v § 338za odst. 2 a ti, jimž v nabytí podniku brání
zvláštní předpis.
(4) Ustanovení § 336h odst. 3 platí obdobně.
§ 338v
(1) Bylo-li zjištěno, že byl podán návrh na vyloučení prodávaného podniku nebo jeho
části z výkonu rozhodnutí (§ 267 odst. 1), soud dražební jednání odročí až do pravomocného
rozhodnutí o návrhu.
(2) Byl-li podán návrh na vyloučení jednotlivých věcí, práv nebo jiných majetkových
hodnot patřících k podniku, soud podle okolností případu posoudí, zda je třeba jednání
odročit až do pravomocného rozhodnutí o návrhu nebo zda přistoupí k dražbě. V případě, že
přistoupí k dražbě, soud upozorní dražitele na sporné věci, práva nebo jiné majetkové
hodnoty.
(3) Nepodal-li správce do zahájení dražebního jednání zprávu podle § 338t odst. 1,
rozhodne soud o nárocích podle § 338t odst. 2 a dražební jednání odročí. Při nařízení nového
dražebního jednání znovu postupuje podle § 338o až 338t.
§ 338w
(1) Po zahájení dražebního jednání soudce
a) rozhodne, zda je prokázáno předkupní právo (§ 338r odst. 3),
b) na základě zprávy správce podle § 338t odst. 1 usnesením určí novou cenu věcí, práv a
jiných majetkových hodnot patřících k podniku, výši peněžních prostředků v hotovosti a
uložených na účtu u peněžního ústavu v měně České republiky, patřících k podniku,
cenu závazků patřících k podniku, výši peněžitých závazků patřících k podniku a
výslednou cenu podniku,
c) stanoví, kolik činí nejnižší podání,
d) oznámí, kteří věřitelé přihlásili své pohledávky a v jaké výši, popřípadě kteří věřitelé
mají právo na uspokojení svých pohledávek podle § 338zn odst. 1.
(2) Proti usnesením podle odstavce 1 písm. a), b) a c) není odvolání přípustné.
(3) Zjistí-li soud, že cena věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku
spolu s prostředky uvedenými v § 338n odst. 1 písm. b) nepřesahuje výši splatných
peněžitých závazků patřících k podniku, pohledávek oprávněného, těch, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, a dalších přihlášených věřitelů, které nepatří k podniku, a
předpokládané náklady prodeje, odměnu správce a náhradu jeho hotových výdajů, anebo že
ji přesahuje jen nepatrně, výkon rozhodnutí zastaví.
(4) Nebude-li výkon rozhodnutí zastaven, soudce po provedení úkonů podle odstavce 1
vyzve ty, kdo mohou dražit, aby činili podání.
(5) Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání; dražitelé jsou vázáni svými podáními,
dokud soud neudělí příklep. Cena vydraženého podniku není omezena ustanoveními
cenových předpisů.
§ 338x

(1) Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další
podmínky stanovené zákonem. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud
příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo k podniku, pak tomu, komu svědčí
předkupní právo k části podniku nebo k jednotlivým věcem, právům nebo jiným
majetkovým hodnotám, které patří k podniku, a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří
učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem.
(2) Před udělením příklepu se soudce dotáže osob přítomných při dražbě, zda mají
námitky proti příklepu; námitky, které podali oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako
další oprávněný, povinný a dražitel, se uvedou do protokolu.
(3) Jestliže soud neudělí se zřetelem na vznesené námitky příklep, pokračuje se v dražbě
vyvoláním předposledního podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V
opačném případě soud usnesením udělí příklep.
(4) V usnesení o příklepu soud stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná
dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. Na nejvyšší podání se započte
vydražitelem složená jistota.
(5) Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení
dražebního jednání; jestliže však podali proti příklepu námitky, vrátí se jim po právní moci
usnesení o příklepu.
§ 338y
(1) Usnesení o příklepu soud doručí oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako
další oprávněný, povinnému, manželu povinného, vydražiteli a dražitelům, kteří proti
udělení příklepu vznesli námitky.
(2) Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 1.
Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 338p
odst. 1 písm. a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu
nezúčastnily dražebního jednání.
(3) Ustanovení § 336k odst. 3 a 4 platí obdobně.
§ 338z
(1) Vydražitel je oprávněn převzít vydražený podnik již dnem následujícím po vydání
usnesení o příklepu. Podnik předá vydražiteli na jeho žádost správce za součinnosti s
povinným; o převzetí se sepíše zápis. O předání podniku správce vyrozumí soud.
(2) Vydražený podnik přechází do majetku vydražitele, nabylo-li usnesení o příklepu
právní moci a zaplatil-li vydražitel nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. K
témuž dni se vydražitel stává vlastníkem věcí a vstupuje do práv a závazků patřících k
podniku.
(3) Předkupní právo k vydraženému podniku, k jeho částem nebo jednotlivým věcem,
právům nebo jiným hodnotám zaniká dnem, kterým podnik přešel do majetku vydražitele.
(4) Jestliže vydražený podnik nepřešel do majetku vydražitele, je vydražitel povinen
vrátit vydražený podnik povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil
při hospodaření s podnikem.
§ 338za
(1) Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, soud dražební jednání skončí. Další
dražební jednání soud nařídí na návrh oprávněného nebo toho, kdo do řízení přistoupil jako
další oprávněný, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby;
nebyl-li návrh podán do šesti měsíců, soud výkon rozhodnutí zastaví.

(2) Nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určil soud a
která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné
lhůty zrušuje a soud nařídí další dražební jednání. O povinnostech a závazcích tohoto
vydražitele a o rozhodování o nich platí obdobně ustanovení § 336n.
(3) Při dalším dražebním jednání podle odstavců 1 a 2 se nejnižší podání stanoví ve výši
čtvrtiny ceny věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku [§ 338n odst. 1
písm. a)], nejvýše však ve výši třetiny zjištěné ceny podniku [§ 338n odst. 1 písm. e)]; jinak
o nařízení a provedení další dražby platí obdobně ustanovení § 338p, 338q, § 338r odst. 2, §
338t, 338u, § 338v odst. 2, § 338w až 338z. Nebyl-li podnik prodán ani při dalším
dražebním jednání z důvodu uvedeného v odstavci 1 větě první, soud výkon rozhodnutí
zastaví.
Rozvrh
§ 338zb
(1) Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem
nařídí soud jednání o rozvrhu rozdělované podstaty.
(2) K jednání soud předvolá účastníky rozvrhu, kterými jsou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, povinný, správce, vydražitel, osoby, které podaly přihlášku,
ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 338s odst. 3), a osoby uvedené v § 338zn odst.
1.
(3) Předvolání k rozvrhovému jednání se vyvěsí na úřední desce soudu.
§ 338zc
Rozdělovanou podstatu tvoří prostředky uvedené v § 338n odst. 1 písm. b), nejvyšší
podání a úroky z něho, popřípadě náhrady, které do podstaty připadají podle § 338za odst. 2
věty druhé, a na tyto náhrady započítaná jistota vydražitele uvedeného v § 338za odst. 2.
§ 338zd
(1) Při rozvrhovém jednání se projednají pohledávky, které mohou být uspokojeny z
rozdělované podstaty.
(2) Ustanovení § 337b odst. 2 a 3 platí obdobně; pohledávku vydražitele podle § 338zf
však nelze popřít.
§ 338ze
(1) Podle výsledků rozvrhového jednání se z rozdělované podstaty uspokojují postupně
podle těchto skupin:
a) pohledávky nákladů prodeje vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové
dražby nebo další dražby a zaplacením zálohy podle § 338i odst. 5,
b) pohledávka odměny správce a jeho hotových výdajů,
c) pohledávka vydražitele podle § 338zf,
d) pohledávky zajištěné zadržovacím právem,
e) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další
oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem, postoupením pohledávky83) nebo
převodem práva,84)
f) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud nebyly
uspokojeny podle písmena e),

g) ostatní pohledávky.
(2) Nelze-li plně uspokojit pohledávky patřící do téže skupiny, uspokojí se podle pořadí;
pohledávky patřící do téže skupiny, které mají stejné pořadí, se uspokojí poměrně.
(3) Nesplatné pohledávky zajištěné zástavním právem, postoupením pohledávky nebo
převodem práva se považují při rozvrhu za splatné.
(4) Úroky, úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení za poslední tři roky před
rozvrhovým jednáním, jakož i náhrada nákladů řízení se uspokojují v pořadí jistiny. Nestačíli rozdělovaná podstata, uhradí se před jistinou.
(5) Pro pořadí je rozhodující
a) u pohledávky oprávněného den, kdy k soudu výkonu došel jeho návrh na nařízení
výkonu rozhodnutí,
b) u pohledávky toho, jenž do řízení přistoupil jako další oprávněný, den, který se považuje
za přistoupení k řízení,
c) u přihlášené pohledávky den, kdy k soudu došla přihláška,
d) u pohledávky zajištěné zástavním právem, zadržovacím právem, postoupením
pohledávky83) nebo převodem práva84) den vzniku těchto práv,
e) u pohledávky věřitele uvedeného v § 338zn den, podle kterého se řídí pořadí pohledávky
v řízení o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí anebo
nemovitostí.
Pořadí pohledávky se stanoví podle toho hlediska, které je pro ni výhodnější.
(6) Po úhradě všech pohledávek, které mají být uspokojeny, se zbytek rozdělované
podstaty vyplatí povinnému.
(7) Nebyla-li plně uspokojena pohledávka správce podle odstavce 1 písm. b), uloží soud
usnesením tuto povinnost povinnému; oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky (§ 338s), za splnění této povinnosti
společně a nerozdílně ručí.
§ 338zf
Vydražitel má pohledávku za podstatou, jestliže
a) výše peněžitých závazků patřících k podniku spolu s pohledávkami oprávněného, těch,
kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a dalších přihlášených věřitelů, které
nepatří k podniku a které mají být uhrazeny z podstaty, nepřesahuje rozdělovanou
podstatu, a to ve výši tohoto rozdílu, nebo
b) pohledávky oprávněného, těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a dalších
přihlášených věřitelů, které mají být uspokojeny z podstaty, nepřesahují rozdělovanou
podstatu, a to ve výši tohoto rozdílu.
§ 338zg
(1) V rozvrhovém usnesení soud rozhodne též o pohledávkách, které byly při
rozvrhovém jednání popřeny co do pravosti, výše, zařazení do skupiny nebo pořadí, jestliže
lze o nich rozhodnout bez provádění důkazů; to neplatí u pohledávek, na které ani zčásti
podle skupin nebo podle pořadí nepřipadá úhrada z rozdělované podstaty.
(2) Ustanovení § 337e odst. 2, 3 a 4 platí obdobně.
§ 338zh
(1) Po právní moci rozhodnutí o návrhu podle § 267a odst. 1 soud nařídí jednání o
rozvrhu zbytku rozdělované podstaty.

(2) K tomuto jednání soud nepředvolá účastníky rozvrhu, jejichž pohledávky byly podle
předchozího rozvrhového usnesení zcela uspokojeny. Při rozvrhu zbytku rozdělované
podstaty se jinak postupuje obdobně podle § 338zb odst. 2 a 3, § 338zc, 338ze a 338zf.
§ 338zi
(1) V rozvrhovém usnesení soud přizná pohledávky jejich věřitelům; úhrada odměny a
hotových výdajů se poskytne správci a úhrada pohledávky podle § 338zf se poskytne
vydražiteli.
(2) Přiznané částky soud vyplatí po právní moci rozvrhového usnesení.
Zpráva o výkonu správy podniku
§ 338zj
(1) Poté, co vydražený podnik přešel do majetku vydražitele a správce mu předal podnik,
podá správce soudu konečnou zprávu o výkonu své funkce a vyúčtuje odměnu a hotové
výdaje.
(2) Soud zprávu doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,
povinnému, manželu povinného a vydražiteli.
(3) Soud zprávu přezkoumá a rozhodne o jejím schválení při jednání; jednání není třeba
nařizovat, jestliže osoby uvedené v odstavci 2 v určené lhůtě nesdělí své námitky proti
zprávě.
(4) Po schválení zprávy soud zprostí správce jeho funkce.
Přechod práv a závazků na vydražitele
§ 338zk
(1) Na vydražitele, do jehož majetku přešel vydražený podnik, přechází
a) věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování podniku nebo
vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit;
b) práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví týkající se
podnikatelské činnosti vydraženého podniku, ledaže by to odporovalo smlouvě o
poskytnutí těchto práv nebo jejich povaze;
c) práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zaměstnanců působících ve
vydraženém podniku;
d) závazky patřící k vydraženému podniku, které nebyly uspokojeny při rozvrhu, včetně
jejich zajištění.
(2) Přechodem dluhu nebo jiného závazku povinného nastupuje vydražitel jako dlužník
na jeho místo; k přechodu závazku se souhlas věřitele nevyžaduje.
(3) Je-li pro nabytí nebo zachování práv uvedených v odstavci 1 písm. b) rozhodné
uskutečňování určité podnikatelské činnosti, započítá se do této činnosti vydražitele
uskutečněné po příklepu i činnost uskutečněná při provozu podniku před jeho prodejem v
dražbě.
(4) Nájemní nebo podnájemní smlouvu na nebytové prostory uzavřenou povinným jako
nájemcem nebo jako pronajímatelem může vydražitel vypovědět ve lhůtě stanovené
zákonem nebo smlouvou, a to i z jiných důvodů, než stanoví zvláštní zákon95) nebo než byly
dohodnuty; to platí také v případě, že nájem byl sjednán na dobu určitou. Právo druhé strany
na náhradu škody tím vzniklé není dotčeno.
(5) Spolu se závazky, které byly uspokojeny při rozvrhu, zaniká i jejich zajištění.

Oznámení jiným orgánům
§ 338zl
(1) O tom, že vydražený podnik přešel do majetku vydražitele (§ 338z odst. 2), soud
vyrozumí příslušný rejstříkový soud nebo orgán, který vede jiný rejstřík, v němž je povinný
zapsán. Rejstříkový soud nebo jiný orgán poté provede zápis o prodeji podniku v příslušném
rejstříku.
(2) Jestliže k podniku patří nemovitost, vyrozumí soud příslušný katastrální úřad, že
vlastníkem nemovitosti se stal vydražitel; v případě, že k nemovitosti bylo zřízeno zástavní
právo, současně uvede, zda působí proti vydražiteli nebo zda zaniklo.
(3) Byl-li výkon rozhodnutí zastaven, soud o tom vyrozumí po právní moci usnesení
příslušný rejstříkový soud nebo orgán, který vede jiný rejstřík, v němž je povinný zapsán,
popřípadě též příslušný katastrální úřad.
§ 338zm
(1) Žádný z věřitelů, jehož pohledávka přešla na vydražitele (§ 338zk odst. 2), nemůže
namítat, že prodejem podniku v dražbě se zhoršila dobytnost jeho pohledávky.
(2) Povinný neodpovídá za vady věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot patřících k
podniku, který byl prodán v dražbě.
Jiné výkony rozhodnutí
§ 338zn
(1) Nařízením výkonu rozhodnutí prodejem podniku se odkládá provedení již nařízených
výkonů rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí patřících k podniku a výkonů
rozhodnutí přikázáním k podniku patřících jiných pohledávek než z účtu u peněžního ústavu.
Oprávnění z těchto výkonů rozhodnutí se považují za věřitele uvedené v § 338s, aniž by
bylo potřebné pohledávku přihlásit; to platí i tehdy, jestliže vymáhaná pohledávka nepatří k
podniku.
(2) Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí patřících k podniku nebo
přikázáním k podniku patřících jiných pohledávek než z účtu u peněžního ústavu, který byl
nařízen až po nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku, se neprovede. Právo těchto
oprávněných přihlásit vymáhanou pohledávku podle § 338s není dotčeno.
(3) Nebyla-li pohledávka věřitelů uvedených v odstavcích 1 a 2 uspokojena při rozvrhu
rozdělované podstaty, pokračuje soud po skončení výkonu rozhodnutí prodejem podniku v
řízení; v případě, že podnik byl prodán v dražbě a že jde o pohledávku patřící k podniku,
nastupuje do řízení na místo povinného vydražitel.
Zastavení výkonu rozhodnutí
§ 338zo
(1) Byl-li výkon rozhodnutí prodejem podniku zastaven, soud vyzve správce, aby mu
podal konečnou zprávu o výkonu své funkce a aby vyúčtoval odměnu a hotové výdaje.
(2) Soud zprávu doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,
povinnému a manželu povinného.
(3) Ustanovení § 338zj odst. 3 a 4 platí obdobně.
(4) Povinnost zaplatit správci odměnu a náhradu hotových výdajů soud uloží buď
povinnému nebo společně a nerozdílně oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako

další oprávnění, a věřitelům, kteří přihlásili své pohledávky (§ 338s a 338zn), a to podle
toho, z jakého důvodu k zastavení výkonu rozhodnutí došlo.
Prodej části podniku
§ 338zp
(1) Na výkon rozhodnutí prodejem části podniku tvořící samostatnou organizační složku
se užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem podniku, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Správa části podniku vykonávaná správcem se vztahuje i na úkony podniku, které se
týkají jím spravované organizační složky podniku.
Prodej podílu spolumajitele podniku
§ 338zq
(1) Na výkon rozhodnutí prodejem podílu spolumajitele podniku se užijí ustanovení o
výkonu rozhodnutí prodejem podniku, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Spolumajiteli povinného soud doručí pravomocné usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí prodejem podniku a dražební vyhlášku; spolumajitel povinného může podat za
podmínek uvedených v § 338p odst. 5 odvolání proti dražební vyhlášce.
(3) Povinnosti uložené povinnému v § 338m platí i pro spolumajitele podniku.
(4) Opatření správce podniku působí i proti spolumajiteli povinného.
(5) Pro spolumajitele povinného platí § 338k odst. 2 až 6.
(6) Zúčastní-li se spolumajitel povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné
nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 338x odst. 1 věty druhé se nepoužije.
(7) Spolumajitel povinného je oprávněn podat za podmínek uvedených v § 338y odst. 2
větě druhé odvolání proti usnesení o příklepu.
__________
93
) § 5 obchodního zákoníku.
94
) § 8 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb.
95
) Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších
předpisů.“.
445. Dosavadní hlava šestá se označuje jako hlava sedmá.
446. § 340 až 344 včetně nadpisů znějí:
„Vyklizení
a) bez náhrady
§ 340
(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil nemovitost,
stavbu, byt nebo místnost, u nichž není třeba zajistit přiměřený náhradní byt, náhradní byt,
náhradní ubytování nebo přístřeší, soud nařídí výkon rozhodnutí a po právní moci tohoto
usnesení výkon rozhodnutí provede.
(2) Soud vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno.
Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce.
§ 341

(1) Výkon rozhodnutí se provede tak, že soud učiní opatření, aby z vyklizovaného
objektu
a) byly odstraněny věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci,
které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve
vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu,
b) byli vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.
(2) Věci odstraněné z vyklizovaného objektu odevzdají se povinnému nebo některému ze
zletilých příslušníků jeho domácnosti.
(3) Není-li přítomen vyklizení nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věcí
odmítnuto, sepíší se věci a dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému
vhodnému schovateli; není-li možné věci dát do úschovy, výkon rozhodnutí nelze provést.
Soud vyrozumí povinného o tom, komu jeho věci byly dány do úschovy.
§ 342
(1) Nevyzvedl-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy
byly uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji
movitých věcí.
(2) Výtěžek prodeje vyplatí soud povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů
prodeje. Jestliže povinný odmítne zbytek výtěžku převzít nebo jeho pobyt není znám,
postupuje soud přiměřeně podle § 185g; lhůta podle § 185g odst. 1 počíná běžet ode dne,
kdy povinný odmítl zbytek výtěžku převzít nebo kdy se zbytek výtěžku soudu vrátil jako
nedoručitelný.
(3) Věci, které se nepodaří prodat, soud nabídne obci nebo schovateli na úhradu nákladů
úschovy za dvě třetiny odhadní ceny; odmítnou-li věci převzít, připadají státu.
(4) Náklady úschovy, které nebudou uhrazeny z výtěžku prodeje ani převzatými věcmi,
je povinen nahradit obci (schovateli) povinný; o této povinnosti soud rozhodne na návrh
obce (schovatele).
b) se zajištěním bytové náhrady
nebo přístřeší
§ 343
(1) Ukládá-li rozhodnutí, jehož výkon se navrhuje, aby povinný vyklidil byt nebo
místnost, za které je nutno zajistit přiměřený náhradní byt, náhradní byt, náhradní ubytování
nebo přístřeší, soud nařídí výkon rozhodnutí jen tehdy, jestliže bude prokázáno, že
povinnému je zajištěna taková bytová náhrada, jaká byla určena ve vykonávaném
rozhodnutí, nebo že povinnému je zajištěno přístřeší, stanoví-li vykonávané rozhodnutí, že
mu při vyklizení bytu náleží přístřeší. Po právní moci tohoto usnesení soud výkon
rozhodnutí provede.
(2) Zajištění bytové náhrady nebo přístřeší pro povinného je povinen prokázat
oprávněný.
(3) Nebude-li prokázáno, že bytová náhrada byla pro povinného zajištěna a že odpovídá
vykonávanému rozhodnutí, popřípadě že pro povinného bylo zajištěno přístřeší, listinou
vydanou státním orgánem nebo orgánem obce anebo notářským zápisem, nařídí soud před
rozhodnutím o nařízení výkonu rozhodnutí jednání. Při zjišťování, zda bytová náhrada byla
pro povinného zajištěna a zda odpovídá vykonávanému rozhodnutí, popřípadě zda bylo pro
povinného zajištěno přístřeší, soud provede i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového
stavu, než byly účastníky navrhovány.
§ 344

(1) Soud vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno.
Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce. Jestliže to je potřebné,
zejména není-li povinný přítomen, přibere vykonavatel provádějící vyklizení k tomuto
úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.
(2) Výkon rozhodnutí se provede způsobem uvedeným v § 341 odst. 1 s tím, že
odstraněné věci se přestěhují do určené bytové náhrady (do přístřeší).
(3) Zjistí-li soud po nařízení výkonu rozhodnutí, popřípadě až při jeho provedení, že pro
povinného ve skutečnosti nebyla určená bytová náhrada (přístřeší) zajištěna, výkon
rozhodnutí zastaví.
(4) Po přestěhování vykonavatel provádějící vyklizení předá určenou bytovou náhradu
povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti; odmítnou-li bytovou
náhradu převzít, uloží klíče u soudu nebo orgánu obce a povinného o tom vyrozumí.
Nezačne-li povinný bytovou náhradu bez vážného důvodu do šesti měsíců od uložení užívat,
práva povinného k bytové náhradě uplynutím této lhůty zanikají.
(5) Není-li možné věci nebo některé z nich přestěhovat do určené bytové náhrady (do
přístřeší), postupuje se obdobně podle § 341 odst. 2 a 3 a § 342.“.
447. V § 345 odst. 3 věta čtvrtá zní: „Ukazuje-li se to potřebné, vykonavatel provádějící
odebrání věci přibere k tomu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce.“.
448. V § 345 odstavec 4 zní:
„(4) Vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn učinit
osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných místností
povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde je podle
důvodného předpokladu věc, kterou má povinný vydat nebo dodat oprávněnému; za tím
účelem je oprávněn zjednat si do bytu povinného nebo do jiné místnosti povinného přístup,
popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.“.
449. V § 347 odst. 2 větě druhé se slova „v první až čtvrté hlavě této části“ nahrazují slovy „v §
258 odst. 1“.
450. V § 348 odst. 1 se slovo „prodej“ nahrazuje slovy „výkon rozhodnutí přiměřeně“.
451. V § 348 odstavec 2 zní:
„(2) Spoluvlastníci mají pro účely rozvrhu výtěžku prodeje postavení oprávněných; výše
pohledávek se stanoví podle výše jejich podílů na společné věci.“.
452. V § 349 odst. 1 věta druhá zní: „Ukazuje-li se to potřebné, přibere se k provedení výkonu
rozhodnutí vhodná osoba, podle možnosti zástupce orgánu obce.“.
453. V § 350 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Oprávněný nebo ten, kým si oprávněný nechal práci provést, je při výkonu
rozhodnutí oprávněn ke všemu, co je potřebné k provedení práce, o kterou jde.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
454. V § 351 odstavec 1 zní:
„(1) Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost, uloží soud za porušení této
povinnosti povinnému pokutu až do výše 100 000 Kč. Nesplní-li povinný ani poté
vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soud na návrh oprávněného další přiměřené pokuty,
dokud výkon rozhodnutí nebude zastaven. Pokuty připadají státu.“.

455. V § 351 se odstavec 3 zrušuje.
456. Za § 351 se vkládá nový § 351a, který zní:
„§ 351a
(1) Bylo-li vykonávané rozhodnutí splněno, avšak povinný následně způsobil porušením
uložené mu povinnosti změnu stavu, který toto rozhodnutí předpokládá, (předešlého stavu),
soud oprávněnému povolí, aby se na náklady povinného postaral o obnovení stavu
předpokládaného tímto rozhodnutím. Způsob obnovení předešlého stavu soud uvede v
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.
(2) Na žádost oprávněného soud pověří vykonavatele provedením jednotlivých úkonů při
výkonu rozhodnutí nebo učiní jiná vhodná opatření, aby oprávněnému dopomohl k obnovení
předešlého stavu.
(3) Povinnému může soud uložit, aby potřebné náklady zaplatil oprávněnému předem.
Výkon tohoto rozhodnutí, jakož i rozhodnutí, kterým bylo povinnému uloženo zaplatit
náklady uvedené v odstavci 1, se provede na návrh oprávněného některým ze způsobů
určených k uspokojení peněžitých pohledávek.“.
457. § 371 a 372 se zrušují.
458. V § 373 se slova „domovech mládeže“ nahrazují slovy „zařízeních pro výkon ústavní a
ochranné výchovy“.
459. V § 374 odst. 1 se slovo „pracovníků“ nahrazuje slovem „zaměstnanců“.
460. V § 374 odst. 1 písm. a) se za slova „předsedovi senátu“ vkládá slovo „(samosoudci)“,
slovo „pracovníci“ se nahrazuje slovem „zaměstnanci“ a slovo „pracovníky“ se nahrazuje
slovem „zaměstnance“.
461. V § 374 odst. 1 písm. b) se slovo „pracovníci“ nahrazuje slovem „zaměstnanci“.
462. V § 374 odst. 2 se za slova „Předseda senátu“ vkládá slovo „(samosoudce)“ a slovo
„pracovníkům“ se nahrazuje slovem „zaměstnancům“.
463. V § 374 odst. 3 se za slova „předseda senátu“ vkládá slovo „(samosoudce)“ a slovo
„pracovník“ se nahrazuje slovem „zaměstnanec“.
464. § 374a zní:
„§ 374a
a)
b)
c)
d)

Ministerstvo stanoví vyhláškou
výši a způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů notářů jako soudních komisařů
a odměny správců dědictví,
případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jejich obsah musí zůstat utajen,
paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v rámci
jeho oprávnění stanoveného zvláštním předpisem,57) a to pro účely rozhodování o
náhradě nákladů řízení,
výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových
výdajů.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna notářského řádu

Čl. II
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č.
82/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova „občanském soudním řízení“ vkládají slova „v řízeních
podle části páté občanského soudního řádu a“ a za slova „s výjimkou“ se vkládají slova
„řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,“.
2. V § 13 odst. 1 se za slovo „sídle“ vkládají slova „a zapsané v evidenci notářů vedené
příslušnou notářskou komorou“.
3. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:
„§ 35a
(1) Komora vede Centrální evidenci závětí, v níž se evidují závěti, listiny o vydědění a
listiny o odvolání těchto úkonů (dále jen „závěť“), které byly sepsány notářským zápisem
nebo které notář přijal do úschovy.
(2) Komora sdělí soudu nebo jinému státnímu orgánu, notáři, který byl jako soudní
komisař pověřen provedením úkonů v řízení o dědictví, a osobě, která prokáže právní zájem,
na jejich žádost, zda je evidována závěť zůstavitele a u koho je uložena; za podání zprávy
soudu, jinému státnímu orgánu a notáři, který byl jako soudní komisař pověřen provedením
úkonů v řízení o dědictví, jí nepřísluší odměna. Žádosti nelze vyhovět, byla-li podána za
života pořizovatele nebo odvolatele závěti.
(3) Při vedení Centrální evidence závětí postupuje Komora podle předpisu přijatého
sněmem komory [§ 37 odst. 3 písm. o)].“.
4. V § 37 odst. 3 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
„o) stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální evidence závětí,“.
Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).
5. V § 37 odst. 4 se text „m) a n)“ nahrazuje textem „m), n) a o)“.
6. V § 48 odst. 1 se za slovo „zákonem“ vkládají slova „nebo právním předpisem vydaným na
jeho základě anebo usnesením orgánu notářské samosprávy“.
7. V § 70 se slova „okresnímu soudu, v jehož obvodu má pořizovatel nebo odvolatel (dále jen
„pořizovatel“) bydliště“ nahrazují slovem „Komoře“.
8. Za § 71 se vkládají nové § 71a až 71c, které včetně nadpisů znějí:
„ODDÍL DRUHÝ
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS SE SVOLENÍM
K VYKONAVATELNOSTI
§ 71a
Notář sepíše na žádost notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit
pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu,
v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce),
jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

§ 71b
(1) Dohoda účastníků musí obsahovat
a) označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku (osoby
povinné),
b) označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny (osoby oprávněné),
c) skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá,
d) předmět plnění,
e) dobu plnění,
f) prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu.
(2) Dohoda účastníků může obsahovat též podmínky, popřípadě vzájemné povinnosti
oprávněné osoby, na jejichž splnění je poskytnutí předmětu plnění vázáno.
(3) Náležitosti dohody podle odstavců 1 a 2 notář v zápisu uvede podle shodného
prohlášení účastníků.
§ 71c
Ustanovení § 62 odst. 2, § 63 až 69 a § 71 platí obdobně.“.
V části šesté se dosavadní oddíly druhý, třetí a čtvrtý označují jako oddíly třetí, čtvrtý a pátý.
9. V § 72 odst. 1 se za slova „pro uplatňování“ vkládají slova „nebo prokazování“.
10. V § 72 odst. 1 písm. g) se za slovo „dějích“ vkládají tato slova: „a stavu věcí“.
11. V § 79 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Notář osvědčuje také skutkové děje a stav věcí, například splnění dluhu, stav
nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení
před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti
notáře nebo jestliže se notář přesvědčil o stavu věci.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
12. V § 79 odst. 3 písm. a) se za slovo „děje“ vkládají tato slova: „nebo zjištění stavu věcí“ a v
písmenu b) se za slovo „děje“ vkládají tato slova: „nebo stavu věcí“.
13. V § 83 odst. 4 se slova „soudu, v jehož obvodu má pořizovatel bydliště“ nahrazují slovem
„Komoře“.
ČÁST TŘETÍ
Změna obchodního zákoníku
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č.
591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona
č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č.
15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č.
29/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 88 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve
společnosti,“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

2. V § 88 odst. 2 se text „písm. a), c), d), e) a f)“ nahrazuje textem „písm. a), c), d), e), f) a g)“.
3. V § 88 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 1) znějí:
„(3) Jestliže byl poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti
(odstavec 2), zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než po splnění
rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku,1) účast společníka ve společnosti se
obnovuje; jestliže již společnost vyplatila jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od
zrušení konkursu společnosti nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně
zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti.
(4) Jestliže společnost, která byla zrušena podle odstavce 1 písm. e) nebo f), dosud
nezanikla, mohou se při splnění podmínek podle odstavce 3 společníci, včetně společníka,
jehož účast se ve společnosti obnovila, dohodnout, že společnost nadále trvá.
__________
1
) § 44 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
zákona č. 94/1996 Sb.“.
4. V § 102 odst. 1 se za slovo „majetku“ vkládají slova „popřípadě pravomocné nařízení
výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve společnosti“.
5. V § 102 odstavec 2 zní:
„(2) Prohlášením konkursu na majetek komanditisty nebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo pravomocným nařízením výkonu
rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve společnosti zaniká jeho účast ve společnosti.“.
6. V § 102 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek komanditisty z jiných důvodů než po splnění
rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku,1) jeho účast ve společnosti se obnovuje;
jestliže již společnost vyplatila jeho vypořádací podíl, je komanditista, jehož účast se ve
společnosti obnovila, povinen jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti nahradit. To
platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu
komanditisty ve společnosti.“.
7. V § 148 odst. 2 se za slova „jeho majetku“ vkládají slova „anebo pravomocné nařízení
výkonu rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti“.
8. V § 148 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jestliže byl konkurs na majetek společníka, jehož účast ve společnosti zanikla podle
odstavce 2, zrušen z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro
nedostatek majetku1) a společnost dosud nenaložila s uvolněným obchodním podílem podle
§ 113 odst. 5 a 6, účast společníka ve společnosti se obnovuje; jestliže již společnost
vyplatila jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti
nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí
postižením podílu společníka ve společnosti.“.
9. V § 231 odst. 1 se za slovo „družstva“ vkládají slova „anebo pravomocným nařízením
výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností“.
10. V § 231 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění
rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku,1) jeho členství se obnovuje; jestliže již
družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu

nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí
postižením členských práv a povinností člena v družstvu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
11. V § 254 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu,
že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. IV
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, se
mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
2. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Předběžným opatřením může Komise uložit
a) tomu, kdo vede pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, účet
cenných papírů, aby neprováděl úkony směřující k převodu cenných papírů z tohoto účtu
na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani registraci zástavního práva,
b) tomu, kdo vede účet cenných papírů, aby neprováděl jakékoliv úkony směřující k
převodu cenných papírů z tohoto účtu na jakýkoliv jiný účet téže nebo jiné osoby ani
registraci zástavního práva, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou, vůči níž se
přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení, cenné papíry z
jejich účtů,
c) tomu, kdo má v úschově nebo ve správě cenné papíry osoby, vůči níž se přijímají
opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiného účastníka řízení, aby neprováděl jakékoliv
úkony směřující k převodu těchto cenných papírů na jiného,
d) bance, která vede pro osobu, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo
pro jiného účastníka řízení běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácela peněžní
prostředky z tohoto účtu, neprováděla na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládala,
e) bance, která vede běžný, vkladový nebo jiný účet, aby nevyplácela peněžní prostředky z
tohoto účtu, neprováděla na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládala, jde-li o účet, na
který byly převedeny osobou, vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo
jiným účastníkem řízení peněžní prostředky z jejich účtů,
f) bance, která vede běžný, vkladový nebo jiný účet, aby z tohoto účtu převedla peněžní
prostředky na účet uvedený v rozhodnutí, jde-li o účet, na který byly převedeny osobou,
vůči níž se přijímají opatření k nápravě nebo sankce, nebo jiným účastníkem řízení
peněžní prostředky z jejich účtů.“.
3. V § 11 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje účastníkům tohoto řízení; rozklad
podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(4) Předběžné opatření zanikne uplynutím pěti dnů od jeho nařízení. Nepominou-li
důvody, pro které bylo nařízeno, podá Komise proti účastníkům návrh u soudu, aby uložil
povinnosti podle odstavce 2, které byly uvedeny v rozhodnutí o předběžném opatření. Návrh
musí být u soudu podán do pěti dnů od nařízení předběžného opatření; v takovém případě

předběžné opatření zanikne až dnem vykonatelnosti usnesení soudu, kterým bylo o tomto
návrhu rozhodnuto.
(5) Rozhodnutí o předběžném opatření musí též obsahovat poučení o tom, kdy a za
jakých podmínek předběžné opatření zaniká. Podá-li Komise u soudu návrh podle odstavce
4 věty třetí, zašle o tom tentýž den vyrozumění dotčeným účastníkům.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem
Čl. V
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 se za slovy „správce daně“ vkládá čárka a slova „správce podniku“.
2. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitostí6)“ nahrazují slovy „návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti,6) na základě usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem
podniku,6a) na základě usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti,6b)“.
3. Poznámky pod čarou č. 6), 6a) a 6b) znějí:
__________
„6) § 335 odst. 1 a § 338b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
6a
) § 335b odst. 2 a 3 a § 338k odst. 1 občanského soudního řádu.
6b
) § 336c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. VI
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č.
42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č.
224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.
12/1998 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:
1. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:
„§ 4b
Byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem podniku proto, že cena věcí,
práv a jiných majetkových hodnot patřících k podniku nepřevyšuje výši splatných závazků
patřících k podniku,1b) je správce podniku povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na
prohlášení konkursu na majetek dlužníka; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik.
__________
1b
) § 338n odst. 6 a § 338w odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.“.
2. Za § 13a se vkládá nový § 13b, který zní:
„§ 13b

(1) Byl-li prohlášen konkurs po nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku úpadce,
správce podniku po dobu trvání konkursu nevykonává svou funkci.
(2) Správce podniku je povinen odevzdat správci všechny doklady týkající se podniku,
které má k dispozici, a výsledky své činnosti vykonané v souvislosti se zjišťováním ceny
podniku a na požádání mu poskytnout potřebnou součinnost. Za poskytnutou součinnost má
správce podniku nárok na náhradu nutných nákladů a na přiměřenou odměnu, kterou určí
správce se souhlasem soudu.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, byl-li správce podniku ustaven správcem
konkursní podstaty téhož dlužníka.“.
3. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Byla-li správcem ustavena stejná osoba, která v době prohlášení konkursu
vykonávala funkci správce podniku v řízení o výkon rozhodnutí prodejem podniku téhož
dlužníka, a její nárok na odměnu a na náhradu hotových výdajů za výkon této funkce dosud
nebyl uspokojen, uhradí se v konkursu spolu s plněním podle odstavce 2 písm. a).“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. VII
Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č.
17/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb. a zákona č. 239/1995 Sb., se mění takto:
1. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
„§ 4a
(1) Rozvrh práce u soudu určí, který senát nebo samosoudce věc projedná a rozhodne. V
rozvrhu práce je třeba rovněž stanovit zastupování senátů (samosoudců) a který senát
(samosoudce) věc projedná a rozhodne, nemůže-li rozvrhem práce stanovený senát
(samosoudce) věc projednat a rozhodnout z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo
vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem.
(2) Rozvrh práce vydává předseda soudu na období kalendářního roku. V průběhu
kalendářního roku může rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového
rozdělení prací u soudu.
(3) Nemůže-li věc projednat a rozhodnout žádný senát (samosoudce) určený rozvrhem
práce podle odstavce 1, přidělí předseda soudu věc jinému senátu (samosoudci). Stejně
postupuje, nemůže-li soudce z důvodu náhlé překážky provést jednotlivé úkony v řízení.
(4) Každý má právo nahlížet do vydaného rozvrhu práce a učinit si z něj výpisy nebo
opisy.“.
2. § 27 zní:
„§ 27
(1) Nejvyšší soud rozhoduje v senátech nebo ve velkých senátech kolegií. Ve velkých
senátech kolegií rozhoduje, jen jestliže jim byla věc postoupena podle § 27a.
(2) Senáty Nejvyššího soudu se skládají z předsedy senátu a dvou soudců.
(3) Velké senáty kolegií se skládají z devíti soudců příslušného kolegia Nejvyššího
soudu. Tvoří-li však kolegium Nejvyššího soudu více než 27 soudců, skládá se velký senát
tohoto kolegia z jedné třetiny všech soudců kolegia; nepředstavuje-li jedna třetina všech
soudců kolegia celé liché číslo, skládá se velký senát z takového počtu soudců, který

odpovídá celému lichému číslu vyššímu než devět, které bezprostředně následuje po tomto
podílu. Jeden z členů velkého senátu je jeho předsedou. V každém kolegiu se vytváří jen
jeden velký senát.
(4) Složení senátů a velkých senátů kolegií se stanoví v rozvrhu práce. Podrobnosti
upraví jednací řád Nejvyššího soudu.“.
3. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:
„§ 27a
(1) Dospěl-li senát Nejvyššího soudu při svém rozhodování k právnímu názoru, který je
odlišný od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu, postoupí věc k
rozhodnutí velkému senátu kolegia. Při postoupení věci svůj odlišný právní názor náležitě
zdůvodní.
(2) Jde-li o právní názor o procesním právu, ustanovení odstavce 1 neplatí, ledaže senát
Nejvyššího soudu jednomyslně dospěl k závěru, že řešená procesní otázka má po právní
stránce zásadní význam.“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky
Čl. VIII
V § 3 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, se na
konci odstavce 4 doplňuje tato věta: „Doručuje též soudní písemnosti a je oprávněna zjišťovat
totožnost osob, vůči nimž se provádí soudní úkon nebo jimž se doručuje soudní písemnost.“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. IX
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 38 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:
„(7) Způsob určení osoby v rozsahu potřeby k seznámení s utajovanou skutečností v
občanském soudním řízení stanoví zvláštní předpis.11a)
__________
11a
) § 40a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.“.
2. V § 42 odst. 1 se slovo „obhájců“ nahrazuje slovem „advokátů“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o státním podniku
Čl. X
V § 24 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavec
3 se označuje jako odstavec 2.
ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna trestního řádu
Čl. XI
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965
Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978
Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990
Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993
Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona
č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se
mění takto:
V § 272 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Byla-li stížnost pro porušení zákona uvedená v odstavci 1 předložena do tří měsíců
od jejího podání k rozhodnutí velkému senátu kolegia, může Nejvyšší soud postupovat podle
§ 269 odst. 2 až § 271 jen tehdy, rozhodl-li o této stížnosti do tří měsíců od jejího předání
velkému senátu kolegia.“.
ČÁST DVANÁCTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ
1. Není-li dále stanoveno jinak, platí tento zákon i pro řízení zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2. Pro určení věcné a místní příslušnosti v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.
3. Při rozhodování ve sporech o příslušnost se postupuje podle tohoto zákona i v řízeních,
která byla zahájena přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznikl-li však spor o příslušnost přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne se o něm podle dosavadních právních předpisů.
4. O návrzích na přikázání věci jinému soudu téhož stupně podaných přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se rozhodne podle dosavadních právních předpisů.
5. O návrzích na vyloučení soudců, zapisovatelů a jiných zaměstnanců soudu, znalců,
tlumočníků nebo notářů z úkonů soudního komisaře podaných přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se rozhodne podle dosavadních právních předpisů; totéž platí, byla-li věc přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bez návrhu předložena nadřízenému soudu k rozhodnutí o
vyloučení soudců.
6. Písemnosti, které byly soudem odeslány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
adresátům doručí podle dosavadních právních předpisů.
7. Při rozhodování o zpětvzetí návrhu na zahájení řízení učiněném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy.
8. V řízení před soudem prvního stupně nelze užít nové ustanovení § 114b, bylo-li první
jednání ve věci nařízeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. V řízení, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti tohoto zákona, nelze užít nové
ustanovení § 118b.
10. Odměna za zastupování advokátem nebo notářem v řízeních v jednom stupni, která byla
zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se stanoví podle dosavadních právních
předpisů.

11. Při opravě rozhodnutí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo
vydaných po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se postupuje podle
dosavadních právních předpisů.
12. Řízení ve věci dědictví po zůstaviteli, který zemřel přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se v prvním stupni řídí dosavadními právními předpisy.
13. Pro řízení ve věcech obchodního rejstříku a pro řízení o některých otázkách obchodních
společností, družstev a jiných právnických osob zahájená na návrh, který byl podán přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se v prvním stupni použijí dosavadní právní předpisy.
14. Pro řízení o návrzích Komise pro cenné papíry podaných přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se použijí v prvním stupni dosavadní právní předpisy.
15. Odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se
projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.
16. Návrhy na obnovu řízení proti rozhodnutím vydaným přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se
projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.
17. Dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se
projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.
18. Pro řízení v prvním stupni o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u
peněžního ústavu nebo jiné peněžité pohledávky, které bylo zahájeno přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy; totéž platí pro provedení těchto
výkonů rozhodnutí.
19. Byl-li návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti nebo zřízením
soudcovského zástavního práva na nemovitosti podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, vyrozumí soud příslušný katastrální úřad o tomto návrhu do 15 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
20. Návrh dalšího oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem téže nemovitosti
podaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dříve, než soud pravomocně rozhodl o
nařízení výkonu rozhodnutí, se považuje za přistoupení k řízení dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. Bylo-li o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem téže nemovitosti pravomocně
rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se další oprávněný dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona za účastníka řízení.
21. Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, který byl pravomocně nařízen přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na movité věci, jež jsou příslušenstvím nemovitosti,
jen tehdy, nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o ceně nemovitosti.
22. Nebylo-li v dosud neskončeném řízení pravomocné usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí prodejem nemovitosti doručeno osobám a orgánům, kterým se doručuje podle tohoto
zákona, přistoupí soud k doručení usnesení těmto osobám a orgánům do 15 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
23. Bylo-li rozhodnuto o ceně prodávané nemovitosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokončí se řízení o určení této ceny podle dosavadních právních předpisů.
24. Byla-li vydána dražební vyhláška přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak
dražba nemovitosti nebyla do té doby provedena, soud tuto vyhlášku zruší a vydá novou
dražební vyhlášku podle tohoto zákona.
25. Byla-li nemovitost vydražena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí se
řízení o výkon rozhodnutí podle dosavadních právních předpisů.
26. Pohledávky zajištěné omezením převodu nemovitosti se při rozvrhu rozdělované
podstaty uspokojují ve stejné skupině jako pohledávky zajištěné zástavním právem; pro pořadí
těchto pohledávek je rozhodující den vzniku práva omezení převodu nemovitosti. Věřitelé
těchto pohledávek mají v řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti stejná práva a
povinnosti jako věřitelé pohledávek zajištěných zástavním právem.

27. Pro řízení o výkon rozhodnutí vyklizením nemovitosti, bytu nebo místnosti, za něž je
třeba zajistit povinnému náhradu, se použijí dosavadní právní předpisy, byl-li výkon rozhodnutí
vyklizením nařízen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
28. Při rozhodování, zda lze výkonem rozhodnutí postihnout majetek patřící do
bezpodílového spoluvlastnictví manželů, které zaniklo do 31. července 1998 a nebylo
vypořádáno, se postupuje podle právních předpisů účinných do 31. července 1998.
29. Titulem pro výkon rozhodnutí jsou i nadále notářské zápisy sepsané ve smyslu
dosavadního § 274 písm. e) do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mají-li náležitosti stanovené
dosavadními právními předpisy.
HLAVA II
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI DRUHÉ
1. Do Centrální evidence závětí vedené Notářskou komorou České republiky se zapíší
závěti, listiny o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů sepsané notářskými zápisy státního
notářství v době do 31. prosince 1992; tyto závěti nadále zůstávají uloženy u okresních soudů.
2. Do Centrální evidence závětí vedené Notářskou komorou České republiky se zapíší též
závěti, které byly sepsány notářským zápisem nebo které notář převzal do úschovy před
účinností tohoto zákona.
3. Okresní soudy předají Notářské komoře České republiky kopii své evidence
neprohlášených závětí nejpozději do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona. Do doby předání
budou provádět šetření v evidenci neprohlášených závětí pro účely řízení o dědictví okresní
soudy podle dosavadních předpisů.
HLAVA III
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI TŘETÍ AŽ DESÁTÉ
1. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich
vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
2. Podle nového ustanovení § 27a zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, se
postupuje jen tehdy, dospěl-li senát Nejvyššího soudu k právnímu názoru odlišnému od
právního názoru vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bylo vyhlášeno (vydáno) po
účinnosti tohoto zákona.
HLAVA IV
ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezů Ústavního soudu.
ČÁST TŘINÁCTÁ
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
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Â K ON
ZA
ze dne 21. brÏezna 2002
soudnõÂ rÏaÂd spraÂvnõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â KLADNIÂ USTANOVENIÂ
ZA
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§1
Tento zaÂkon upravuje
a) pravomoc a prÏõÂslusÏnost souduÊ jednajõÂcõÂch a rozhodujõÂcõÂch ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ a neÏktereÂ otaÂzky
organizace souduÊ a postavenõÂ soudcuÊ,
b) postup souduÊ, uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ (daÂle jen ¹uÂcÏastnõÂkª) a dalsÏõÂch osob ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ.
§2
Ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ poskytujõÂ soudy ochranu
verÏejnyÂm subjektivnõÂm praÂvuÊm fyzickyÂch i praÂvnickyÂch osob zpuÊsobem stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem a za
podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto nebo zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem
a rozhodujõÂ v dalsÏõÂch veÏcech, v nichzÏ tak stanovõÂ tento
zaÂkon.
§3
(1) Ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ jednajõÂ a rozhodujõÂ
krajskeÂ soudy a NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud. U krajskyÂch
souduÊ vykonaÂvajõÂ spraÂvnõÂ soudnictvõÂ specializovaneÂ senaÂty a specializovanõÂ samosoudci.
(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, vztahujõÂ se na
organizaci souduÊ a postavenõÂ soudcuÊ, rozhodujõÂcõÂch ve
spraÂvnõÂm soudnictvõÂ, obecneÂ praÂvnõÂ prÏedpisy.1)
HLAVA I I
Ï IÂSLUSÏNOST SOUDU
Ê
PRAVOMOC A PR
Pravomoc souduÊ
§4
(1) Soudy ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ rozhodujõÂ o

1

a) zÏalobaÂch proti rozhodnutõÂm vydanyÂm v oblasti
verÏejneÂ spraÂvy orgaÂnem moci vyÂkonneÂ, orgaÂnem
uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku, jakozÏ i fyzickou
nebo praÂvnickou osobou nebo jinyÂm orgaÂnem,
pokud jim bylo sveÏrÏeno rozhodovaÂnõÂ o praÂvech
a povinnostech fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob
v oblasti verÏejneÂ spraÂvy, (daÂle jen ¹spraÂvnõÂ orgaÂnª),
b) ochraneÏ proti necÏinnosti spraÂvnõÂho orgaÂnu,
c) ochraneÏ prÏed nezaÂkonnyÂm zaÂsahem spraÂvnõÂho
orgaÂnu,
d) kompetencÏnõÂch zÏalobaÂch.
(2) Ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ daÂle soudy rozhodujõÂ
a) ve veÏcech volebnõÂch,
b) ve veÏcech politickyÂch stran a politickyÂch hnutõÂ.
§5
NestanovõÂ-li tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak, lze
se ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ domaÂhat ochrany praÂv jen na
naÂvrh a po vycÏerpaÂnõÂ rÏaÂdnyÂch opravnyÂch prostrÏedkuÊ,
prÏipousÏtõÂ-li je zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.
§6
Z rozhodovaÂnõÂ souduÊ ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ jsou
vyloucÏeny veÏci, o nichzÏ to stanovõÂ tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon.
§7
PrÏõÂslusÏnost souduÊ
(1) NestanovõÂ-li tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak,
je k rÏõÂzenõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud.
(2) NestanovõÂ-li tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak,
je k rÏõÂzenõÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu je
sõÂdlo spraÂvnõÂho orgaÂnu, kteryÂ ve veÏci vydal rozhodnutõÂ
v poslednõÂm stupni nebo jinak zasaÂhl do praÂv toho, kdo
se u soudu domaÂhaÂ ochrany.
(3) Ve veÏcech duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ a duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ je k rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud,
v jehozÏ obvodu maÂ navrhovatel bydlisÏteÏ, poprÏõÂpadeÏ
v jehozÏ obvodu se zdrzÏuje.
(4) Ve veÏcech nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ, pojistneÂho

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 6/2002 Sb., o soudech, soudcõÂch, prÏõÂsedõÂcõÂch a staÂtnõÂ spraÂveÏ souduÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o soudech a soudcõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 151/2002 Sb., zaÂkon cÏ. 7/2002 Sb., o rÏõÂzenõÂ ve veÏcech soudcuÊ a staÂtnõÂch
zaÂstupcuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 151/2002 Sb.
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na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku
zameÏstnanosti je k rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud, v jehozÏ obvodu je sõÂdlo spraÂvnõÂho orgaÂnu, kteryÂ ve veÏci
rozhodl v prvnõÂm stupni.
(5) Byl-li naÂvrh ve veÏci spraÂvnõÂho soudnictvõÂ
podaÂn u soudu, kteryÂ nenõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ k jeho vyrÏõÂzenõÂ, postoupõÂ jej tento soud k vyrÏõÂzenõÂ soudu veÏcneÏ
a mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu. Byla-li veÏc nespraÂvneÏ postoupena NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu, vraÂtõÂ ji NejvysÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ soud krajskeÂmu soudu, kteryÂ ji postoupil, nebo
ji postoupõÂ krajskeÂmu soudu veÏcneÏ a mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu.
(6) NenõÂ-li soud, u neÏhozÏ byl naÂvrh podaÂn, k jeho
vyrÏõÂzenõÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ, postoupõÂ jej k vyrÏõÂzenõÂ
soudu prÏõÂslusÏneÂmu. NesouhlasõÂ-li tento soud s postoupenõÂm veÏci, prÏedlozÏõÂ spisy k rozhodnutõÂ o prÏõÂslusÏnosti
NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu. RozhodnutõÂm NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu o teÂto otaÂzce jsou soudy vaÂzaÂny.
H L AVA I I I
Ï IKAÂZAÂNIÂ VEÏCI
Ê , PR
VYLOUCÏENIÂ SOUDCU
Â DAÂNIÂ
JINEÂMU SOUDU, DOZÏA
§8
VyloucÏenõÂ soudcuÊ a dalsÏõÂch osob
(1) Soudci jsou vyloucÏeni z projednaÂvaÂnõÂ a rozhodnutõÂ veÏci, jestlizÏe se zrÏetelem na jejich pomeÏr k veÏci,
k uÂcÏastnõÂkuÊm nebo k jejich zaÂstupcuÊm je daÂn duÊvod
pochybovat o jejich nepodjatosti. VyloucÏeni jsou teÂzÏ
soudci, kterÏõÂ se podõÂleli na projednaÂvaÂnõÂ nebo rozhodovaÂnõÂ veÏci u spraÂvnõÂho orgaÂnu nebo v prÏedchozõÂm
soudnõÂm rÏõÂzenõÂ. DuÊvodem k vyloucÏenõÂ soudce nejsou
okolnosti, ktereÂ spocÏõÂvajõÂ v postupu soudce v rÏõÂzenõÂ
o projednaÂvaneÂ veÏci nebo v jeho rozhodovaÂnõÂ v jinyÂch
veÏcech.
(2) Z obdobnyÂch duÊvoduÊ je vyloucÏena i jinaÂ
osoba, kteraÂ se bezprostrÏedneÏ podõÂlõÂ na vyÂkonu pravomoci soudu, (daÂle jen ¹soudnõÂ osobaª) a teÂzÏ tlumocÏnõÂk
a znalec.
(3) Soudce, kteryÂ zjistõÂ duÊvod sveÂ podjatosti,
oznaÂmõÂ takovou skutecÏnost prÏedsedovi soudu a v rÏõÂzenõÂ
zatõÂm muÊzÏe proveÂst jen takoveÂ uÂkony, ktereÂ nesnesou
odkladu. PrÏedseda soudu na jeho mõÂsto urcÏõÂ podle rozvrhu praÂce jineÂho soudce nebo jinyÂ senaÂt. MaÂ-li prÏedseda soudu za to, zÏe nenõÂ daÂn duÊvod podjatosti soudce,
nebo tyÂkaÂ-li se veÏc prÏedsedy soudu, rozhodne o vyloucÏenõÂ NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud usnesenõÂm, a jde-li o soudce,
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu, jinyÂ jeho senaÂt.
(4) SoudnõÂ osoba, tlumocÏnõÂk nebo znalec sdeÏlõÂ duÊvody sveÂ podjatosti prÏedsedovi senaÂtu. O vyloucÏenõÂ
rozhoduje senaÂt. UstanovenõÂ odstavce 3 se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.
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(5) UÂcÏastnõÂk nebo osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ
muÊzÏe namõÂtnout podjatost soudce, soudnõÂ osoby, tlumocÏnõÂka nebo znalce. NaÂmitku musõÂ uplatnit do jednoho tyÂdne ode dne, kdy se o podjatosti dozveÏdeÏl;
zjistõÂ-li duÊvod podjatosti prÏi jednaÂnõÂ, musõÂ ji uplatnit
prÏi tomto jednaÂnõÂ. K pozdeÏji uplatneÏnyÂm naÂmitkaÂm se
neprÏihlõÂzÏõÂ. NaÂmitka musõÂ byÂt zduÊvodneÏna a musõÂ byÂt
uvedeny konkreÂtnõÂ skutecÏnosti, z nichzÏ je dovozovaÂna.
O vyloucÏenõÂ soudce rozhodne usnesenõÂm po jeho vyjaÂdrÏenõÂ NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud, a je-li namõÂtaÂna podjatost soudnõÂ osoby, tlumocÏnõÂka nebo znalce, senaÂt po
jejich vyjaÂdrÏenõÂ.
§9
PrÏikaÂzaÂnõÂ veÏci jineÂmu soudu
(1) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud prÏikaÂzÏe veÏc jineÂmu nezÏ
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu krajskeÂmu soudu, jestlizÏe pro vyloucÏenõÂ soudcuÊ specializovanyÂch senaÂtuÊ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho soudu nelze sestavit senaÂt.
(2) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud muÊzÏe veÏc prÏikaÂzat jineÂmu nezÏ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu krajskeÂmu soudu, je-li
to pro rychlost nebo hospodaÂrnost rÏõÂzenõÂ nebo z jineÂho
duÊlezÏiteÂho duÊvodu vhodneÂ.
(3) UÂcÏastnõÂci majõÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se k tomu, ktereÂmu soudu maÂ byÂt veÏc prÏikaÂzaÂna, a v prÏõÂpadeÏ odstavce 2 teÂzÏ k duÊvodu prÏikaÂzaÂnõÂ.
§ 10
DozÏaÂdaÂnõÂ
UÂkony, ktereÂ by prÏõÂslusÏnyÂ soud mohl proveÂst jen
s obtõÂzÏemi nebo neuÂcÏelnyÂmi naÂklady anebo ktereÂ v jeho
obvodu proveÂst nelze, provede podle jeho dozÏaÂdaÂnõÂ
okresnõÂ soud nebo specializovanyÂ senaÂt krajskeÂho
soudu.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ORGANIZACE
H L AVA I
NEJVYSÏSÏIÂ SPRAÂVNIÂ SOUD
§ 11
(1) ZrÏizuje se NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud.
(2) SõÂdlem NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu je Brno.
§ 12
(1) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud jako vrcholnyÂ soudnõÂ
orgaÂn ve veÏcech patrÏõÂcõÂch do pravomoci souduÊ ve
spraÂvnõÂm soudnictvõÂ zajisÏt'uje jednotu a zaÂkonnost rozhodovaÂnõÂ tõÂm, zÏe rozhoduje o kasacÏnõÂch stõÂzÏnostech
v prÏõÂpadech stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, a daÂle roz-
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hoduje v dalsÏõÂch prÏõÂpadech stanovenyÂch tõÂmto nebo
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.
(2) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud sleduje a vyhodnocuje
pravomocnaÂ rozhodnutõÂ souduÊ ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ
a na jejich zaÂkladeÏ v zaÂjmu jednotneÂho rozhodovaÂnõÂ
souduÊ prÏijõÂmaÂ stanoviska k rozhodovacõÂ cÏinnosti souduÊ
ve veÏcech urcÏiteÂho druhu.
(3) V zaÂjmu zaÂkonneÂho a jednotneÂho rozhodovaÂnõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ se NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud v prÏõÂpadech a postupem v tomto zaÂkoneÏ stanovenyÂm muÊzÏe
prÏi sveÂ rozhodovacõÂ cÏinnosti usneÂst na zaÂsadnõÂm usnesenõÂ.
§ 13
(1) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud se sklaÂdaÂ z prÏedsedy
soudu, mõÂstoprÏedsedy soudu, prÏedseduÊ kolegiõÂ, prÏedseduÊ senaÂtuÊ a dalsÏõÂch soudcuÊ.
(2) PrÏedsedu a mõÂstoprÏedsedu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu jmenuje a odvolaÂvaÂ z rÏad soudcuÊ tohoto
soudu prezident republiky.
(3) RozhodovacõÂ cÏinnost NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu vykonaÂvajõÂ soudci. PrÏedseda a mõÂstoprÏedseda
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu vykonaÂvajõÂ kromeÏ rozhodovacõÂ cÏinnosti takeÂ staÂtnõÂ spraÂvu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem.
PrÏedsedoveÂ kolegiõÂ kromeÏ rozhodovacõÂ cÏinnosti teÂzÏ
organizujõÂ a rÏõÂdõÂ cÏinnost kolegiõÂ. PrÏedsedoveÂ senaÂtuÊ
kromeÏ rozhodovacõÂ cÏinnosti teÂzÏ organizujõÂ a rÏõÂdõÂ cÏinnost senaÂtuÊ.
§ 14
(1) Soudci NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu je jmenovaÂn alesponÏ jeden asistent soudce. PracovnõÂ pomeÏr
asistenta soudce vznikaÂ jmenovaÂnõÂm a rÏõÂdõÂ se zaÂkonõÂkem praÂce, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) Asistenta soudce jmenuje a odvolaÂvaÂ prÏedseda
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu na naÂvrh soudce, o jehozÏ
asistenta se jednaÂ. Funkce asistenta soudce se povazÏuje
za zrusÏenou, zanikne-li funkce prÏõÂslusÏneÂho soudce.
(3) Asistentem soudce muÊzÏe byÂt jmenovaÂn bezuÂhonnyÂ obcÏan, kteryÂ maÂ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v magisterskeÂm studijnõÂm programu v oblasti praÂva na vysokeÂ sÏkole v CÏeskeÂ republice. PodmõÂnku bezuÂhonnosti
nesplnÏuje ten, kdo byl pravomocneÏ odsouzen za
trestnyÂ cÏin, pokud se na neÏj nehledõÂ, jako by odsouzen
nebyl.
(4) Asistent soudce je povinen zachovaÂvat mlcÏenlivost o veÏcech, o kteryÂch se dozveÏdeÏl v souvislosti
s vyÂkonem sveÂ funkce, a to i po zaÂniku funkce. TeÂto
povinnosti jej muÊzÏe zprostit prÏedseda NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu.

§ 15
(1) Soudci NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu se zarÏazujõÂ rozvrhem praÂce do kolegiõÂ podle hlavnõÂch uÂsekuÊ
sveÂ cÏinnosti.
(2) O pocÏtu kolegiõÂ rozhoduje pleÂnum NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu (daÂle jen ¹pleÂnumª) na naÂvrh
prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.
§ 16
(1) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud rozhoduje v senaÂtech
nebo v rozsÏõÂrÏenyÂch senaÂtech, nestanovõÂ-li tento zaÂkon,
zÏe rozhoduje a cÏinõÂ jednotliveÂ uÂkony prÏedseda senaÂtu.
(2) SenaÂt se sklaÂdaÂ
a) z prÏedsedy a sÏesti soudcuÊ ve veÏcech volebnõÂch,
ve veÏcech politickyÂch stran a politickyÂch hnutõÂ
a v rÏõÂzenõÂ o kompetencÏnõÂch zÏalobaÂch,
b) z prÏedsedy a dvou soudcuÊ v ostatnõÂch prÏõÂpadech.
(3) RozsÏõÂrÏenyÂ senaÂt se sklaÂdaÂ
a) z prÏedsedy a sÏesti soudcuÊ, rozhoduje-li o veÏci postoupeneÂ mu senaÂtem slozÏenyÂm podle odstavce 2
põÂsm. b),
b) z prÏedsedy a osmi soudcuÊ v ostatnõÂch prÏõÂpadech.
§ 17
(1) DospeÏl-li senaÂt NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu
prÏi sveÂm rozhodovaÂnõÂ k praÂvnõÂmu naÂzoru, kteryÂ je odlisÏnyÂ od praÂvnõÂho naÂzoru jizÏ vyjaÂdrÏeneÂho v rozhodnutõÂ
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu, postoupõÂ veÏc k rozhodnutõÂ rozsÏõÂrÏeneÂmu senaÂtu. PrÏi postoupenõÂ svuÊj odlisÏnyÂ
praÂvnõÂ naÂzor zduÊvodnõÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 neplatõÂ, byl-li odlisÏnyÂ
praÂvnõÂ naÂzor jizÏ vysloven ve stanovisku NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu.
§ 18
(1) DospeÏl-li senaÂt NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu
prÏi sveÂm rozhodovaÂnõÂ opeÏtovneÏ k praÂvnõÂmu naÂzoru,
kteryÂ je odlisÏnyÂ od praÂvnõÂho naÂzoru o teÂzÏe praÂvnõÂ
otaÂzce, o neÏjzÏ se opõÂraÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu,
muÊzÏe prÏedlozÏit tuto praÂvnõÂ otaÂzku rozsÏõÂrÏeneÂmu senaÂtu
k posouzenõÂ.
(2) Usnese-li se rozsÏõÂrÏenyÂ senaÂt na praÂvnõÂm naÂzoru shodneÂm s dosavadnõÂ rozhodovacõÂ cÏinnostõÂ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu, prÏijme jej jako zaÂsadnõÂ usnesenõÂ.
(3) ZaÂsadnõÂ usnesenõÂ uverÏejnõÂ prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu ve SbõÂrce rozhodnutõÂ NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu a zasÏle je spraÂvnõÂmu orgaÂnu, jehozÏ se
rozhodnutõÂ uvedeneÂ v odstavci 1 tyÂkalo, a prÏõÂslusÏneÂmu
uÂstrÏednõÂmu spraÂvnõÂmu uÂrÏadu.
(4) JednacõÂ rÏaÂd NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu (daÂle
jen ¹jednacõÂ rÏaÂdª) stanovõÂ, ve kteryÂch dalsÏõÂch prÏõÂpadech
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muÊzÏe prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu prÏedlozÏit
rozsÏõÂrÏeneÂmu senaÂtu k posouzenõÂ jineÂ praÂvnõÂ otaÂzky.
§ 19
(1) V zaÂjmu jednotneÂho rozhodovaÂnõÂ souduÊ muÊzÏe
prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu nebo prÏedseda
kolegia NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu nebo rozsÏõÂrÏenyÂ
senaÂt na zaÂkladeÏ vyhodnocenõÂ pravomocnyÂch rozhodnutõÂ souduÊ navrhnout prÏõÂslusÏneÂmu kolegiu zaujetõÂ stanoviska. K zaujetõÂ stanoviska je potrÏebnyÂ souhlas veÏtsÏiny vsÏech cÏlenuÊ kolegia.
(2) Jde-li o otaÂzky tyÂkajõÂcõÂ se võÂce kolegiõÂ nebo
mezi nimi sporneÂ, muÊzÏe prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu v zaÂjmu jednotneÂho rozhodovaÂnõÂ souduÊ
na zaÂkladeÏ vyhodnocenõÂ pravomocnyÂch rozhodnutõÂ
souduÊ navrhnout zaujetõÂ stanoviska pleÂnu.
(3) PrÏed zaujetõÂm stanoviska si NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ
soud muÊzÏe vyzÏaÂdat vyjaÂdrÏenõÂ spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ a jinyÂch
orgaÂnuÊ, spraÂvnõÂch senaÂtuÊ krajskyÂch souduÊ a jinyÂch
osob.
§ 20
(1) PleÂnum se sklaÂdaÂ ze vsÏech soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu.
(2) PleÂnum se muÊzÏe platneÏ usnaÂsÏet za prÏõÂtomnosti
nejmeÂneÏ dvou trÏetin svyÂch cÏlenuÊ. K prÏijetõÂ usnesenõÂ je
trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny prÏõÂtomnyÂch cÏlenuÊ;
k zaujetõÂ stanoviska, k rozhodnutõÂ o pocÏtu kolegiõÂ nebo
k prÏijetõÂ jednacõÂho rÏaÂdu je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏiny vsÏech cÏlenuÊ.
(3) PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu svolaÂvaÂ
pleÂnum, urcÏuje jeho program a rÏõÂdõÂ jeho zasedaÂnõÂ.
PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu je povinen do
jednoho meÏsõÂce svolat pleÂnum, pozÏaÂdaÂ-li o to nejmeÂneÏ
trÏetina vsÏech soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu
urcÏõÂ program pleÂna podle naÂvrhu toho, kdo o svolaÂnõÂ
pleÂna pozÏaÂdal.
(4) ZasedaÂnõÂ pleÂna jsou neverÏejnaÂ.
(5) Ministr spravedlnosti a prÏedseda NejvysÏsÏõÂho
soudu majõÂ praÂvo zuÂcÏastnit se zasedaÂnõÂ pleÂna. Na zasedaÂnõÂ pleÂna je mozÏneÂ prÏizvat takeÂ dalsÏõÂ osoby.
§ 21
(1) PleÂnum se usnaÂsÏõÂ na jednacõÂm rÏaÂdu NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu.
(2) V jednacõÂm rÏaÂdu NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud upravõÂ
zejmeÂna podrobneÏji postup prÏi vyÂkonu soudnictvõÂ, prÏi
jednaÂnõÂ kolegiõÂ a pleÂna, prÏi vytvaÂrÏenõÂ senaÂtuÊ a rozsÏõÂrÏenyÂch senaÂtuÊ, prÏi tvorbeÏ rozvrhu praÂce, prÏi proveÏrkaÂch
rozhodovacõÂ cÏinnosti soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu, prÏi sledovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ pravomocnyÂch
rozhodnutõÂ souduÊ, prÏi prÏijõÂmaÂnõÂ zaÂsadnõÂch usnesenõÂ, prÏi
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zaujõÂmaÂnõÂ stanovisek, prÏi vydaÂvaÂnõÂ SbõÂrky rozhodnutõÂ
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu a vnitrÏnõÂ organizaci NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.
§ 22
NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud vydaÂvaÂ SbõÂrku rozhodnutõÂ
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu (daÂle jen ¹SbõÂrka rozhodnutõÂª), ve ktereÂ se uverÏejnÏujõÂ zejmeÂna vybranaÂ rozhodnutõÂ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu a krajskyÂch souduÊ
vydanaÂ ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ a stanoviska a zaÂsadnõÂ
usnesenõÂ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.
SoudcovskaÂ rada NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu
§ 23
(1) ZrÏizuje se SoudcovskaÂ rada NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu (daÂle jen ¹soudcovskaÂ radaª), kteraÂ se
sklaÂdaÂ z peÏti cÏlenuÊ.
(2) Funkce cÏlena soudcovskeÂ rady je neslucÏitelnaÂ
s funkcõÂ prÏedsedy, mõÂstoprÏedsedy a prÏedsedy kolegia
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.
(3) SoudcovskaÂ rada je poradnõÂm orgaÂnem prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.
§ 24
(1) Soudcovskou radu svolaÂvaÂ, urcÏuje jejõÂ program a rÏõÂdõÂ jejõÂ jednaÂnõÂ prÏedseda soudcovskeÂ rady.
PrÏedseda soudcovskeÂ rady je povinen do jednoho meÏsõÂce svolat soudcovskou radu, pozÏaÂdaÂ-li o to jejõÂ cÏlen,
prÏedseda nebo mõÂstoprÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu.
(2) SoudcovskaÂ rada se muÊzÏe platneÏ usnaÂsÏet za
prÏõÂtomnosti nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech svyÂch cÏlenuÊ.
K prÏijetõÂ usnesenõÂ je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny vsÏech cÏlenuÊ soudcovskeÂ rady.
(3) ZasedaÂnõÂ soudcovskeÂ rady jsou neverÏejnaÂ.
(4) PrÏedseda nebo mõÂstoprÏedseda NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu se mohou uÂcÏastnit zasedaÂnõÂ soudcovskeÂ rady, cÏinit naÂvrhy a vyjadrÏovat se k projednaÂvanyÂm
otaÂzkaÂm. Na zasedaÂnõÂ soudcovskeÂ rady mohou byÂt
prÏizvaÂny dalsÏõÂ osoby.
§ 25
(1) SoudcovskaÂ rada
a) vyjadrÏuje se ke kandidaÂtuÊm na jmenovaÂnõÂ do
funkce prÏedsedy kolegia a prÏedsedy senaÂtu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,
b) vyjadrÏuje se k soudcuÊm, kterÏõÂ majõÂ byÂt prÏideÏleni
nebo prÏelozÏeni k vyÂkonu funkce u NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu nebo kterÏõÂ majõÂ byÂt prÏelozÏeni
od NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu k jineÂmu soudu,
c) projednaÂvaÂ naÂvrhy rozvrhu praÂce NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu a jeho zmeÏn,
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d) vyjadrÏuje se k zaÂsadnõÂm otaÂzkaÂm staÂtnõÂ spraÂvy
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,
e) muÊzÏe pozÏaÂdat prÏedsedu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu o svolaÂnõÂ pleÂna a navrhnout mu program
zasedaÂnõÂ pleÂna,
f) vyjadrÏuje se k posudkuÊm prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu o rozhodovacõÂ a jineÂ cÏinnosti
soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,
g) doporucÏuje prÏedsedovi NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu cÏleny senaÂtu, kteryÂ provaÂdõÂ proveÏrky rozhodovacõÂ cÏinnosti soudcuÊ,
h) plnõÂ i dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.
(2) NaÂvrhy podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ d) prÏedklaÂdaÂ soudcovskeÂ radeÏ prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu; soucÏasneÏ urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ maÂ byÂt naÂvrh soudcovskou radou projednaÂn, kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ nezÏ
3 tyÂdny. NevyjaÂdrÏõÂ-li se soudcovskaÂ rada v teÂto lhuÊteÏ,
platõÂ, zÏe s naÂvrhem souhlasõÂ.
(3) K posudkuÊm o rozhodovacõÂ a jineÂ cÏinnosti
soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu se soudcovskaÂ
rada vyjadrÏuje na zÏaÂdost prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu nebo Rady pro odbornou zpuÊsobilost
soudcuÊ (daÂle jen ¹Radaª).
(4) CÏleny senaÂtu, kteryÂ provaÂdõÂ proveÏrku rozhodovacõÂ cÏinnosti soudcuÊ, soudcovskaÂ rada doporucÏõÂ
prÏedsedovi NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu na jeho zÏaÂdost.
StaÂtnõÂ spraÂva NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu
§ 26
(1) UÂstrÏednõÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu je Ministerstvo spravedlnosti (daÂle jen
¹ministerstvoª).
(2) StaÂtnõÂ spraÂvu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu vykonaÂvaÂ ministerstvo prostrÏednictvõÂm prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.
(3) Ministerstvo a prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu vykonaÂvajõÂ v prÏõÂpadech stanovenyÂch tõÂmto nebo
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem staÂtnõÂ spraÂvu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu s prÏihleÂdnutõÂm k vyjaÂdrÏenõÂ soudcovskeÂ rady.
§ 27
(1) PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu vykonaÂvaÂ staÂtnõÂ spraÂvu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu v rozsahu stanoveneÂm tõÂmto zaÂkonem.
(2) MõÂstoprÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu se
podõÂlõÂ na vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu v rozsahu urcÏeneÂm jeho prÏedsedou.
(3) PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu muÊzÏe
prÏi zachovaÂnõÂ vlastnõÂ odpoveÏdnosti poveÏrÏit jednotlivyÂmi uÂkony staÂtnõÂ spraÂvy s jejich souhlasem prÏedsedy
senaÂtuÊ a ostatnõÂ soudce NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.

§ 28
Ministerstvo vykonaÂvaÂ staÂtnõÂ spraÂvu NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu tõÂm, zÏe
a) zajisÏt'uje chod soudu po straÂnce organizacÏnõÂ, zejmeÂna kazÏdorocÏneÏ po dohodeÏ s prÏedsedou NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu stanovõÂ s ohledem na
mnozÏstvõÂ projednaÂvanyÂch veÏcõÂ pocÏty soudcuÊ,
asistentuÊ soudcuÊ a dalsÏõÂch zameÏstnancuÊ u neÏj puÊsobõÂcõÂch,
b) zajisÏt'uje zpuÊsobem stanovenyÂm tõÂmto zaÂkonem
chod soudu po straÂnce personaÂlnõÂ,
c) zajisÏt'uje chod soudu po straÂnce financÏnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ, zejmeÂna tõÂm, zÏe zajisÏt'uje financovaÂnõÂ a materiaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ soudu a provaÂdõÂ revize hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti soudu,
d) organizuje, rÏõÂdõÂ a kontroluje vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu provaÂdeÏnyÂ jeho
prÏedsedou,
e) organizuje a rÏõÂdõÂ odbornou prÏõÂpravu zameÏstnancuÊ
puÊsobõÂcõÂch u NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,
f) usmeÏrnÏuje a rÏõÂdõÂ vyuzÏõÂvaÂnõÂ informacÏnõÂch technologiõÂ,
g) organizuje, rÏõÂdõÂ a kontroluje zabezpecÏenõÂ uÂkoluÊ
obranneÂho a civilnõÂho nouzoveÂho plaÂnovaÂnõÂ,
ochrany utajovanyÂch skutecÏnostõÂ, bezpecÏnosti
osob a majetku, pozÏaÂrnõÂ ochrany a uÂkoluÊ bezpecÏnosti a ochrany zdravõÂ prÏi praÂci,
h) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon.
§ 29
(1) PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu vykonaÂvaÂ staÂtnõÂ spraÂvu NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu tõÂm, zÏe
a) zajisÏt'uje chod soudu po straÂnce personaÂlnõÂ a organizacÏnõÂ, zejmeÂna tõÂm, zÏe zajisÏt'uje rÏaÂdneÂ obsazenõÂ
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu asistenty soudcuÊ, odbornyÂmi a dalsÏõÂmi zameÏstnanci a vyrÏizuje personaÂlnõÂ veÏci soudcuÊ a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch u tohoto soudu,
b) zajisÏt'uje chod soudu po straÂnce hospodaÂrÏskeÂ, materiaÂlnõÂ a financÏnõÂ,
c) zajisÏt'uje odbornou vyÂchovu asistentuÊ soudcuÊ
a ostatnõÂch zameÏstnancuÊ puÊsobõÂcõÂch u NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu,
d) pecÏuje o dalsÏõÂ odbornou vyÂchovu soudcuÊ,
e) dohlõÂzÏõÂ na rÏaÂdnyÂ chod soudnõÂch kancelaÂrÏõÂ,
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f) zajisÏt'uje poskytovaÂnõÂ informacõÂ soudem podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,2)
g) zajisÏt'uje bezpecÏnost soudu a uÂkoly krizoveÂho rÏõÂzenõÂ,
h) plnõÂ dalsÏõÂ uÂkoly, stanovõÂ-li tak tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon.
(2) PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu dbaÂ
o duÊstojnost jednaÂnõÂ, o dodrzÏovaÂnõÂ zaÂsad soudcovskeÂ
etiky a o plynulost rÏõÂzenõÂ vedenyÂch u NejvysÏsÏõÂho
spraÂvnõÂho soudu. K tomu uÂcÏelu
a) provaÂdõÂ proveÏrky soudnõÂch spisuÊ,
b) dohlõÂzÏõÂ na uÂrovenÏ soudnõÂho jednaÂnõÂ,
c) vyrÏizuje stõÂzÏnosti.
(3) PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu pecÏuje
o odbornou zpuÊsobilost soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu. K tomu uÂcÏelu
a) hodnotõÂ odbornou zpuÊsobilost soudcuÊ prÏideÏlenyÂch nebo prÏelozÏenyÂch k vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu,3)
b) narÏizuje provedenõÂ proveÏrky rozhodovacõÂ cÏinnosti
soudce NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,3)
c) podaÂvaÂ RadeÏ naÂvrh na posouzenõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti soudce NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,3)
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HLAVA I I
KRAJSKEÂ SOUDY
§ 31
(1) KrajskyÂ soud ve veÏcech spraÂvnõÂho soudnictvõÂ,
nestanovõÂ-li zaÂkon jinak, rozhoduje ve specializovanyÂch senaÂtech slozÏenyÂch z prÏedsedy a dvou soudcuÊ.
(2) Ve veÏcech duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ, duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ, nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ, nemocenskeÂ peÂcÏe v ozbrojenyÂch silaÂch, uchazecÏuÊ o zameÏstnaÂnõÂ
a jejich hmotneÂho zabezpecÏenõÂ podle prÏedpisuÊ o zameÏstnanosti, sociaÂlnõÂ peÂcÏe a staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podpory,
ve veÏcech prÏestupkuÊ, jakozÏ i v dalsÏõÂch veÏcech, v nichzÏ
tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon, rozhoduje specializovanyÂ
samosoudce.
(3) StanovõÂ-li tak tento zaÂkon, rozhoduje a cÏinõÂ
jednotliveÂ uÂkony prÏedseda senaÂtu. PraÂva a povinnosti
prÏedsedy senaÂtu maÂ i specializovanyÂ samosoudce.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
Â VNIÂM SOUDNICTVIÂ
Ï IÂZENIÂ VE SPRA
R
H L AVA I

d) zpracovaÂvaÂ posudek o rozhodovacõÂ a jineÂ cÏinnosti
soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu potrÏebnyÂ
k hodnocenõÂ jejich odborneÂ zpuÊsobilosti podle
põÂsmena a), nebo byl-li vyzÏaÂdaÂn Radou,

Â USTANOVENIÂ O R
Ï IÂZENIÂ
OBECNA

e) vyzÏaduje od soudcovskeÂ rady vyjaÂdrÏenõÂ ke sveÂmu
posudku o rozhodovacõÂ a jineÂ cÏinnosti soudcuÊ
NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu a od JusticÏnõÂ akademie zpraÂvy o vyÂsledcõÂch jejich odborneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, potrÏebneÂ k hodnocenõÂ jejich odborneÂ zpuÊsobilosti podle põÂsmena a).

Ï õÂzenõÂ je zahaÂjeno dnem, kdy naÂvrh dosÏel soudu;
R
tyÂkaÂ-li se naÂvrh veÏcõÂ uvedenyÂch v § 4 odst. 1, nazyÂvaÂ se
naÂvrh zÏalobou.

§ 30
StõÂzÏnosti
(1) PrÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu vyrÏizuje stõÂzÏnosti na pruÊtahy v rÏõÂzenõÂ, na nevhodneÂ chovaÂnõÂ
nebo narusÏovaÂnõÂ duÊstojnosti rÏõÂzenõÂ mõÂstoprÏedsedou
soudu, prÏedsedy senaÂtu, soudci, asistenty soudcuÊ a dalsÏõÂmi zameÏstnanci puÊsobõÂcõÂmi u NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu.
(2) PodaÂnõÂ, jejichzÏ obsahem je nesouhlas se zpuÊsobem vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti vyrÏizovaneÂ prÏedsedou NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu, vyrÏizuje ministerstvo. Ministerstvo teÂzÏ vyrÏizuje stõÂzÏnosti podle odstavce 1, jestlizÏe
si jejich vyrÏõÂzenõÂ vyhradilo.

2

§ 32
ZahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ

§ 33
Â
UcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ a jednaÂnõÂ za neÏ
(1) UÂcÏastnõÂky jsou navrhovatel (zÏalobce) a odpuÊrce (zÏalovanyÂ) nebo ti, o nichzÏ to stanovõÂ tento zaÂkon; odpuÊrcem (zÏalovanyÂm) je ten, o neÏmzÏ to stanovõÂ
zaÂkon.
(2) ZpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ maÂ ten, kdo
maÂ zpuÊsobilost mõÂt praÂva a povinnosti, a spraÂvnõÂ orgaÂn;
jinak i ten, komu ji zaÂkon prÏiznaÂvaÂ.
(3) UÂcÏastnõÂk je zpuÊsobilyÂ samostatneÏ cÏinit v rÏõÂzenõÂ
uÂkony (daÂle jen ¹procesnõÂ zpuÊsobilostª), jen jestlizÏe maÂ
zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm v plneÂm rozsahu. ProcesnõÂ zpuÊsobilost maÂ i spraÂvnõÂ orgaÂn a takeÂ ten, kdo je
podle zaÂkona opraÂvneÏn podat naÂvrh.

) ZaÂkon cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

3

) Hlava III dõÂl 5 zaÂkona o soudech a soudcõÂch.
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(4) Za praÂvnickou osobu jednaÂ ten, kdo je k tomu
opraÂvneÏn podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona. Za praÂvnickou
osobu nemuÊzÏe jednat ten, jehozÏ zaÂjmy jsou v rozporu
se zaÂjmy praÂvnickeÂ osoby. Kdo jednaÂ za praÂvnickou
osobu, musõÂ sveÂ opraÂvneÏnõÂ na vyÂzvu soudu prokaÂzat.
V teÂzÏe veÏci muÊzÏe za praÂvnickou osobu soucÏasneÏ jednat
pouze jedinaÂ osoba.
(5) NestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak, jednaÂ za
spraÂvnõÂ orgaÂn jeho vedoucõÂ, poprÏõÂpadeÏ jinaÂ osoba
k tomu opraÂvneÏnaÂ podle vnitrÏnõÂch prÏedpisuÊ.
(6) Je-li uÂcÏastnõÂkem staÂt, jednaÂ za neÏj ten, o neÏmzÏ
to stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.4)
(7) Je-li uÂcÏastnõÂkem soud, jednaÂ za senaÂt, jehozÏ se
veÏc tyÂkaÂ, jeho prÏedseda.
(8) PodaÂ-li võÂce osob spolecÏnyÂ naÂvrh, jednaÂ v rÏõÂzenõÂ kazÏdyÂ saÂm za sebe a s uÂcÏinky jen pro svou osobu.
§ 34
Osoby zuÂcÏastneÏneÂ na rÏõÂzenõÂ
(1) Osobami zuÂcÏastneÏnyÂmi na rÏõÂzenõÂ jsou osoby,
ktereÂ byly prÏõÂmo dotcÏeny ve svyÂch praÂvech a povinnostech vydaÂnõÂm napadeneÂho rozhodnutõÂ nebo tõÂm, zÏe
rozhodnutõÂ nebylo vydaÂno, a ty, ktereÂ mohou byÂt
prÏõÂmo dotcÏeny jeho zrusÏenõÂm nebo vydaÂnõÂm podle naÂvrhu vyÂroku rozhodnutõÂ soudu, nejsou-li uÂcÏastnõÂky
a vyÂslovneÏ oznaÂmily, zÏe budou v rÏõÂzenõÂ praÂva osob
zuÂcÏastneÏnyÂch na rÏõÂzenõÂ uplatnÏovat.
(2) Navrhovatel je povinen v naÂvrhu oznacÏit osoby, ktereÂ prÏichaÂzejõÂ v uÂvahu jako osoby zuÂcÏastneÏneÂ na
rÏõÂzenõÂ, jsou-li mu znaÂmy. PrÏedseda senaÂtu takoveÂ osoby vyrozumõÂ o probõÂhajõÂcõÂm rÏõÂzenõÂ a vyzve je, aby ve
lhuÊteÏ, kterou jim k tomu soucÏasneÏ stanovõÂ, oznaÂmily,
zda v rÏõÂzenõÂ budou uplatnÏovat praÂva osoby zuÂcÏastneÏneÂ
na rÏõÂzenõÂ; takoveÂ oznaÂmenõÂ lze ucÏinit pouze v teÂto
lhuÊteÏ. SoucÏasneÏ s vyrozumeÏnõÂm je poucÏõÂ o jejich praÂvech. ObdobneÏ prÏedseda senaÂtu postupuje, zjistõÂ-li se
v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ, zÏe je tu dalsÏõÂ takovaÂ osoba. O osobnõÂch uÂdajõÂch, o teÏchto osobaÂch uvaÂdeÏnyÂch, platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 37 odst. 3.
(3) Osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ maÂ praÂvo prÏedklaÂdat põÂsemnaÂ vyjaÂdrÏenõÂ, nahlõÂzÏet do spisu, byÂt vyrozumeÏna o narÏõÂzeneÂm jednaÂnõÂ a zÏaÂdat, aby jõÂ bylo prÏi
jednaÂnõÂ udeÏleno slovo. DorucÏuje se jõÂ rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ
se rÏõÂzenõÂ u soudu koncÏõÂ. Osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ
nemuÊzÏe disponovat jeho prÏedmeÏtem.
(4) Soud usnesenõÂm vyslovõÂ, zÏe ten, kdo se do-

maÂhaÂ postavenõÂ osoby zuÂcÏastneÏneÂ na rÏõÂzenõÂ, a podmõÂnky pro to nesplnÏuje, nenõÂ osobou zuÂcÏastneÏnou na
rÏõÂzenõÂ.
§ 35
ZastoupenõÂ
(1) UÂcÏastnõÂk, kteryÂ nemaÂ procesnõÂ zpuÊsobilost,
musõÂ byÂt v rÏõÂzenõÂ zastoupen zaÂkonnyÂm zaÂstupcem.
(2) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, uÂcÏastnõÂk muÊzÏe
byÂt zastoupen advokaÂtem, poprÏõÂpadeÏ jinou osobou,
kteraÂ vykonaÂvaÂ specializovaneÂ praÂvnõÂ poradenstvõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ, tyÂkaÂ-li se naÂvrh oboru cÏinnosti
v nich uvedenyÂch.5) Za zastupovaÂnõÂ naÂlezÏõÂ odmeÏna; pro
urcÏenõÂ jejõÂ vyÂsÏe, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis
jinak, se uzÏije obdobneÏ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, jõÂmzÏ
jsou stanoveny odmeÏny a naÂhrady advokaÂtuÊm za poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb.
(3) Navrhovatel muÊzÏe byÂt zastoupen teÂzÏ odborovou organizacõÂ, jejõÂmzÏ je cÏlenem. Za odborovou organizaci jednaÂ k tomu poveÏrÏenyÂ jejõÂ zameÏstnanec nebo
cÏlen.
(4) DomaÂhaÂ-li se soudnõÂ ochrany uÂcÏastnõÂk, kteryÂ
tvrdõÂ, zÏe dosÏlo spraÂvnõÂm orgaÂnem k jeho diskriminaci
z duÊvodu pohlavõÂ, naÂrodnõÂho, sociaÂlnõÂho nebo rasoveÂho puÊvodu, prÏõÂslusÏnosti k naÂrodnostnõÂ nebo etnickeÂ
mensÏineÏ, barvy pleti, jazyka, naÂbozÏenstvõÂ, võÂry, sveÏtoveÂho naÂzoru, politickeÂho nebo jineÂho smyÂsÏlenõÂ, zdravotnõÂho postizÏenõÂ, veÏku, majetku, rodu nebo jineÂho
postavenõÂ, anebo sexuaÂlnõÂ orientace, muÊzÏe byÂt zastoupen teÂzÏ praÂvnickou osobou, vzniklou na zaÂkladeÏ
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,6) k jejõÂmzÏ cÏinnostem, uvedenyÂm
ve stanovaÂch, patrÏõÂ ochrana prÏed takovou diskriminacõÂ.
Za praÂvnickou osobu jednaÂ k tomu poveÏrÏenyÂ jejõÂ zameÏstnanec nebo cÏlen.
(5) UÂcÏastnõÂk se muÊzÏe daÂt zastoupit takeÂ fyzickou
osobou, kteraÂ maÂ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
v plneÂm rozsahu. Soud takoveÂ zastoupenõÂ usnesenõÂm
neprÏipustõÂ, nenõÂ-li takovaÂ osoba zrÏejmeÏ zpuÊsobilaÂ k rÏaÂdneÂmu zastupovaÂnõÂ nebo zastupuje v ruÊznyÂch veÏcech
opeÏtovneÏ.
(6) V teÂzÏe veÏci muÊzÏe mõÂt uÂcÏastnõÂk jen jednoho
zaÂstupce. ZaÂstupce musõÂ jednat osobneÏ, nestanovõÂ-li
tak zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon vyÂslovneÏ jinak.
(7) Navrhovateli, u neÏhozÏ jsou prÏedpoklady, aby
byl osvobozen od soudnõÂch poplatkuÊ, a je-li to trÏeba
k ochraneÏ jeho praÂv, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu na naÂvrh
ustanovit usnesenõÂm zaÂstupce, jõÂmzÏ muÊzÏe byÂt i advokaÂt;

) § 7 zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch.

4
5

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 237/1991 Sb., o patentovyÂch zaÂstupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 523/1992 Sb., o danÏoveÂm poradenstvõÂ a KomorÏe danÏovyÂch poradcuÊ CÏeskeÂ republiky, zaÂkon cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti
(notaÂrÏskyÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6
) ZaÂkon cÏ. 83/1990 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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hotoveÂ vyÂdaje zaÂstupce a odmeÏnu za zastupovaÂnõÂ osoby uvedeneÂ v odstavci 2 platõÂ v takoveÂm prÏõÂpadeÏ staÂt.
PozÏaÂdaÂ-li navrhovatel o osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ nebo o ustanovenõÂ zaÂstupce, po dobu od podaÂnõÂ
takoveÂ zÏaÂdosti do praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o nõÂ nebeÏzÏõÂ
lhuÊta stanovenaÂ pro podaÂnõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.
§ 36
PraÂva a povinnosti uÂcÏastnõÂkuÊ
(1) UÂcÏastnõÂci majõÂ v rÏõÂzenõÂ rovneÂ postavenõÂ. Soud
je povinen poskytnout jim stejneÂ mozÏnosti k uplatneÏnõÂ
jejich praÂv a poskytnout jim poucÏenõÂ o jejich procesnõÂch praÂvech a povinnostech v rozsahu nezbytneÂm pro
to, aby v rÏõÂzenõÂ neutrpeÏli uÂjmu.
(2) NaÂklady spojeneÂ s prÏibraÂnõÂm tlumocÏnõÂka7)
platõÂ staÂt.
(3) UÂcÏastnõÂk, kteryÂ dolozÏõÂ, zÏe nemaÂ dostatecÏneÂ
prostrÏedky, muÊzÏe byÂt na vlastnõÂ zÏaÂdost usnesenõÂm
prÏedsedy senaÂtu osvobozen od soudnõÂch poplatkuÊ. DospeÏje-li vsÏak soud k zaÂveÏru, zÏe naÂvrh zjevneÏ nemuÊzÏe
byÂt uÂspeÏsÏnyÂ, takovou zÏaÂdost zamõÂtne. PrÏiznaneÂ osvobozenõÂ kdykoliv za rÏõÂzenõÂ odejme, poprÏõÂpadeÏ i se zpeÏtnou uÂcÏinnostõÂ, jestlizÏe se do pravomocneÂho skoncÏenõÂ
rÏõÂzenõÂ ukaÂzÏe, zÏe pomeÏry uÂcÏastnõÂka prÏiznaneÂ osvobozenõÂ neoduÊvodnÏujõÂ, poprÏõÂpadeÏ neoduÊvodnÏovaly.
§ 37
UÂkony uÂcÏastnõÂkuÊ a osob zuÂcÏastneÏnyÂch na rÏõÂzenõÂ
(1) UÂcÏastnõÂci a osoby zuÂcÏastneÏneÂ na rÏõÂzenõÂ mohou
cÏinit sveÂ uÂkony jakoukoli formou, pokud zaÂkon pro
neÏktereÂ uÂkony urcÏitou formu nestanovõÂ. PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe vzÏdy ulozÏit, aby uÂkon byl proveden põÂsemneÏ nebo uÂstneÏ do protokolu.
(2) PodaÂnõÂ obsahujõÂcõÂ uÂkon, jõÂmzÏ se disponuje rÏõÂzenõÂm nebo jeho prÏedmeÏtem, lze proveÂst põÂsemneÏ,
uÂstneÏ do protokolu, poprÏõÂpadeÏ v elektronickeÂ formeÏ
podepsaneÂ elektronicky podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.8)
Bylo-li takoveÂ podaÂnõÂ ucÏineÏno v jineÂ formeÏ, musõÂ byÂt
do trÏõÂ dnuÊ potvrzeno põÂsemnyÂm podaÂnõÂm shodneÂho
obsahu nebo musõÂ byÂt prÏedlozÏen jeho originaÂl, jinak
se k neÏmu neprÏihlõÂzÏõÂ. CÏinõÂ-li takovyÂ uÂkon kolektivnõÂ
orgaÂn nebo osoba, za nizÏ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona nebo
na jeho zaÂkladeÏ jednaÂ kolektivnõÂ orgaÂn, musõÂ k neÏmu
byÂt prÏipojen opis usnesenõÂ takoveÂho orgaÂnu, jõÂmzÏ byl
s obsahem podaÂnõÂ vysloven souhlas.
(3) Z kazÏdeÂho podaÂnõÂ musõÂ byÂt zrÏejmeÂ, cÏeho se
tyÂkaÂ, kdo jej cÏinõÂ, proti komu smeÏrÏuje, co navrhuje,
a musõÂ byÂt podepsaÂno a datovaÂno. Ten, kdo cÏinõÂ podaÂnõÂ, (daÂle jen ¹podatelª) v podaÂnõÂ uvede o sveÂ osobeÏ
osobnõÂ uÂdaje jen v nezbytneÂm rozsahu; vzÏdy uvede
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jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a adresu, na kterou mu lze dorucÏovat.
JineÂ osobnõÂ uÂdaje uvede jen tehdy, je-li toho trÏeba
s ohledem na povahu veÏci, kteraÂ maÂ byÂt soudem projednaÂna. PodleÂhaÂ-li podaÂnõÂ soudnõÂmu poplatku, musõÂ
byÂt opatrÏeno kolkovou znaÂmkou v odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoteÏ a musõÂ k neÏmu byÂt prÏipojeny listiny, jichzÏ se podatel dovolaÂvaÂ. PodaÂnõÂ, ktereÂ je trÏeba dorucÏit ostatnõÂm
uÂcÏastnõÂkuÊm a osobaÂm na rÏõÂzenõÂ zuÂcÏastneÏnyÂm, musõÂ byÂt
prÏedlozÏeno v potrÏebneÂm pocÏtu stejnopisuÊ.
(4) Navrhovatel muÊzÏe vzõÂt svuÊj naÂvrh zcela nebo
zcÏaÂsti zpeÏt, dokud o neÏm soud nerozhodl.
(5) PrÏedseda senaÂtu usnesenõÂm vyzve podatele
k opraveÏ nebo odstraneÏnõÂ vad podaÂnõÂ a stanovõÂ k tomu
lhuÊtu. Nebude-li podaÂnõÂ v teÂto lhuÊteÏ doplneÏno nebo
opraveno a v rÏõÂzenõÂ nebude mozÏno pro tento nedostatek pokracÏovat, soud rÏõÂzenõÂ o takoveÂm podaÂnõÂ usnesenõÂm odmõÂtne, nestanovõÂ-li zaÂkon jinyÂ procesnõÂ duÊsledek. O tom musõÂ byÂt podatel ve vyÂzveÏ poucÏen.
§ 38
PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ
(1) Byl-li podaÂn naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ a je potrÏeba zatõÂmneÏ upravit pomeÏry uÂcÏastnõÂkuÊ pro hrozõÂcõÂ
vaÂzÏnou uÂjmu, muÊzÏe usnesenõÂm soud na naÂvrh prÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm ulozÏit neÏco vykonat,
neÏcÏeho se zdrzÏet nebo neÏco snaÂsÏet. Ze stejnyÂch duÊvoduÊ
muÊzÏe soud ulozÏit takovou povinnost i trÏetõÂ osobeÏ, lze-li to po nõÂ spravedliveÏ zÏaÂdat.
(2) K naÂvrhu na prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ si soud podle
potrÏeby vyzÏaÂdaÂ vyjaÂdrÏenõÂ ostatnõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ.
(3) NaÂvrh je neprÏõÂpustnyÂ, lze-li naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏiznat odkladnyÂ uÂcÏinek nebo nastaÂvaÂ-li
tento uÂcÏinek ze zaÂkona.
(4) Soud muÊzÏe rozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ zrusÏit nebo zmeÏnit, zmeÏnõÂ-li se pomeÏry, a to
i bez naÂvrhu. PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ zanikaÂ nejpozdeÏji
dnem, kdy se rozhodnutõÂ soudu, jõÂmzÏ se rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ,
stalo vykonatelnyÂm.
§ 39
SpojenõÂ a vyloucÏenõÂ veÏcõÂ
(1) SamostatneÂ zÏaloby smeÏrÏujõÂcõÂ proti teÂmuzÏ rozhodnutõÂ anebo proti rozhodnutõÂm, kteraÂ spolu skutkoveÏ souvisejõÂ, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu usnesenõÂm spojit
ke spolecÏneÂmu projednaÂnõÂ.
(2) SmeÏrÏuje-li jedna zÏaloba proti võÂce rozhodnutõÂm, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu usnesenõÂm kazÏdeÂ takoveÂ
rozhodnutõÂ vyloucÏit k samostatneÂmu projednaÂnõÂ,
nenõÂ-li spolecÏneÂ rÏõÂzenõÂ mozÏneÂ nebo vhodneÂ.

) CÏl. 37 odst. 4 Listiny zaÂkladnõÂch praÂv a svobod.

7
8

) ZaÂkon cÏ. 227/2000 Sb., o elektronickeÂm podpisu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickeÂm podpisu).
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§ 40
LhuÊty

uÂcÏastnõÂk nebo osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ neÏco osobneÏ
vykonat, dorucÏõÂ se i jim.

(1) LhuÊta stanovenaÂ tõÂmto zaÂkonem, vyÂzvou nebo
rozhodnutõÂm soudu pocÏõÂnaÂ beÏzÏet pocÏaÂtkem dne naÂsledujõÂcõÂho poteÂ, kdy dosÏlo ke skutecÏnosti urcÏujõÂcõÂ jejõÂ
pocÏaÂtek. To neplatõÂ o lhuÊtaÂch stanovenyÂch podle hodin.

(3) JestlizÏe dorucÏovaÂnõÂ põÂsemnostõÂ zrÏejmeÏ bude
spojeno s pruÊtahy nebo s obtõÂzÏemi, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu ulozÏit tomu, jehozÏ se to tyÂkaÂ, aby si pro dorucÏovaÂnõÂ zvolil zmocneÏnce, jemuzÏ lze dorucÏovat bez obtõÂzÏõÂ,
a poucÏõÂ jej, zÏe jinak se põÂsemnosti budou uklaÂdat
u soudu s uÂcÏinky dorucÏenõÂ. Ten, komu bylo dorucÏeno
ulozÏenõÂm, maÂ praÂvo vyzvednout si rozsudek nebo
usnesenõÂ anebo pozÏaÂdat, aby mu byl zaslaÂn na udanou
adresu.

(2) LhuÊta urcÏenaÂ podle tyÂdnuÊ, meÏsõÂcuÊ nebo rokuÊ
koncÏõÂ uplynutõÂm dne, kteryÂ se svyÂm oznacÏenõÂm shoduje s dnem, kteryÂ urcÏil pocÏaÂtek lhuÊty. NenõÂ-li takovyÂ
den v meÏsõÂci, koncÏõÂ lhuÊta uplynutõÂm poslednõÂho dne
tohoto meÏsõÂce.
(3) PrÏipadne-li poslednõÂ den lhuÊty na sobotu, nedeÏli nebo svaÂtek, je poslednõÂm dnem lhuÊty nejblõÂzÏe naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den. To neplatõÂ o lhuÊtaÂch stanovenyÂch podle hodin.
(4) LhuÊta je zachovaÂna, bylo-li podaÂnõÂ v poslednõÂ
den lhuÊty prÏedaÂno soudu nebo jemu zaslaÂno prostrÏednictvõÂm drzÏitele posÏtovnõÂ licence, poprÏõÂpadeÏ zvlaÂsÏtnõÂ
posÏtovnõÂ licence anebo prÏedaÂno orgaÂnu, kteryÂ maÂ povinnost je dorucÏit, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
(5) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu z vaÂzÏnyÂch omluvitelnyÂch duÊvoduÊ na zÏaÂdost zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty k provedenõÂ uÂkonu prominout. ZÏaÂdost je
trÏeba podat do dvou tyÂdnuÊ po odpadnutõÂ prÏekaÂzÏky
a je trÏeba s nõÂ spojit zmesÏkanyÂ uÂkon. LhuÊtu urcÏenou
soudem muÊzÏe obdobneÏ prÏedseda senaÂtu takeÂ prodlouzÏit.
(6) NemaÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon, jõÂmzÏ se stanovõÂ lhuÊty
k podaÂnõÂ naÂvrhu k soudu, ustanovenõÂ o pocÏõÂtaÂnõÂ a beÏhu
lhuÊt, platõÂ ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 4 obdobneÏ.
§ 41
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o beÏhu neÏkteryÂch lhuÊt
StanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon ve veÏcech prÏestupkuÊ,
kaÂrnyÂch nebo disciplinaÂrnõÂch nebo jinyÂch spraÂvnõÂch
deliktuÊ (daÂle jen ¹spraÂvnõÂ deliktª) lhuÊty pro zaÂnik odpoveÏdnosti, poprÏõÂpadeÏ pro vyÂkon rozhodnutõÂ, tyto
lhuÊty po dobu rÏõÂzenõÂ prÏed soudem podle tohoto zaÂkona nebeÏzÏõÂ. To platõÂ obdobneÏ o lhuÊtaÂch pro zaÂnik
praÂva ve veÏcech danõÂ, poplatkuÊ, odvoduÊ, zaÂloh na tyto
prÏõÂjmy a odvoduÊ za porusÏenõÂ rozpocÏtoveÂ kaÂzneÏ, ktereÂ
jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky, staÂtnõÂch fonduÊ a rozpocÏtuÊ uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ.
§ 42
DorucÏovaÂnõÂ
(1) Soud dorucÏuje põÂsemnosti soudnõÂm dorucÏovatelem, prostrÏednictvõÂm drzÏitele posÏtovnõÂ licence, poprÏõÂpadeÏ zvlaÂsÏtnõÂ posÏtovnõÂ licence nebo prostrÏednictvõÂm
verÏejneÂ datoveÂ sõÂteÏ. UkaÂzÏe-li se toho potrÏeba, muÊzÏe
soud pozÏaÂdat o dorucÏenõÂ i jinyÂ staÂtnõÂ orgaÂn.
(2) MaÂ-li uÂcÏastnõÂk nebo osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ zaÂstupce, dorucÏuje se pouze zaÂstupci. MaÂ-li vsÏak

(4) Je-li zrÏejmeÂ, zÏe dorucÏovaÂnõÂ osobaÂm zuÂcÏastneÏnyÂm na rÏõÂzenõÂ bude neuÂmeÏrneÏ zdlouhaveÂ, naÂkladneÂ,
administrativneÏ naÂrocÏneÂ anebo nemozÏneÂ, zejmeÂna pro
jejich velkyÂ pocÏet nebo proto, zÏe je nelze jednotliveÏ
urcÏit, lze jim na zaÂkladeÏ opatrÏenõÂ prÏedsedy senaÂtu dorucÏit vyveÏsÏenõÂm rozhodnutõÂ nebo jineÂ põÂsemnosti na
uÂrÏednõÂ desce soudu. Soud muÊzÏe teÂzÏ uverÏejnit sveÂ rozhodnutõÂ nebo jinou põÂsemnost zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm
daÂlkovyÂ prÏõÂstup anebo na uÂrÏednõÂ desce obecnõÂho uÂrÏadu.
(5) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, uzÏijõÂ se pro
zpuÊsob dorucÏovaÂnõÂ obdobneÏ prÏedpisy platneÂ pro dorucÏovaÂnõÂ v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ.
§ 43
PrÏedvolaÂnõÂ a prÏedvedenõÂ
(1) Soud prÏedvolaÂvaÂ põÂsemneÏ nebo prÏi jednaÂnõÂ
prÏõÂtomneÂ uÂstneÏ. V naleÂhavyÂch prÏõÂpadech muÊzÏe prÏedvolaÂnõÂ ucÏinit takeÂ telefonicky, telegraficky, poprÏõÂpadeÏ
elektronickou cestou podepsaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.8)
(2) Nedostavil-li se ten, kdo byl prÏedvolaÂn, bez
rÏaÂdneÂ omluvy, muÊzÏe byÂt na prÏõÂkaz prÏedsedy senaÂtu
prÏedveden, byl-li o mozÏnosti prÏedvedenõÂ poucÏen.
PrÏedvedenõÂ zajistõÂ na naÂklady prÏedvaÂdeÏneÂho podle zÏaÂdosti prÏedsedy senaÂtu orgaÂn Policie CÏeskeÂ republiky
nebo, maÂ-li byÂt prÏedveden prÏõÂslusÏnõÂk ozbrojeneÂho
sboru, velitel nebo naÂcÏelnõÂk tohoto sboru.
§ 44
PorÏaÂdkovaÂ pokuta
(1) Tomu, kdo neuposlechne vyÂzvy soudu nebo
ucÏinõÂ uraÂzÏliveÂ podaÂnõÂ cÏi prÏednes, muÊzÏe byÂt usnesenõÂm
ulozÏena jako porÏaÂdkoveÂ opatrÏenõÂ porÏaÂdkovaÂ pokuta do
vyÂsÏe 50 000 KcÏ, kteraÂ je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
Pokuta muÊzÏe byÂt ulozÏena i opakovaneÏ a muÊzÏe byÂt na
oduÊvodneÏnou zÏaÂdost podanou do praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ se rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ, usnesenõÂm zcÏaÂsti nebo zcela
prominuta.

CÏaÂstka 61

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 150 / 2002

§ 46

(2) PorÏaÂdkovou pokutu vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ soud,
kteryÂ ji ulozÏil.9)
§ 45
NahlõÂzÏenõÂ do spisu
(1) UÂcÏastnõÂci, jejich zaÂstupci a osoby zuÂcÏastneÏneÂ
na rÏõÂzenõÂ majõÂ praÂvo nahlõÂzÏet do soudnõÂho spisu a jeho
prÏõÂloh, s vyÂjimkou protokolu o hlasovaÂnõÂ, a porÏizovat
si z neÏj vyÂpisy a opisy nebo zÏaÂdat, aby mu byl takovyÂ
vyÂpis nebo opis vydaÂn.
(2) JinyÂm osobaÂm muÊzÏe povolit nahleÂdnutõÂ prÏedseda senaÂtu, prokaÂzÏõÂ-li praÂvnõÂ zaÂjem nebo vaÂzÏnyÂ duÊvod
a nenõÂ-li to v rozporu s praÂvy nebo praÂvem chraÂneÏnyÂmi
zaÂjmy neÏktereÂho z uÂcÏastnõÂkuÊ.
(3) PrÏi prÏedlozÏenõÂ spisu spraÂvnõÂ orgaÂn vzÏdy
oznacÏõÂ ty cÏaÂsti spisu, ktereÂ obsahujõÂ utajovaneÂ skutecÏnosti chraÂneÏneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem10) nebo jineÂ skutecÏnosti chraÂneÏneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ. PrÏedseda senaÂtu tyto cÏaÂsti spisu vyloucÏõÂ z nahlõÂzÏenõÂ. To platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ i o spisech soudu.
(4) Z nahlõÂzÏenõÂ nelze vyloucÏit cÏaÂsti spisu uvedeneÂ
v odstavci 3, jimizÏ byl nebo bude provaÂdeÏn duÊkaz soudem. Z nahlõÂzÏenõÂ nelze daÂle vyloucÏit ani ty cÏaÂsti spisu,
do nichzÏ meÏl uÂcÏastnõÂk praÂvo nahlõÂzÏet v rÏõÂzenõÂ prÏed
spraÂvnõÂm orgaÂnem.
(5) Do cÏaÂstõÂ spisu uvedenyÂch v odstavci 3, ktereÂ
podle odstavce 4 z nahlõÂzÏenõÂ nebyly vyloucÏeny, smõÂ
nahlõÂzÏet pouze uÂcÏastnõÂk a jeho zaÂstupce, poprÏõÂpadeÏ
teÂzÏ osoba, kteraÂ se prokaÂzÏe osveÏdcÏenõÂm pro prÏõÂslusÏnyÂ
stupenÏ utajenõÂ projednaÂvanyÂch skutecÏnostõÂ chraÂneÏnyÂch
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem,10) prokaÂzÏe-li na nahlõÂzÏenõÂ praÂvnõÂ
zaÂjem.
(6) PrÏed nahleÂdnutõÂm do spisu, kteryÂ obsahuje
skutecÏnosti uvedeneÂ v odstavci 3, poucÏõÂ prÏedseda
senaÂtu nahlõÂzÏejõÂcõÂ osoby podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona11)
a o trestnõÂch naÂsledcõÂch porusÏenõÂ tajnosti utajovanyÂch
skutecÏnostõÂ. Podpisem protokolu o tomto poucÏenõÂ se
poucÏeneÂ osoby staÂvajõÂ osobami urcÏenyÂmi v rozsahu
potrÏeby k seznaÂmenõÂ s utajovanou skutecÏnostõÂ. Stejnopis protokolu po jeho vyhotovenõÂ zasÏle NaÂrodnõÂmu
bezpecÏnostnõÂmu uÂrÏadu.
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OdmõÂtnutõÂ naÂvrhu
(1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, soud usnesenõÂm odmõÂtne naÂvrh, jestlizÏe
a) soud o teÂzÏe veÏci jizÏ rozhodl nebo o teÂzÏe veÏci jizÏ
rÏõÂzenõÂ u soudu probõÂhaÂ nebo nejsou-li splneÏny jineÂ
podmõÂnky rÏõÂzenõÂ a tento nedostatek je neodstranitelnyÂ nebo prÏes vyÂzvu soudu nebyl odstraneÏn,
a nelze proto v rÏõÂzenõÂ pokracÏovat,
b) naÂvrh byl podaÂn prÏedcÏasneÏ nebo opozÏdeÏneÏ,
c) naÂvrh byl podaÂn osobou k tomu zjevneÏ neopraÂvneÏnou,
d) naÂvrh je podle tohoto zaÂkona neprÏõÂpustnyÂ.
(2) Soud naÂvrh odmõÂtne takeÂ tehdy, domaÂhaÂ-li se
navrhovatel rozhodnutõÂ ve sporu nebo v jineÂ praÂvnõÂ
veÏci, o ktereÂ maÂ jednat a rozhodnout soud v obcÏanskeÂm
soudnõÂm rÏõÂzenõÂ, anebo domaÂhaÂ-li se naÂvrhem prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ spraÂvnõÂ orgaÂn rozhodl v mezõÂch
sveÂ zaÂkonneÂ pravomoci v soukromopraÂvnõÂ veÏci.12)
V usnesenõÂ o odmõÂtnutõÂ naÂvrhu musõÂ byÂt navrhovatel
poucÏen o tom, zÏe do jednoho meÏsõÂce od praÂvnõÂ moci
usnesenõÂ muÊzÏe podat zÏalobu a ke ktereÂmu veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu soudu.
(3) Podle ustanovenõÂ odstavce 2 se nepostupuje, zastavil-li jizÏ drÏõÂve v teÂzÏe veÏci soud v obcÏanskeÂm
soudnõÂm rÏõÂzenõÂ pravomocneÏ rÏõÂzenõÂ proto, zÏe veÏc maÂ
byÂt vyrÏõÂzena ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ.13) V takoveÂm prÏõÂpadeÏ soud navrhne senaÂtu, zrÏõÂzeneÂmu podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona,14) aby rozhodl kompetencÏnõÂ spor o veÏcnou
prÏõÂslusÏnost.
(4) Je-li mezi specializovanyÂm senaÂtem krajskeÂho
soudu pro veÏci spraÂvnõÂho soudnictvõÂ a jinyÂm senaÂtem
teÂhozÏ krajskeÂho soudu sporneÂ, zda jde o veÏc, kterou
maÂ soud projednat a rozhodnout o nõÂ podle obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu, postupuje se podle zvlaÂsÏtnõÂho
zaÂkona;14) ustanovenõÂ odstavce 2 se nepouzÏije.
(5) Podal-li navrhovatel naÂvrh proto, zÏe se rÏõÂdil
nespraÂvnyÂm poucÏenõÂm spraÂvnõÂho orgaÂnu o tom, zÏe
proti jeho rozhodnutõÂ nenõÂ prÏõÂpustnyÂ opravnyÂ prostrÏedek, soud z tohoto duÊvodu tento naÂvrh odmõÂtne a veÏc
postoupõÂ k vyrÏõÂzenõÂ opravneÂho prostrÏedku spraÂvnõÂmu
orgaÂnu k tomu prÏõÂslusÏneÂmu. Byl-li naÂvrh podaÂn vcÏas
u soudu, platõÂ, zÏe opravnyÂ prostrÏedek byl podaÂn vcÏas.

9

) § 1 odst. 4 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

10

) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

11

) § 15 odst. 3 zaÂkona cÏ. 148/1998 Sb.
) CÏaÂst trÏetõÂ a cÏaÂst paÂtaÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.

12
13

) § 104b obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.

14

) ZaÂkon cÏ. 131/2002 Sb., o rozhodovaÂnõÂ neÏkteryÂch kompetencÏnõÂch sporuÊ.
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§ 47
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ

§ 49
JednaÂnõÂ

Soud rÏõÂzenõÂ usnesenõÂm zastavõÂ,
a) vzal-li navrhovatel svuÊj naÂvrh zpeÏt; sÏlo-li vsÏak
o spolecÏnyÂ naÂvrh võÂce osob, vezme prÏedseda senaÂtu toliko zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu jednõÂm z navrhovateluÊ usnesenõÂm na veÏdomõÂ,
b) prohlaÂsõÂ-li navrhovatel, zÏe byl po podaÂnõÂ naÂvrhu
postupem spraÂvnõÂho orgaÂnu plneÏ uspokojen
(§ 62),
c) stanovõÂ-li tak tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.15)

(1) K projednaÂnõÂ veÏci sameÂ narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu
jednaÂnõÂ a prÏedvolaÂ k neÏmu uÂcÏastnõÂky tak, aby meÏli
k prÏõÂpraveÏ alesponÏ deset pracovnõÂch dnuÊ. O jednaÂnõÂ
vyrozumõÂ osoby zuÂcÏastneÏneÂ na rÏõÂzenõÂ.

§ 48
PrÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ
(1) PrÏedseda senaÂtu rÏõÂzenõÂ usnesenõÂm prÏerusÏõÂ, jestlizÏe
Â stavnõÂmu soudu naÂvrh poa) ve veÏci byl prÏedlozÏen U
dle cÏl. 95 odst. 2 UÂstavy,
b) uÂcÏastnõÂk ztratil procesnõÂ zpuÊsobilost a nenõÂ zastoupen,
c) nelze v rÏõÂzenõÂ bez zbytecÏneÂho odkladu pokracÏovat
s praÂvnõÂm naÂstupcem uÂcÏastnõÂka,
d) rozhodnutõÂ zaÂvisõÂ na otaÂzce, kterou nenõÂ v tomto
rÏõÂzenõÂ soud opraÂvneÏn rÏesÏit,
e) stanovõÂ tak tento zaÂkon.
(2) PrÏedseda senaÂtu rÏõÂzenõÂ usnesenõÂm muÊzÏe prÏerusÏit, jestlizÏe
a) zjistõÂ, zÏe ve veÏci byl podaÂn zaÂkonem prÏipousÏteÏnyÂ
podneÏt nebo naÂvrh na zmeÏnu nebo zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ nebo takoveÂ rÏõÂzenõÂ bylo zahaÂjeno,
b) zaÂkonnyÂ zaÂstupce navrhovatele zemrÏel nebo ztratil procesnõÂ zpuÊsobilost,
c) navrhovatel je neznaÂmeÂho pobytu nebo sõÂdla nebo
se nemuÊzÏe rÏõÂzenõÂ uÂcÏastnit pro prÏekaÂzÏku trvalejsÏõÂ
povahy,
d) senaÂt nebo samosoudce, kteryÂ maÂ o naÂvrhu rozhodnout, dospeÏl k zaÂveÏru, zÏe praÂvnõÂ prÏedpis nebo
jednotliveÂ ustanovenõÂ, ktereÂho maÂ byÂt ve veÏci pouzÏito, je v rozporu se zaÂkonem, podal-li naÂvrh na
zrusÏenõÂ takoveÂho praÂvnõÂho prÏedpisu nebo jeho
jednotliveÂho ustanovenõÂ,
e) zjistõÂ, zÏe probõÂhaÂ jineÂ rÏõÂzenõÂ, jehozÏ vyÂsledek muÊzÏe
mõÂt vliv na rozhodovaÂnõÂ soudu o veÏci sameÂ nebo
takoveÂ rÏõÂzenõÂ saÂm vyvolaÂ.
(3) Je-li rÏõÂzenõÂ prÏerusÏeno, nekonajõÂ se jednaÂnõÂ a nebeÏzÏõÂ lhuÊty podle tohoto zaÂkona.
(4) Po odpadnutõÂ prÏekaÂzÏky prÏedseda senaÂtu i bez
naÂvrhu usnesenõÂm vyslovõÂ, zÏe se v rÏõÂzenõÂ pokracÏuje.
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(2) JednaÂnõÂ je verÏejneÂ. VerÏejnost muÊzÏe prÏedseda
senaÂtu vyloucÏit, a to i pro urcÏitou cÏaÂst jednaÂnõÂ, jen
z duÊvodu ochrany utajovanyÂch skutecÏnostõÂ, obchodnõÂho tajemstvõÂ, mravnosti nebo verÏejneÂho porÏaÂdku.
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ na zÏaÂdost uÂcÏastnõÂka povolõÂ uÂcÏast
na jednaÂnõÂ dveÏma jeho duÊveÏrnõÂkuÊm, nemaÂ-li tõÂm byÂt
zjevneÏ zmarÏen uÂcÏel vyloucÏenõÂ verÏejnosti, a poucÏõÂ je
o naÂsledcõÂch porusÏenõÂ povinnosti mlcÏenlivosti. MajõÂ-li
byÂt probõÂraÂny utajovaneÂ skutecÏnosti, musõÂ se duÊveÏrnõÂk
prokaÂzat osveÏdcÏenõÂm pro prÏõÂslusÏnyÂ stupenÏ utajenõÂ projednaÂvanyÂch skutecÏnostõÂ chraÂneÏnyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem.10) PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe takeÂ z jednacõÂ sõÂneÏ vykaÂzat kazÏdeÂho, kdo narusÏuje porÏaÂdek a duÊstojnyÂ pruÊbeÏh jednaÂnõÂ.
(3) NeuÂcÏast rÏaÂdneÏ prÏedvolanyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ nebraÂnõÂ projednaÂnõÂ a skoncÏenõÂ veÏci, nejsou-li duÊvody
pro odrocÏenõÂ podle § 50.
(4) JednaÂnõÂ zahajuje a rÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu. O naÂmitkaÂch proti opatrÏenõÂ prÏedsedy senaÂtu prÏi rÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ rozhoduje usnesenõÂm senaÂt. PrÏedseda senaÂtu vede
uÂcÏastnõÂky k tomu, aby se vyjaÂdrÏili i o teÏch skutkovyÂch
a praÂvnõÂch otaÂzkaÂch, ktereÂ podle mõÂneÏnõÂ soudu jsou
pro rozhodnutõÂ urcÏujõÂcõÂ, i kdyzÏ v drÏõÂveÏjsÏõÂch podaÂnõÂch
uÂcÏastnõÂkuÊ uplatneÏny nebyly.
(5) V pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ mohou soudci a se souhlasem prÏedsedy senaÂtu uÂcÏastnõÂci a osoby zuÂcÏastneÏneÂ na
rÏõÂzenõÂ klaÂst otaÂzky uÂcÏastnõÂkuÊm, poprÏõÂpadeÏ sveÏdkuÊm
a znalcuÊm anebo je vyzvat k vyjaÂdrÏenõÂ k veÏci.
(6) Jsou-li projednaÂvaÂny utajovaneÂ skutecÏnosti,
postupuje prÏedseda senaÂtu obdobneÏ podle § 45 odst. 6.
(7) ZjistõÂ-li soud prÏi jednaÂnõÂ, zÏe tu jsou duÊvody
pro prÏerusÏenõÂ nebo zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ odmõÂtnutõÂ naÂvrhu, rozhodne o tom usnesenõÂm.
(8) Na zaÂveÏr jednaÂnõÂ musõÂ byÂt udeÏleno uÂcÏastnõÂkuÊm slovo ke konecÏnyÂm naÂvrhuÊm.
(9) Rozsudek musõÂ byÂt vyhlaÂsÏen jmeÂnem republiky a verÏejneÏ. Jakmile soud vyhlaÂsõÂ rozsudek, je jõÂm
vaÂzaÂn.
(10) NenõÂ-li mozÏneÂ vyhlaÂsit rozsudek po skoncÏenõÂ jednaÂnõÂ, ktereÂ mu prÏedchaÂzelo, oznaÂmõÂ prÏedseda
senaÂtu uÂcÏastnõÂkuÊm den a hodinu vyhlaÂsÏenõÂ, kterou stanovõÂ tak, aby se uskutecÏnilo nejpozdeÏji do jednoho
meÏsõÂce, a jsou-li prÏõÂtomni vsÏichni uÂcÏastnõÂci, do deseti
dnuÊ po skoncÏenõÂ tohoto jednaÂnõÂ.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 549/1991 Sb., o soudnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(11) Rozsudek se vyhlasÏuje uÂstneÏ, probeÏhlo-li ve
veÏci jednaÂnõÂ a prÏi vyhlasÏovaÂnõÂ je prÏõÂtomen alesponÏ jeden uÂcÏastnõÂk nebo osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ anebo
verÏejnost. Jsou-li prÏi vyhlasÏovaÂnõÂ rozsudku prÏõÂtomny
pouze soudnõÂ osoby, rozsudek soud vyhlaÂsõÂ vyveÏsÏenõÂm
zkraÂceneÂho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ bez oduÊvodneÏnõÂ na
uÂrÏednõÂ desce soudu po dobu cÏtrnaÂcti dnuÊ; den vyhlaÂsÏenõÂ se na põÂsemneÂm vyhotovenõÂ poznamenaÂ.
(12) O jednaÂnõÂ a dalsÏõÂch uÂkonech, prÏi nichzÏ soud
jednaÂ s uÂcÏastnõÂky nebo provaÂdõÂ dokazovaÂnõÂ, se sepisuje
protokol. O osobnõÂch uÂdajõÂch, v protokolu uvaÂdeÏnyÂch,
platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 37 odst. 3.
(13) Podrobnosti o pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ, porady, hlasovaÂnõÂ a sepisovaÂnõÂ protokolu stanovõÂ jednacõÂ rÏaÂd.
§ 50
OdrocÏenõÂ jednaÂnõÂ
Z duÊlezÏityÂch duÊvoduÊ muÊzÏe byÂt jednaÂnõÂ odrocÏeno.
Soud muÊzÏe odrocÏit jednaÂnõÂ teÂzÏ tehdy, jestlizÏe to uÂcÏastnõÂci shodneÏ navrhnou.
§ 51
RozhodovaÂnõÂ bez narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ
(1) Soud muÊzÏe rozhodnout o veÏci sameÂ bez jednaÂnõÂ, jestlizÏe to uÂcÏastnõÂci shodneÏ navrhli nebo s tõÂm
souhlasõÂ. MaÂ se za to, zÏe souhlas je udeÏlen takeÂ tehdy,
nevyjaÂdrÏõÂ-li uÂcÏastnõÂk do dvou tyÂdnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy
prÏedsedy senaÂtu svuÊj nesouhlas s takovyÂm projednaÂnõÂm veÏci; o tom musõÂ byÂt ve vyÂzveÏ poucÏen.
(2) StanovõÂ-li tak tento zaÂkon, rozhoduje soud
bez jednaÂnõÂ o veÏci sameÂ i v dalsÏõÂch prÏõÂpadech.
§ 52
DokazovaÂnõÂ
(1) Soud rozhodne, ktereÂ z navrzÏenyÂch duÊkazuÊ
provede, a muÊzÏe proveÂst i duÊkazy jineÂ.
(2) Soud je vaÂzaÂn rozhodnutõÂm souduÊ o tom, zÏe
byl spaÂchaÂn trestnyÂ cÏin a kdo jej spaÂchal, jakozÏ i rozhodnutõÂm soudu o osobnõÂm stavu. O jinyÂch otaÂzkaÂch
si soud ucÏinõÂ uÂsudek saÂm; je-li tu vsÏak rozhodnutõÂ
o nich, soud z neÏj vychaÂzõÂ, poprÏõÂpadeÏ tam, kde o nich
naÂlezÏõÂ rozhodovat soudu, muÊzÏe ulozÏit uÂcÏastnõÂku rÏõÂzenõÂ,
aby takoveÂ rozhodnutõÂ vlastnõÂm naÂvrhem vyvolal.
§ 53
RozhodnutõÂ
(1) Ve veÏci sameÂ rozhoduje soud rozsudkem;
usnesenõÂm jen tam, kde to zaÂkon stanovõÂ.
(2) V jinyÂch veÏcech soud rozhoduje usnesenõÂm
tam, kde to zaÂkon stanovõÂ.
(3) Proti rozhodnutõÂ soudu jsou opravneÂ prostrÏedky prÏõÂpustneÂ, jen stanovõÂ-li tak tento zaÂkon.
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§ 54
Rozsudek
(1) Na rozsudku se usnaÂsÏõÂ senaÂt nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏinou hlasuÊ v neverÏejneÂ poradeÏ, prÏi nõÂzÏ kromeÏ cÏlenuÊ
senaÂtu a zapisovatele nesmõÂ byÂt nikdo prÏõÂtomen.
(2) Rozsudek musõÂ byÂt põÂsemneÏ vyhotoven, musõÂ
obsahovat oznacÏenõÂ soudu, jmeÂna vsÏech soudcuÊ, kterÏõÂ
ve veÏci rozhodli, oznacÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ, jejich zaÂstupcuÊ,
projednaÂvaneÂ veÏci, vyÂrok, oduÊvodneÏnõÂ, poucÏenõÂ
o opravneÂm prostrÏedku a den a mõÂsto vyhlaÂsÏenõÂ. Rozsudek podepisuje prÏedseda senaÂtu, a nemuÊzÏe-li tak ucÏinit, jinyÂ cÏlen senaÂtu. O osobnõÂch uÂdajõÂch, v rozsudku
uvaÂdeÏnyÂch, platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 37 odst. 3.
(3) Soud vyhotovõÂ rozsudek nejpozdeÏji do jednoho meÏsõÂce od vyhlaÂsÏenõÂ a ucÏinõÂ potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ
k dorucÏenõÂ stejnopisu rozsudku uÂcÏastnõÂkuÊm do vlastnõÂch rukou a k dorucÏenõÂ osobaÂm na rÏõÂzenõÂ zuÂcÏastneÏnyÂm. Tuto lhuÊtu muÊzÏe prÏedseda soudu ze zaÂvazÏnyÂch
duÊvoduÊ prodlouzÏit, nejvyÂsÏe vsÏak o dva meÏsõÂce.
(4) PrÏedseda senaÂtu opravõÂ v rozsudku i bez naÂvrhu chyby v psanõÂ a pocÏtech, jakozÏ i jineÂ zjevneÂ nespraÂvnosti. TyÂkaÂ-li se oprava vyÂroku, vydaÂ o tom
opravneÂ usnesenõÂ a muÊzÏe odlozÏit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravneÂ usnesenõÂ nenabude
praÂvnõÂ moci.
(5) Rozsudek, kteryÂ byl dorucÏen uÂcÏastnõÂkuÊm, je
v praÂvnõÂ moci.
(6) VyÂrok pravomocneÂho rozsudku je zaÂvaznyÂ
pro uÂcÏastnõÂky, osoby na rÏõÂzenõÂ zuÂcÏastneÏneÂ a pro orgaÂny
verÏejneÂ moci.
(7) Rozsudek je vykonatelnyÂ, jakmile uplyne
lhuÊta k plneÏnõÂ, kterou soud ve vyÂroku stanovil,
a nenõÂ-li vyslovena povinnost k plneÏnõÂ, nebo nenõÂ-li
stanovena lhuÊta k plneÏnõÂ, jeho praÂvnõÂ mocõÂ.
§ 55
UsnesenõÂ
(1) UsnesenõÂ se vyhlasÏuje verÏejneÏ, je-li ucÏineÏno prÏi
jednaÂnõÂ. UsnesenõÂ, ktereÂ nenõÂ trÏeba dorucÏovat a nenõÂ
soucÏaÂstõÂ protokolu o jednaÂnõÂ, obsahuje pouze strucÏneÂ
oznacÏenõÂ veÏci, vyÂrok a uÂdaj o dni vydaÂnõÂ.
(2) Soud je vaÂzaÂn usnesenõÂm, jakmile je vyhlaÂsil,
a nevyhlasÏuje-li se, dorucÏenõÂm. Soud vsÏak nenõÂ vaÂzaÂn
usnesenõÂm, jõÂmzÏ se toliko upravuje vedenõÂ rÏõÂzenõÂ.
(3) PõÂsemneÂ vyhotovenõÂ usnesenõÂ se dorucÏuje
uÂcÏastnõÂkuÊm a osobaÂm na rÏõÂzenõÂ zuÂcÏastneÏnyÂm jen tehdy,
koncÏõÂ-li se jõÂm rÏõÂzenõÂ, jinak jen tomu, komu se jõÂm
uklaÂdaÂ povinnost nebo je-li to nutneÂ pro vedenõÂ rÏõÂzenõÂ.
(4) UsnesenõÂ, jõÂmzÏ se rÏõÂzenõÂ nekoncÏõÂ a jõÂmzÏ se nikomu neuklaÂdaÂ povinnost, nemusõÂ obsahovat oduÊvodneÏnõÂ.
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(5) O usnesenõÂ platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ o rozsudku.
§ 56
PrÏednostnõÂ vyrÏizovaÂnõÂ veÏcõÂ
(1) Soud mimo porÏadõÂ veÏcõÂ, v jakeÂm k neÏmu dosÏly,
vyrÏizuje prÏednostneÏ naÂvrhy na prÏiznaÂnõÂ odkladneÂho
uÂcÏinku, naÂvrhy na prÏedbeÏzÏnaÂ opatrÏenõÂ, naÂvrhy na osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ a naÂvrhy na ustanovenõÂ
zaÂstupce.
(2) PrÏednostneÏ daÂle vyrÏizuje naÂvrhy a zÏaloby ve
veÏcech azylu, rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ cizince a rozhodnutõÂ o ukoncÏenõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ochrany a pomoci sveÏdkuÊm
a dalsÏõÂm osobaÂm v souvislosti s trestnõÂm rÏõÂzenõÂm, jakozÏ
i v dalsÏõÂch prÏõÂpadech, stanovõÂ-li tak zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.
NaÂ k la d y rÏ õÂ z e n õÂ
§ 57
NaÂklady rÏõÂzenõÂ jsou zejmeÂna hotoveÂ vyÂdaje uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂstupcuÊ, soudnõÂ poplatky, usÏlyÂ vyÂdeÏlek
uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂkonnyÂch zaÂstupcuÊ, naÂklady spojeneÂ s dokazovaÂnõÂm, odmeÏna zaÂstupce, jeho hotoveÂ vyÂdaje a tlumocÏneÂ.
§ 58
(1) SveÏdek maÂ praÂvo na naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ
a usÏleÂho vyÂdeÏlku. Toto praÂvo zanikaÂ, nenõÂ-li uplatneÏno
do trÏõÂ dnuÊ od vyÂslechu nebo ode dne, kdy bylo sveÏdku
oznaÂmeno, zÏe k vyÂslechu nedojde. O tom musõÂ soud
sveÏdka poucÏit. StejnaÂ praÂva maÂ takeÂ osoba, ktereÂ soud
prÏi dokazovaÂnõÂ ulozÏil povinnost.

§ 60
NaÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
(1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, maÂ uÂcÏastnõÂk,
kteryÂ meÏl ve veÏci plnyÂ uÂspeÏch, praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ prÏed soudem, ktereÂ duÊvodneÏ vynalozÏil,
proti uÂcÏastnõÂkovi, kteryÂ ve veÏci uÂspeÏch nemeÏl. MeÏl-li
uÂspeÏch jen cÏaÂstecÏnyÂ, prÏiznaÂ mu soud praÂvo na naÂhradu
pomeÏrneÂ cÏaÂsti naÂkladuÊ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 neplatõÂ, meÏlo-li by byÂt
praÂvo prÏiznaÂno spraÂvnõÂmu orgaÂnu ve veÏcech duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ, duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ, nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ a nemocenskeÂ peÂcÏe v ozbrojenyÂch silaÂch a sociaÂlnõÂ peÂcÏe.
(3) ZÏaÂdnyÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ nemaÂ praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, bylo-li rÏõÂzenõÂ zastaveno nebo zÏaloba odmõÂtnuta. Vzal-li vsÏak navrhovatel podanyÂ naÂvrh zpeÏt
pro pozdeÏjsÏõÂ chovaÂnõÂ odpuÊrce nebo bylo-li rÏõÂzenõÂ zastaveno pro uspokojenõÂ navrhovatele, maÂ navrhovatel
proti odpuÊrci praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ.
(4) StaÂt maÂ proti neuÂspeÏsÏneÂmu uÂcÏastnõÂkovi praÂvo
na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, ktereÂ platil, nenõÂ-li tento
uÂcÏastnõÂk osvobozen od soudnõÂch poplatkuÊ.
(5) Osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ maÂ praÂvo na naÂhradu jen teÏch naÂkladuÊ, ktereÂ jõÂ vznikly v souvislosti
s plneÏnõÂm povinnosti, kterou jõÂ soud ulozÏil. Z duÊvoduÊ
zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele hodnyÂch muÊzÏe jõÂ soud na naÂvrh prÏiznat praÂvo na naÂhradu dalsÏõÂch naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ.
(6) Soud muÊzÏe ulozÏit uÂcÏastnõÂkovi, sveÏdkovi,
znalci, tlumocÏnõÂkovi nebo osobeÏ, kteraÂ meÏla prÏi dokazovaÂnõÂ neÏjakou povinnost, aby staÂtu nebo druheÂmu
uÂcÏastnõÂkovi nahradila naÂklady, ktereÂ vznikly jejõÂm zavineÏnõÂm.

(2) Znalec a tlumocÏnõÂk majõÂ praÂvo na naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ a odmeÏny za znaleckou a tlumocÏnickou
cÏinnost. VyÂsÏi teÂto odmeÏny stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(7) Jsou-li pro to duÊvody zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele
hodneÂ, muÊzÏe soud vyÂjimecÏneÏ rozhodnout, zÏe se naÂhrada naÂkladuÊ uÂcÏastnõÂkuÊm nebo staÂtu zcela nebo zcÏaÂsti
neprÏiznaÂvaÂ.

(3) O naÂhradaÂch podle odstavcuÊ 1 a 2 rozhoduje
prÏedseda senaÂtu.

(8) Jsou-li pro to duÊvody zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele
hodneÂ, muÊzÏe soud prÏiznat uÂcÏastnõÂkovi, kteryÂ meÏl ve
veÏci alesponÏ cÏaÂstecÏnyÂ uÂspeÏch, praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ i v teÏch prÏõÂpadech, kdy tento zaÂkon stanovõÂ, zÏe zÏaÂdnyÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ nemaÂ na naÂhradu naÂkladuÊ
rÏõÂzenõÂ praÂvo.

§ 59
PlacenõÂ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
(1) KazÏdyÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ a osob zuÂcÏastneÏnyÂch na
rÏõÂzenõÂ platõÂ naÂklady, ktereÂ vzniknou jemu nebo jeho
zaÂstupci.
(2) StaÂt platõÂ naÂklady vynalozÏeneÂ na sveÏdecÏneÂ,
znalecÏneÂ, tlumocÏneÂ a jineÂ naÂklady spojeneÂ s dokazovaÂnõÂm. PrÏedseda senaÂtu vsÏak muÊzÏe uÂcÏastnõÂkovi, kteryÂ nebyl osvobozen od soudnõÂch poplatkuÊ, usnesenõÂm ulozÏit, aby slozÏil zaÂlohu na naÂklady provedenõÂ duÊkazu,
kteryÂ navrhl.

§ 61
VyÂrok o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
(1) O povinnosti nahradit naÂklady rÏõÂzenõÂ rozhodne soud zpravidla v rozsudku nebo usnesenõÂ, jõÂmzÏ
se rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ.
(2) UrcÏit vyÂsÏi naÂkladuÊ muÊzÏe prÏedseda senaÂtu azÏ
v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ rozsudku nebo usnesenõÂ.
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§ 62
UspokojenõÂ navrhovatele
(1) Dokud soud nerozhodl, muÊzÏe odpuÊrce vydat
noveÂ rozhodnutõÂ nebo opatrÏenõÂ, poprÏõÂpadeÏ proveÂst jinyÂ
uÂkon, jimizÏ navrhovatele uspokojõÂ, nezasaÂhne-li tõÂmto
postupem praÂva nebo povinnosti trÏetõÂch osob. SvuÊj zaÂmeÏr navrhovatele uspokojit sdeÏlõÂ spraÂvnõÂ orgaÂn soudu
a vyzÏaÂdaÂ si spraÂvnõÂ spisy, pokud je jizÏ soudu prÏedlozÏil.
(2) PrÏedseda senaÂtu stanovõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ je trÏeba
rozhodnutõÂ vydat, opatrÏenõÂ nebo uÂkon proveÂst a oznaÂmit je navrhovateli i soudu; uplyne-li tato lhuÊta marneÏ,
pokracÏuje soud v rÏõÂzenõÂ.
(3) Dojde-li oznaÂmenõÂ odpuÊrce podle odstavce 2
soudu, vyzve prÏedseda senaÂtu navrhovatele, aby se ve
stanoveneÂ lhuÊteÏ vyjaÂdrÏil, zda je postupem spraÂvnõÂho
orgaÂnu uspokojen. ZmesÏkaÂnõÂ teÂto lhuÊty nelze prominout.
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HLAVA I I
Ï IÂZENIÂ
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ O R
DõÂ l 1
RÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ proti rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu
§ 65
Ï
ZalobnõÂ legitimace
(1) Kdo tvrdõÂ, zÏe byl na svyÂch praÂvech zkraÂcen
prÏõÂmo nebo v duÊsledku porusÏenõÂ svyÂch praÂv v prÏedchaÂzejõÂcõÂm rÏõÂzenõÂ uÂkonem spraÂvnõÂho orgaÂnu, jõÂmzÏ se zaklaÂdajõÂ, meÏnõÂ, rusÏõÂ nebo zaÂvazneÏ urcÏujõÂ jeho praÂva nebo
povinnosti, (daÂle jen ¹rozhodnutõÂª), muÊzÏe se zÏalobou
domaÂhat zrusÏenõÂ takoveÂho rozhodnutõÂ, poprÏõÂpadeÏ vyslovenõÂ jeho nicotnosti, nestanovõÂ-li tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon jinak.

(4) Soud rÏõÂzenõÂ usnesenõÂm zastavõÂ, sdeÏlõÂ-li navrhovatel, zÏe je uspokojen. Soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ i tehdy, nevyjaÂdrÏõÂ-li se takto navrhovatel ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, jestlizÏe ze vsÏech okolnostõÂ prÏõÂpadu je zrÏejmeÂ, zÏe k jeho
uspokojenõÂ dosÏlo.

(2) ZÏalobu proti rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu
muÊzÏe podat i uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm orgaÂnem,
kteryÂ nenõÂ k zÏalobeÏ opraÂvneÏn podle odstavce 1, tvrdõÂ-li,
zÏe postupem spraÂvnõÂho orgaÂnu byl zkraÂcen na praÂvech,
kteraÂ jemu prÏõÂslusÏejõÂ, takovyÂm zpuÊsobem, zÏe to mohlo
mõÂt za naÂsledek nezaÂkonneÂ rozhodnutõÂ.

(5) RozhodnutõÂ, opatrÏenõÂ nebo uÂkon podle odstavce 1 nabyÂvaÂ praÂvnõÂ moci nebo obdobnyÂch praÂvnõÂch
uÂcÏinkuÊ dnem praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu o zastavenõÂ
rÏõÂzenõÂ.

(3) Rozhodl-li spraÂvnõÂ orgaÂn o ulozÏenõÂ trestu za
spraÂvnõÂ delikt, muÊzÏe se ten, jemuzÏ byl takovyÂ trest
ulozÏen, zÏalobou domaÂhat teÂzÏ upusÏteÏnõÂ od neÏj nebo
jeho snõÂzÏenõÂ v mezõÂch zaÂkonem dovolenyÂch.

§ 63

§ 66

VyÂkon rozhodnutõÂ

ZvlaÂsÏtnõÂ zÏalobnõÂ legitimace k ochraneÏ verÏejneÂho
zaÂjmu

PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ soudu, ktereÂ bylo vydaÂno
podle tohoto zaÂkona, platõÂ, zÏe je-li ulozÏena povinnost
spraÂvnõÂmu orgaÂnu, kteryÂ je

(1) Za podmõÂnek urcÏenyÂch zaÂkony upravujõÂcõÂmi
rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂmi orgaÂny, muÊzÏe zÏalobu podat ten
spraÂvnõÂ orgaÂn, o neÏmzÏ to takovyÂ zaÂkon stanovõÂ.

a) orgaÂnem moci vyÂkonneÂ, je povinna ji splnit za staÂt
jeho prÏõÂslusÏnaÂ organizacÏnõÂ slozÏka,16)
b) fyzickou nebo praÂvnickou osobou, na kterou byl
zaÂkonem prÏenesen vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy, je povinna
ji splnit tato osoba,
c) orgaÂnem verÏejnopraÂvnõÂ korporace, je povinnou
verÏejnopraÂvnõÂ korporace.
§ 64
PouzÏitõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu
NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, pouzÏijõÂ se pro rÏõÂzenõÂ ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ prveÂ
a trÏetõÂ cÏaÂsti obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.

16

) § 3 zaÂkona cÏ. 219/2000 Sb.

(2) ZÏalobu je opraÂvneÏn podat nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, jestlizÏe k jejõÂmu podaÂnõÂ shledaÂ zaÂvazÏnyÂ verÏejnyÂ
zaÂjem.
(3) ZÏalobu je opraÂvneÏn podat takeÂ ten, komu toto
opraÂvneÏnõÂ vyÂslovneÏ sveÏrÏuje zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nebo mezinaÂrodnõÂ smlouva, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho rÏaÂdu.
(4) ZÏaloba podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 je neprÏõÂpustnaÂ,
pokud v nõÂ uplatnÏovaneÂ praÂvnõÂ duÊvody byly uplatneÏny
v teÂzÏe veÏci v jineÂ zÏalobeÏ jizÏ soudem zamõÂtnuteÂ.
(5) ZÏaloba podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 je daÂle neprÏõÂpustnaÂ, je-li podaÂna dalsÏõÂ zÏaloba podle teÂhozÏ odstavce,
a to i tehdy, je-li podaÂna jinyÂm k tomu opraÂvneÏnyÂm,
trÏebazÏe ten takovou zÏalobu ve veÏci dosud nepodal.

§ 67
ZÏaloby ve veÏcech samospraÂvy
UstanovenõÂ tohoto dõÂlu se prÏimeÏrÏeneÏ pouzÏijõÂ teÂzÏ
v prÏõÂpadeÏ, kdy zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon17) sveÏrÏuje
a) spraÂvnõÂmu uÂrÏadu pravomoc podat zÏalobu proti
usnesenõÂ nebo opatrÏenõÂ orgaÂnu uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku v samostatneÂ puÊsobnosti,
b) orgaÂnu uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku opraÂvneÏnõÂ
podat zÏalobu proti rozhodnutõÂ o rozpusÏteÏnõÂ zastupitelstva.
§ 68
NeprÏõÂpustnost zÏaloby
a)

b)
c)

d)
e)
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ZÏaloba je neprÏõÂpustnaÂ takeÂ tehdy,
nevycÏerpal-li zÏalobce rÏaÂdneÂ opravneÂ prostrÏedky
v rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm orgaÂnem, prÏipousÏtõÂ-li je
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon, ledazÏe rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho
orgaÂnu bylo na uÂjmu jeho praÂv zmeÏneÏno k opravneÂmu prostrÏedku jineÂho,
jde-li o rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu v soukromopraÂvnõÂ veÏci, vydaneÂ v mezõÂch zaÂkonneÂ pravomoci
spraÂvnõÂho orgaÂnu,18)
je-li jedinyÂm jejõÂm duÊvodem tvrzenaÂ nicotnost napadeneÂho rozhodnutõÂ, nedomaÂhal-li se zÏalobce
vyslovenõÂ teÂto nicotnosti v rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm
orgaÂnem,
smeÏrÏuje-li jen proti duÊvoduÊm rozhodnutõÂ,
domaÂhaÂ-li se prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ, ktereÂ je
z prÏezkoumaÂnõÂ podle tohoto nebo zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona vyloucÏeno.

votnõÂho stavu osob nebo technickeÂho stavu veÏcõÂ,
pokud sama o sobeÏ neznamenajõÂ praÂvnõÂ prÏekaÂzÏku
vyÂkonu povolaÂnõÂ, zameÏstnaÂnõÂ nebo podnikatelskeÂ,
poprÏõÂpadeÏ jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti, nestanovõÂ-li
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak,
e) o neprÏiznaÂnõÂ nebo odneÏtõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
fyzickyÂm osobaÂm, pokud sama o sobeÏ neznamenajõÂ praÂvnõÂ prÏekaÂzÏku vyÂkonu povolaÂnõÂ nebo zameÏstnaÂnõÂ nebo jineÂ cÏinnosti,
f) jejichzÏ prÏezkoumaÂnõÂ vylucÏuje zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.
§ 71
NaÂlezÏitosti zÏaloby
(1) ZÏaloba kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ podaÂnõÂ
(§ 37 odst. 2 a 3) musõÂ obsahovat
a) oznacÏenõÂ napadeneÂho rozhodnutõÂ a den jeho dorucÏenõÂ nebo jineÂho oznaÂmenõÂ zÏalobci,
b) oznacÏenõÂ osob na rÏõÂzenõÂ zuÂcÏastneÏnyÂch, jsou-li zÏalobci znaÂmy,
c) oznacÏenõÂ vyÂrokuÊ rozhodnutõÂ, ktereÂ zÏalobce napadaÂ,
d) zÏalobnõÂ body, z nichzÏ musõÂ byÂt patrno, z jakyÂch
skutkovyÂch a praÂvnõÂch duÊvoduÊ povazÏuje zÏalobce
napadeneÂ vyÂroky rozhodnutõÂ za nezaÂkonneÂ nebo
nicotneÂ,
e) jakeÂ duÊkazy k prokaÂzaÂnõÂ svyÂch tvrzenõÂ zÏalobce
navrhuje proveÂst,
f) naÂvrh vyÂroku rozsudku.

§ 69
UÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ

(2) K zÏalobeÏ zÏalobce prÏipojõÂ jeden opis napadeneÂho rozhodnutõÂ. ZÏalobce muÊzÏe kdykoli za rÏõÂzenõÂ zÏalobnõÂ body omezit. RozsÏõÂrÏit zÏalobu na dosud nenapadeneÂ vyÂroky rozhodnutõÂ nebo ji rozsÏõÂrÏit o dalsÏõÂ zÏalobnõÂ
body muÊzÏe jen ve lhuÊteÏ pro podaÂnõÂ zÏaloby.

ZÏalovanyÂm je spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ rozhodl v poslednõÂm stupni, nebo spraÂvnõÂ orgaÂn, na kteryÂ jeho puÊsobnost prÏesÏla.

§ 72
LhuÊta pro podaÂnõÂ zÏaloby

§ 70
KompetencÏnõÂ vyÂluky
Ze soudnõÂho prÏezkoumaÂnõÂ jsou vyloucÏeny uÂkony
spraÂvnõÂho orgaÂnu
a) ktereÂ nejsou rozhodnutõÂmi,
b) prÏedbeÏzÏneÂ povahy,
c) jimizÏ se upravuje vedenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm
orgaÂnem,
d) jejichzÏ vydaÂnõÂ zaÂvisõÂ vyÂlucÏneÏ na posouzenõÂ zdra-

17

(1) ZÏalobu lze podat do dvou meÏsõÂcuÊ poteÂ, kdy
rozhodnutõÂ bylo zÏalobci oznaÂmeno dorucÏenõÂm põÂsemneÂho vyhotovenõÂ nebo jinyÂm zaÂkonem stanovenyÂm
zpuÊsobem, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon lhuÊtu jinou.
LhuÊta je zachovaÂna, byla-li zÏaloba ve lhuÊteÏ podaÂna
u spraÂvnõÂho orgaÂnu, proti jehozÏ rozhodnutõÂ smeÏrÏuje.
(2) ZÏalobu podle § 66 odst. 1 a 2 muÊzÏe opraÂvneÏnyÂ
zÏalobce podat do trÏõÂ let od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ,
nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak, a nenabyÂvaÂ-li rozhodnutõÂ praÂvnõÂ moci od dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ poslednõÂmu uÂcÏastnõÂku, kteryÂ proti neÏmu mohl zÏalobu saÂm

) ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 131/2000 Sb., o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
18
) CÏaÂst paÂtaÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
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§ 75
PrÏezkoumaÂnõÂ napadeneÂho rozhodnutõÂ
(1) PrÏi prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ vychaÂzõÂ soud ze
skutkoveÂho a praÂvnõÂho stavu, kteryÂ tu byl v dobeÏ rozhodovaÂnõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu.

(3) JestlizÏe soud rozhodujõÂcõÂ v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ zastavil rÏõÂzenõÂ proto, zÏe sÏlo o veÏc, v nõÂzÏ meÏla
byÂt podaÂna zÏaloba proti rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu,
muÊzÏe ten, kdo takovou zÏalobu v obcÏanskeÂm soudnõÂm
rÏõÂzenõÂ podal, podat u veÏcneÏ a mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho soudu
zÏalobu ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ do jednoho meÏsõÂce od
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ platõÂ, zÏe zÏaloba byla podaÂna dnem, kdy dosÏla
soudu rozhodujõÂcõÂmu v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ.

(2) Soud prÏezkoumaÂ v mezõÂch zÏalobnõÂch boduÊ napadeneÂ vyÂroky rozhodnutõÂ. Byl-li zaÂvaznyÂm podkladem prÏezkoumaÂvaneÂho rozhodnutõÂ jinyÂ uÂkon spraÂvnõÂho orgaÂnu, prÏezkoumaÂ soud k zÏalobnõÂ naÂmitce takeÂ
jeho zaÂkonnost, nenõÂ-li jõÂm saÂm vaÂzaÂn a neumozÏnÏuje-li
tento zaÂkon zÏalobci napadnout takovyÂ uÂkon samostatnou zÏalobou ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ.

(4) ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty pro podaÂnõÂ zÏaloby nelze prominout.

§ 76
RozhodovaÂnõÂ bez narÏõÂzenõÂ jednaÂnõÂ

§ 73
OdkladnyÂ uÂcÏinek zÏaloby
(1) PodaÂnõÂ zÏaloby nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek, pokud
tento nebo zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) Soud na naÂvrh zÏalobce po vyjaÂdrÏenõÂ zÏalovaneÂho usnesenõÂm prÏiznaÂ zÏalobeÏ odkladnyÂ uÂcÏinek, jestlizÏe by vyÂkon nebo jineÂ praÂvnõÂ naÂsledky rozhodnutõÂ
znamenaly pro zÏalobce nenahraditelnou uÂjmu, prÏiznaÂnõÂ odkladneÂho uÂcÏinku se nedotkne neprÏimeÏrÏenyÂm
zpuÊsobem nabytyÂch praÂv trÏetõÂch osob a nenõÂ v rozporu
s verÏejnyÂm zaÂjmem.
(3) PrÏiznaÂnõÂm odkladneÂho uÂcÏinku se pozastavujõÂ
do skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏed soudem uÂcÏinky napadeneÂho
rozhodnutõÂ.
(4) UsnesenõÂ o prÏiznaÂnõÂ odkladneÂho uÂcÏinku muÊzÏe
soud i bez naÂvrhu usnesenõÂm zrusÏit, ukaÂzÏe-li se v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ, zÏe pro prÏiznaÂnõÂ odkladneÂho uÂcÏinku nebyly
duÊvody, nebo zÏe tyto duÊvody v mezidobõÂ odpadly.
§ 74
ProjednaÂnõÂ zÏaloby
(1) PrÏedseda senaÂtu dorucÏõÂ zÏalobu zÏalovaneÂmu do
vlastnõÂch rukou a dorucÏõÂ ji teÏm osobaÂm zuÂcÏastneÏnyÂm
na rÏõÂzenõÂ, jejichzÏ okruh je ze zÏaloby zrÏejmyÂ. SoucÏasneÏ
ulozÏõÂ zÏalovaneÂmu, aby nejdeÂle ve dvoumeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊteÏ
prÏedlozÏil spraÂvnõÂ spisy a sveÂ vyjaÂdrÏenõÂ k zÏalobeÏ. DosÏleÂ
vyjaÂdrÏenõÂ dorucÏõÂ zÏalobci a osobaÂm zuÂcÏastneÏnyÂm na
rÏõÂzenõÂ; prÏitom muÊzÏe zÏalobci ulozÏit, aby podal repliku.
PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe ulozÏit i jinyÂm osobaÂm nebo uÂrÏaduÊm, aby prÏedlozÏily sveÂ spisy k projednaÂnõÂ veÏci potrÏebneÂ, poprÏõÂpadeÏ takeÂ sdeÏlily sveÂ stanovisko k veÏci.
(2) ZjistõÂ-li soud kdykoli prÏed narÏõÂzenõÂm jednaÂnõÂ,
zÏe jsou tu jesÏteÏ dalsÏõÂ osoby zuÂcÏastneÏneÂ na rÏõÂzenõÂ, vyrozumõÂ je prÏedseda senaÂtu o probõÂhajõÂcõÂm rÏõÂzenõÂ.

(1) Soud zrusÏõÂ napadeneÂ rozhodnutõÂ pro vady rÏõÂzenõÂ bez jednaÂnõÂ rozsudkem
a) pro neprÏezkoumatelnost spocÏõÂvajõÂcõÂ v nesrozumitelnosti nebo nedostatku duÊvoduÊ rozhodnutõÂ,
b) proto, zÏe skutkovyÂ stav, kteryÂ vzal spraÂvnõÂ orgaÂn
za zaÂklad napadeneÂho rozhodnutõÂ, je v rozporu se
spisy nebo v nich nemaÂ oporu anebo vyzÏaduje
rozsaÂhleÂ nebo zaÂsadnõÂ doplneÏnõÂ,
c) pro podstatneÂ porusÏenõÂ ustanovenõÂ o rÏõÂzenõÂ prÏed
spraÂvnõÂm orgaÂnem, mohlo-li mõÂt za naÂsledek nezaÂkonneÂ rozhodnutõÂ o veÏci sameÂ.
(2) ZjistõÂ-li soud, zÏe rozhodnutõÂ trpõÂ takovyÂmi vadami, ktereÂ vyvolaÂvajõÂ jeho nicotnost, vyslovõÂ rozsudkem tuto nicotnost i bez naÂvrhu. Pokud se duÊvody
nicotnosti tyÂkajõÂ jen cÏaÂsti rozhodnutõÂ, soud vyslovõÂ nicotnou jen tuto cÏaÂst rozhodnutõÂ, jestlizÏe z povahy veÏci
nevyplyÂvaÂ, zÏe ji nelze oddeÏlit od ostatnõÂch cÏaÂstõÂ rozhodnutõÂ.
(3) Nejsou-li duÊvody pro postup podle ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 nebo podle § 51, narÏõÂdõÂ prÏedseda
senaÂtu jednaÂnõÂ. Z duÊvoduÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2
soud napadeneÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ vyslovõÂ
jeho nicotnost i tehdy, vyjdou-li tyto vady najevo prÏi
jednaÂnõÂ.
§ 77
DokazovaÂnõÂ
(1) DokazovaÂnõÂ provaÂdõÂ soud prÏi jednaÂnõÂ.
(2) V raÂmci dokazovaÂnõÂ muÊzÏe soud zopakovat
nebo doplnit duÊkazy provedeneÂ spraÂvnõÂm orgaÂnem,
neupravõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon rozsah a zpuÊsob dokazovaÂnõÂ
jinak. Soud jõÂm provedeneÂ duÊkazy hodnotõÂ jednotliveÏ
i v jejich souhrnu i s duÊkazy provedenyÂmi v rÏõÂzenõÂ prÏed
spraÂvnõÂm orgaÂnem a ve sveÂm rozhodnutõÂ vyjde ze skutkoveÂho a praÂvnõÂho stavu takto zjisÏteÏneÂho.
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§ 78
Rozsudek
(1) Je-li zÏaloba duÊvodnaÂ, soud zrusÏõÂ napadeneÂ
rozhodnutõÂ pro nezaÂkonnost nebo pro vady rÏõÂzenõÂ.
Pro nezaÂkonnost zrusÏõÂ soud napadeneÂ rozhodnutõÂ
i tehdy, zjistõÂ-li, zÏe spraÂvnõÂ orgaÂn prÏekrocÏil zaÂkonem
stanoveneÂ meze spraÂvnõÂho uvaÂzÏenõÂ nebo jej zneuzÏil.
(2) Rozhoduje-li soud o zÏalobeÏ proti rozhodnutõÂ,
jõÂmzÏ spraÂvnõÂ orgaÂn ulozÏil trest za spraÂvnõÂ delikt, muÊzÏe
soud, nejsou-li duÊvody pro zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ podle
odstavce 1, ale trest byl ulozÏen ve zjevneÏ neprÏimeÏrÏeneÂ
vyÂsÏi, upustit od neÏj nebo jej snõÂzÏit v mezõÂch zaÂkonem
dovolenyÂch, lze-li takoveÂ rozhodnutõÂ ucÏinit na zaÂkladeÏ
skutkoveÂho stavu, z neÏhozÏ vysÏel spraÂvnõÂ orgaÂn, a kteryÂ
soud prÏõÂpadneÏ vlastnõÂm dokazovaÂnõÂm v nikoli zaÂsadnõÂch smeÏrech doplnil, a navrhl-li takovyÂ postup zÏalobce v zÏalobeÏ.
(3) ZrusÏuje-li soud rozhodnutõÂ, podle okolnostõÂ
muÊzÏe zrusÏit i rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu nizÏsÏõÂho
stupneÏ, ktereÂ mu prÏedchaÂzelo.
(4) ZrusÏõÂ-li soud rozhodnutõÂ, vyslovõÂ soucÏasneÏ, zÏe
veÏc se vracõÂ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ zÏalovaneÂmu.
(5) PraÂvnõÂm naÂzorem, kteryÂ vyslovil soud ve zrusÏujõÂcõÂm rozsudku nebo rozsudku vyslovujõÂcõÂm nicotnost, je v dalsÏõÂm rÏõÂzenõÂ spraÂvnõÂ orgaÂn vaÂzaÂn.
(6) ZrusÏil-li soud rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu ve
veÏci, v nõÂzÏ saÂm provaÂdeÏl dokazovaÂnõÂ, zahrne spraÂvnõÂ
orgaÂn v dalsÏõÂm rÏõÂzenõÂ tyto duÊkazy mezi podklady pro
noveÂ rozhodnutõÂ.
(7) Soud zamõÂtne zÏalobu, nenõÂ-li duÊvodnaÂ.
DõÂ l 2
Ochrana proti necÏinnosti spraÂvnõÂho orgaÂnu
§ 79
ZÏalobnõÂ legitimace a uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
(1) Ten, kdo bezvyÂsledneÏ vycÏerpal prostrÏedky,
ktereÂ procesnõÂ prÏedpis platnyÂ pro rÏõÂzenõÂ u spraÂvnõÂho
orgaÂnu stanovõÂ k jeho ochraneÏ proti necÏinnosti spraÂvnõÂho orgaÂnu, muÊzÏe se zÏalobou domaÂhat, aby soud ulozÏil spraÂvnõÂmu orgaÂnu povinnost vydat rozhodnutõÂ ve
veÏci sameÂ nebo osveÏdcÏenõÂ. To neplatõÂ, spojuje-li
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon s necÏinnostõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu fikci, zÏe
bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o urcÏiteÂm obsahu nebo jinyÂ
praÂvnõÂ duÊsledek.
(2) ZÏalovanyÂm je spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ podle zÏalobnõÂho tvrzenõÂ maÂ povinnost vydat rozhodnutõÂ nebo
osveÏdcÏenõÂ.
§ 80
LhuÊta pro podaÂnõÂ zÏaloby a jejõÂ naÂlezÏitosti
(1) ZÏalobu lze podat nejpozdeÏji do jednoho roku

ode dne, kdy ve veÏci, v nõÂzÏ se zÏalobce domaÂhaÂ ochrany,
marneÏ probeÏhla lhuÊta stanovenaÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem
pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ nebo osveÏdcÏenõÂ, a nenõÂ-li takovaÂ
lhuÊta stanovena, ode dne, kdy byl zÏalobcem vuÊcÏi spraÂvnõÂmu orgaÂnu nebo spraÂvnõÂm orgaÂnem proti zÏalobci
ucÏineÏn poslednõÂ uÂkon.
(2) ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty nelze prominout.
(3) ZÏaloba kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ podaÂnõÂ
musõÂ obsahovat
a) oznacÏenõÂ veÏci, v nõÂzÏ se zÏalobce ochrany proti necÏinnosti domaÂhaÂ,
b) vylõÂcÏenõÂ rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ,
c) oznacÏenõÂ duÊkazuÊ, jichzÏ se zÏalobce dovolaÂvaÂ,
d) naÂvrh vyÂroku rozsudku.
§ 81
Rozsudek
(1) Soud rozhoduje na zaÂkladeÏ skutkoveÂho stavu
zjisÏteÏneÂho ke dni sveÂho rozhodnutõÂ.
(2) Je-li naÂvrh duÊvodnyÂ, soud ulozÏõÂ rozsudkem
spraÂvnõÂmu orgaÂnu povinnost vydat rozhodnutõÂ nebo
osveÏdcÏenõÂ a stanovõÂ k tomu prÏimeÏrÏenou lhuÊtu, ne vsÏak
delsÏõÂ, nezÏ kterou urcÏuje zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.
(3) Soud zamõÂtne zÏalobu, nenõÂ-li duÊvodnaÂ.
DõÂ l 3
RÏõÂzenõÂ o ochraneÏ prÏed nezaÂkonnyÂm zaÂsahem, pokynem
nebo donucenõÂm spraÂvnõÂho orgaÂnu
§ 82
ZÏalobnõÂ legitimace
KazÏdyÂ, kdo tvrdõÂ, zÏe byl prÏõÂmo zkraÂcen na svyÂch
praÂvech nezaÂkonnyÂm zaÂsahem, pokynem nebo donucenõÂm (daÂle jen ¹zaÂsahª) spraÂvnõÂho orgaÂnu, kteryÂ nenõÂ
rozhodnutõÂm, a byl zameÏrÏen prÏõÂmo proti neÏmu nebo
v jeho duÊsledku bylo proti neÏmu prÏõÂmo zasazÏeno,
muÊzÏe se zÏalobou u soudu domaÂhat ochrany proti
neÏmu, trvaÂ-li takovyÂ zaÂsah nebo jeho duÊsledky anebo
hrozõÂ-li jeho opakovaÂnõÂ.
§ 83
ZÏalovanyÂ
ZÏalovanyÂm je spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ podle zÏalobnõÂho tvrzenõÂ provedl zaÂsah; jde-li o zaÂsah ozbrojenyÂch
sil, verÏejneÂho ozbrojeneÂho sboru, ozbrojeneÂho bezpecÏnostnõÂho sboru nebo jineÂho obdobneÂho sboru, kteryÂ
nenõÂ spraÂvnõÂm orgaÂnem, anebo prÏõÂslusÏnõÂka takoveÂho
sboru, je zÏalovanyÂm spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ takovyÂ sbor
rÏõÂdõÂ nebo jemuzÏ je takovyÂ sbor podrÏõÂzen, a u obecnõÂ
policie obec.
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§ 84

DõÂ l 4

LhuÊta pro podaÂnõÂ zÏaloby a jejõÂ naÂlezÏitosti

SoudnictvõÂ ve veÏcech volebnõÂch

(1) ZÏaloba musõÂ byÂt podaÂna do dvou meÏsõÂcuÊ ode
dne, kdy se zÏalobce dozveÏdeÏl o nezaÂkonneÂm zaÂsahu.
NejpozdeÏji lze zÏalobu podat do dvou let od okamzÏiku,
kdy k neÏmu dosÏlo.
(2) ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty nelze prominout.
(3) ZÏaloba mimo obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ podaÂnõÂ
musõÂ obsahovat
a) oznacÏenõÂ zaÂsahu, proti neÏmuzÏ se zÏalobce ochrany
domaÂhaÂ,
b) vylõÂcÏenõÂ rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ,
c) oznacÏenõÂ duÊkazuÊ, jichzÏ se zÏalobce dovolaÂvaÂ,
d) naÂvrh vyÂroku rozsudku.
§ 85
NeprÏõÂpustnost zÏaloby
ZÏaloba je neprÏõÂpustnaÂ, lze-li se ochrany nebo naÂpravy domaÂhat jinyÂmi praÂvnõÂmi prostrÏedky nebo domaÂhaÂ-li se zÏalobce pouze urcÏenõÂ, zÏe zaÂsah byl nezaÂkonnyÂ.
§ 86
ZastavenõÂ rÏõÂzenõÂ
Soud zastavõÂ rÏõÂzenõÂ, zjistõÂ-li, zÏe po podaÂnõÂ zÏaloby
jizÏ zaÂsah ani jeho duÊsledky netrvajõÂ a nehrozõÂ opakovaÂnõÂ zaÂsahu.
§ 87
Rozsudek
(1) Soud rozhoduje na zaÂkladeÏ skutkoveÂho stavu
zjisÏteÏneÂho ke dni sveÂho rozhodnutõÂ.
(2) Soud rozsudkem zakaÂzÏe spraÂvnõÂmu orgaÂnu,
aby v porusÏovaÂnõÂ zÏalobcova praÂva pokracÏoval, a prÏikaÂzÏe, aby, je-li to mozÏneÂ, obnovil stav prÏed zaÂsahem.
SÏlo-li o zaÂsah ozbrojenyÂch sil, verÏejneÂho ozbrojeneÂho
sboru, ozbrojeneÂho bezpecÏnostnõÂho sboru nebo jineÂho
obdobneÂho sboru, ulozÏõÂ soud tento zaÂkaz nebo prÏõÂkaz
spraÂvnõÂmu orgaÂnu nebo obci, kteraÂ takovyÂ sbor rÏõÂdõÂ
nebo ktereÂ je takovyÂ sbor podrÏõÂzen.
(3) Soud zamõÂtne zÏalobu, nenõÂ-li duÊvodnaÂ.
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§ 88
Ochrana ve veÏcech seznamuÊ volicÏuÊ
(1) JestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ vede podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ staÂlyÂ seznam volicÏuÊ, neodstranõÂ chyby
nebo nedostatky ve staÂleÂm seznamu volicÏuÊ a jeho dodatku,19) muÊzÏe se osoba tõÂm dotcÏenaÂ obraÂtit na soud
prÏõÂslusÏnyÂ podle sõÂdla spraÂvnõÂho orgaÂnu s naÂvrhem na
vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o provedenõÂ opravy nebo doplneÏnõÂ
seznamu nebo jeho dodatku.
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou navrhovatel a spraÂvnõÂ
orgaÂn uvedenyÂ v odstavci 1.
(3) Soud rozhodne bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm, a to do
trÏõÂ dnuÊ poteÂ, kdy naÂvrh dosÏel soudu.
§ 89
Ochrana ve veÏcech registrace
(1) SoudnõÂ ochrany se lze domaÂhat ve veÏcech,
v nichzÏ spraÂvnõÂ orgaÂn podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ20)
a) odmõÂtl kandidaÂtnõÂ listinu nebo odmõÂtl prÏihlaÂsÏku
k registraci,
b) sÏkrtl kandidaÂta na kandidaÂtnõÂ listineÏ,
c) registroval kandidaÂtnõÂ listinu nebo prÏihlaÂsÏku k registraci.
(2) NaÂvrhem podle odstavce 1 põÂsm. a) se muÊzÏe
politickaÂ strana, politickeÂ hnutõÂ nebo jejich koalice
(daÂle jen ¹politickaÂ stranaª), nezaÂvislyÂ kandidaÂt, sdruzÏenõÂ nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ nebo sdruzÏenõÂ politickyÂch
stran nebo politickyÂch hnutõÂ a nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ,
jestlizÏe podali kandidaÂtnõÂ listinu, nebo u voleb do SenaÂtu Parlamentu CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹SenaÂtª),
nezaÂvislyÂ kandidaÂt nebo politickaÂ strana, kteraÂ podala
prÏihlaÂsÏku k registraci, domaÂhat vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
o povinnosti spraÂvnõÂho orgaÂnu kandidaÂtnõÂ listinu nebo
Â cÏastnõÂky jsou naprÏihlaÂsÏku k registraci registrovat. U
vrhovatel a spraÂvnõÂ orgaÂn.
(3) NaÂvrhem podle odstavce 1 põÂsm. b) se muÊzÏe
politickaÂ strana, sdruzÏenõÂ nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ nebo
sdruzÏenõÂ politickyÂch stran nebo politickyÂch hnutõÂ a nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ, ktereÂ podalo kandidaÂtnõÂ listinu,
nebo ten, kdo byl rozhodnutõÂm spraÂvnõÂho orgaÂnu z teÂto
kandidaÂtnõÂ listiny vysÏkrtnut, domaÂhat vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o ponechaÂnõÂ kandidaÂta na kandidaÂtnõÂ listineÏ.
UÂcÏastnõÂky jsou navrhovatel a spraÂvnõÂ orgaÂn.

) § 28 zaÂkona cÏ. 491/2001 Sb., o volbaÂch do zastupitelstev obcõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 247/1995 Sb., o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 130/2000 Sb., o volbaÂch do zastupitelstev krajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 491/2001 Sb.
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(4) NaÂvrhem podle odstavce 1 põÂsm. c) se muÊzÏe
politickaÂ strana, nezaÂvislyÂ kandidaÂt, sdruzÏenõÂ nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ nebo sdruzÏenõÂ politickyÂch stran nebo
politickyÂch hnutõÂ a nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ, ktereÂ podalo kandidaÂtnõÂ listinu, nebo u voleb do SenaÂtu nezaÂvislyÂ kandidaÂt nebo politickaÂ strana, kteraÂ podala prÏihlaÂsÏku k registraci, domaÂhat vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ registrace kandidaÂtnõÂ listiny jineÂ politickeÂ strany,
nezaÂvisleÂho kandidaÂta, sdruzÏenõÂ nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ
nebo sdruzÏenõÂ politickyÂch stran nebo politickyÂch hnutõÂ
a nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ, nebo zrusÏenõÂ registrace prÏiÂ cÏastnõÂky jsou navrhovatel,
hlaÂsÏky jineÂho kandidaÂta. U
spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ provedl registraci, a ten, o jehozÏ
registraci se jednaÂ.
(5) Soud rozhodne usnesenõÂm, a to do patnaÂcti
dnuÊ poteÂ, kdy naÂvrh dosÏel soudu. JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba
narÏizovat.
§ 90
Neplatnost voleb a hlasovaÂnõÂ
(1) Za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony20) muÊzÏe se obcÏan, politickaÂ strana nebo nezaÂvislyÂ
kandidaÂt anebo sdruzÏenõÂ nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ a sdruzÏenõÂ politickyÂch stran nebo politickyÂch hnutõÂ a nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ naÂvrhem domaÂhat rozhodnutõÂ
soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasovaÂnõÂ
anebo neplatnosti volby kandidaÂta.
(2) UÂcÏastnõÂky jsou navrhovatel, prÏõÂslusÏnyÂ volebnõÂ
orgaÂn a ten, jehozÏ volba byla napadena.
(3) Soud rozhodne usnesenõÂm, a to do dvaceti dnuÊ
poteÂ, kdy naÂvrh dosÏel soudu. JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat.
§ 91
Ochrana ve veÏcech zaÂniku mandaÂtu
(1) Za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkony21) muÊzÏe se cÏlen zastupitelstva, jehozÏ mandaÂt zanikl, nebo politickaÂ strana, sdruzÏenõÂ nezaÂvislyÂch kandidaÂtuÊ nebo sdruzÏenõÂ politickyÂch stran a nezaÂvislyÂch
kandidaÂtuÊ, na jejichzÏ kandidaÂtnõÂ listineÏ byl cÏlen zastupitelstva zarÏazen, domaÂhat zrusÏenõÂ usnesenõÂ zastupitelstva nebo zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu, kteryÂ
o zaÂniku mandaÂtu cÏlena zastupitelstva rozhodl.
(2) UÂcÏastnõÂky jsou navrhovatel a ten, kdo byl
k podaneÂmu naÂvrhu takeÂ opraÂvneÏn, uÂzemnõÂ samospraÂvnyÂ celek, o usnesenõÂ jehozÏ zastupitelstva jde, poprÏõÂpadeÏ spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ rozhodnutõÂ vydal.
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(3) Soud rozhodne usnesenõÂm, a to do dvaceti dnuÊ
poteÂ, kdy naÂvrh dosÏel soudu. JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat.
§ 92
NeprÏõÂpustnost naÂvrhu
NaÂvrh je neprÏõÂpustnyÂ teÂzÏ tehdy, byl-li podaÂn
u veÏcneÏ nebo mõÂstneÏ neprÏõÂslusÏneÂho soudu.
§ 93
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o rÏõÂzenõÂ
(1) UstanovenõÂ tohoto zaÂkona o povinneÂm zastoupenõÂ se neuzÏijõÂ; to neplatõÂ o zastoupenõÂ zaÂkonnyÂm
zaÂstupcem.
(2) NaÂvrh, jõÂmzÏ se rÏõÂzenõÂ zahajuje, nebo uÂkony,
jimizÏ se rÏõÂzenõÂm nebo jeho prÏedmeÏtem disponuje, lze
proveÂst pouze põÂsemneÏ nebo uÂstneÏ do protokolu u veÏcneÏ a mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho soudu.
(3) ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty k podaÂnõÂ naÂvrhu nelze prominout.
(4) Na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ nemaÂ zÏaÂdnyÂ
z uÂcÏastnõÂkuÊ praÂvo.
(5) UsnesenõÂ soud dorucÏõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm a vyveÏsõÂ jej
na uÂrÏednõÂ desce soudu. UsnesenõÂ nabyÂvaÂ praÂvnõÂ moci
dnem vyveÏsÏenõÂ.
DõÂ l 5
ZvlaÂsÏtnõÂ rÏõÂzenõÂ ve veÏcech politickyÂch stran
a politickyÂch hnutõÂ
§ 94
NaÂvrh
(1) NaÂvrhem se u soudu lze za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem domaÂhat
a) urcÏenõÂ, zÏe naÂvrh na registraci, poprÏõÂpadeÏ naÂvrh na
registraci zmeÏny stanov nemaÂ nedostatky,22)
b) rozpusÏteÏnõÂ politickeÂ strany nebo politickeÂho
hnutõÂ, pozastavenõÂ nebo znovuobnovenõÂ jejich cÏinnosti.23)
(2) NaÂvrh podle odstavce 1 põÂsm. b), s vyÂjimkou
naÂvrhu na znovuobnovenõÂ cÏinnosti, je neprÏõÂpustnyÂ,
byl-li podaÂn v dobeÏ, o nõÂzÏ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon stanovõÂ, zÏe
v nõÂ nelze cÏinnost politickeÂ strany nebo politickeÂho
hnutõÂ pozastavit nebo je rozpustit. Byl-li vsÏak naÂvrh
podaÂn prÏedtõÂm, soud rÏõÂzenõÂ na tuto dobu prÏerusÏõÂ.

) ZaÂkon cÏ. 130/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 491/2001 Sb.
22
) § 7 a 11 zaÂkona cÏ. 424/1991 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ v politickyÂch stranaÂch a v politickyÂch hnutõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
23
) § 14 a 15 zaÂkona cÏ. 424/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 61

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 150 / 2002

(3) UÂcÏastnõÂky jsou ti, o nichzÏ to stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
zaÂkon.
§ 95
PrÏõÂslusÏnost
K rÏõÂzenõÂ o naÂvrhu podle ustanovenõÂ § 94 odst. 1
põÂsm. b) je prÏõÂslusÏnyÂ NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud.
§ 96
Rozsudek
O naÂvrhu podle ustanovenõÂ § 94 odst. 1 põÂsm. b)
rozhoduje soud podle skutkoveÂho stavu, kteryÂ tu je
v dobeÏ rozhodnutõÂ soudu.
DõÂ l 6
RÏõÂzenõÂ o kompetencÏnõÂch zÏalobaÂch
§ 97
KompetencÏnõÂ spor
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(2) ZÏalovanyÂm je spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ je druhou
stranou kompetencÏnõÂho sporu; je-li podaÂna zÏaloba osobou uvedenou v odstavci 1 põÂsm. c), jsou zÏalovanyÂmi
spraÂvnõÂ orgaÂny, mezi nimizÏ je pravomoc spornaÂ.
(3) MaÂ-li soud za to, zÏe rÏõÂzenõÂ a vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ muÊzÏe byÂt v pravomoci jineÂho spraÂvnõÂho orgaÂnu
nezÏ toho, kteryÂ je oznacÏen zÏalobou za uÂcÏastnõÂka kompetencÏnõÂho sporu, usnesenõÂm jej prÏibere do rÏõÂzenõÂ jako
dalsÏõÂho zÏalovaneÂho.
(4) Je-li stranou kompetencÏnõÂho sporu spraÂvnõÂ
uÂrÏad, jednaÂ za neÏj uÂstrÏednõÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy prÏõÂslusÏnyÂ podle uÂseku staÂtnõÂ spraÂvy; nenõÂ-li jej nebo je-li
spornaÂ takeÂ tato jeho prÏõÂslusÏnost, jednaÂ v rÏõÂzenõÂ spraÂvnõÂ
uÂrÏad saÂm.
(5) KazÏdyÂ, kdo byl uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ
kompetencÏnõÂ spor vznikl, maÂ postavenõÂ osoby zuÂcÏastneÏneÂ na rÏõÂzenõÂ, nepodal-li zÏalobu saÂm.
§ 99

(1) Soud rozhoduje kladnyÂ nebo zaÂpornyÂ kompetencÏnõÂ spor, jehozÏ stranami jsou
a) spraÂvnõÂ uÂrÏad a orgaÂn uÂzemnõÂ, zaÂjmoveÂ nebo profesnõÂ samospraÂvy, nebo
b) orgaÂny uÂzemnõÂ, zaÂjmoveÂ nebo profesnõÂ samospraÂvy navzaÂjem, anebo
c) uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady navzaÂjem.

b) prÏõÂslusÏõÂ-li rozhodovat o kompetencÏnõÂm sporu jineÂmu orgaÂnu podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona, anebo

(2) KladnyÂm kompetencÏnõÂm sporem je spor, ve
ktereÂm si spraÂvnõÂ orgaÂny osobujõÂ pravomoc vydat rozhodnutõÂ o tomteÂzÏ praÂvu nebo povinnosti teÂhozÏ uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm orgaÂnem.

c) lze-li na naÂvrh zÏalobce kompetencÏnõÂ spor odstranit, a to i jako otaÂzku prÏedbeÏzÏnou, v jineÂm rÏõÂzenõÂ
podle tohoto nebo zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona, s vyÂjimkou
uÂstavnõÂ stõÂzÏnosti.

(3) ZaÂpornyÂm kompetencÏnõÂm sporem je spor, ve
ktereÂm spraÂvnõÂ orgaÂny popõÂrajõÂ svou pravomoc vydat
rozhodnutõÂ o tomteÂzÏ praÂvu nebo povinnosti teÂhozÏ
uÂcÏastnõÂka rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm orgaÂnem.
(4) K rÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud.
§ 98
Ï
ZalobnõÂ legitimace a uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
(1) ZÏalobu je opraÂvneÏn podat
a) spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ si v kladneÂm kompetencÏnõÂm
sporu osobuje pravomoc o veÏci vydat rozhodnutõÂ
a popõÂraÂ pravomoc spraÂvnõÂho orgaÂnu, kteryÂ ve
veÏci vede rÏõÂzenõÂ nebo rozhodl,
b) spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ v zaÂporneÂm kompetencÏnõÂm
sporu popõÂraÂ svou pravomoc o veÏci veÂst rÏõÂzenõÂ
a rozhodovat a tvrdõÂ, zÏe tato pravomoc naÂlezÏõÂ jineÂmu spraÂvnõÂmu orgaÂnu, kteryÂ svou pravomoc
poprÏel,
c) ten, o jehozÏ praÂvech nebo povinnostech bylo nebo
meÏlo byÂt rozhodovaÂno v rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm
orgaÂnem.

NeprÏõÂpustnost
ZÏaloba je neprÏõÂpustnaÂ,
a) nejde-li o kompetencÏnõÂ spor, nebo

§ 100
RozhodnutõÂ
(1) Soud vychaÂzõÂ ze skutkoveÂho a praÂvnõÂho stavu,
kteryÂ tu je v dobeÏ jeho rozhodnutõÂ.
(2) NeodmõÂtne-li soud zÏalobu, nezastavõÂ-li rÏõÂzenõÂ
nebo nerozhodne-li o postoupenõÂ veÏci, rozsudkem
urcÏõÂ, kteryÂ ze spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ maÂ pravomoc vydat
rozhodnutõÂ ve veÏci uvedeneÂ v zÏalobeÏ. SoucÏasneÏ vyslovõÂ
nicotnost vsÏech rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ nebo jejich jednotlivyÂch vyÂrokuÊ, pokud jsou v rozporu s urcÏenõÂm pravomoci soudem; ustanovenõÂ § 76 odst. 2 platõÂ
obdobneÏ.
§ 101
NaÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
ZÏaÂdnyÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ nemaÂ praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ.
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H L AVA I I I
Ï EDKY
OPRAVNEÂ PROSTR
DõÂ l 1
KasacÏnõÂ stõÂzÏnost
§ 102
PrÏõÂpustnost
KasacÏnõÂ stõÂzÏnost je opravnyÂm prostrÏedkem proti
pravomocneÂmu rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ, jõÂmzÏ se uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ, z neÏhozÏ toto
rozhodnutõÂ vzesÏlo, nebo osoba zuÂcÏastneÏnaÂ na rÏõÂzenõÂ
(daÂle jen ¹steÏzÏovatelª) domaÂhaÂ zrusÏenõÂ soudnõÂho rozhodnutõÂ. KasacÏnõÂ stõÂzÏnost je prÏõÂpustnaÂ proti kazÏdeÂmu
takoveÂmu rozhodnutõÂ, nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak.
§ 103
DuÊvody kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti
(1) KasacÏnõÂ stõÂzÏnost lze podat pouze z duÊvodu
tvrzeneÂ
a) nezaÂkonnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v nespraÂvneÂm posouzenõÂ
praÂvnõÂ otaÂzky soudem v prÏedchaÂzejõÂcõÂm rÏõÂzenõÂ,
b) vady rÏõÂzenõÂ spocÏõÂvajõÂcõÂ v tom, zÏe skutkovaÂ podstata, z nõÂzÏ spraÂvnõÂ orgaÂn v napadeneÂm rozhodnutõÂ
vychaÂzel, nemaÂ oporu ve spisech nebo je s nimi
v rozporu, nebo zÏe prÏi jejõÂm zjisÏt'ovaÂnõÂ byl porusÏen zaÂkon v ustanovenõÂch o rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm
orgaÂnem takovyÂm zpuÊsobem, zÏe to mohlo ovlivnit
zaÂkonnost, a pro tuto duÊvodneÏ vytyÂkanou vadu
soud, kteryÂ ve veÏci rozhodoval, napadeneÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu meÏl zrusÏit; za takovou vadu
rÏõÂzenõÂ se povazÏuje i neprÏezkoumatelnost rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu pro nesrozumitelnost,
c) zmatecÏnosti rÏõÂzenõÂ prÏed soudem spocÏõÂvajõÂcõÂ v tom,
zÏe chybeÏly podmõÂnky rÏõÂzenõÂ, ve veÏci rozhodoval
vyloucÏenyÂ soudce nebo byl soud nespraÂvneÏ obsazen, poprÏõÂpadeÏ bylo rozhodnuto v neprospeÏch
uÂcÏastnõÂka v duÊsledku trestneÂho cÏinu soudce,
d) neprÏezkoumatelnosti spocÏõÂvajõÂcõÂ v nesrozumitelnosti nebo nedostatku duÊvoduÊ rozhodnutõÂ, poprÏõÂpadeÏ v jineÂ vadeÏ rÏõÂzenõÂ prÏed soudem, mohla-li mõÂt
takovaÂ vada za naÂsledek nezaÂkonneÂ rozhodnutõÂ
o veÏci sameÂ,
e) nezaÂkonnosti rozhodnutõÂ o odmõÂtnutõÂ naÂvrhu
nebo o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ takeÂ
pro duÊvody kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti smeÏrÏujõÂcõÂ proti rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu o porÏaÂdkoveÂ pokuteÏ.
§ 104
NeprÏõÂpustnost
(1) KasacÏnõÂ stõÂzÏnost ve veÏcech volebnõÂch je neprÏõÂpustnaÂ.
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(2) KasacÏnõÂ stõÂzÏnost, kteraÂ smeÏrÏuje jen proti vyÂroku o naÂkladech rÏõÂzenõÂ nebo proti duÊvoduÊm rozhodnutõÂ soudu, je neprÏõÂpustnaÂ.
(3) KasacÏnõÂ stõÂzÏnost je daÂle neprÏõÂpustnaÂ proti rozhodnutõÂ,
a) jõÂmzÏ soud rozhodl znovu poteÂ, kdy jeho puÊvodnõÂ
rozhodnutõÂ bylo zrusÏeno NejvysÏsÏõÂm spraÂvnõÂm
soudem; to neplatõÂ, je-li jako duÊvod kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti namõÂtaÂno, zÏe se soud nerÏõÂdil zaÂvaznyÂm praÂvnõÂm naÂzorem NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,
b) jõÂmzÏ se pouze upravuje vedenõÂ rÏõÂzenõÂ, nebo
c) ktereÂ je podle sveÂ povahy docÏasneÂ.
(4) KasacÏnõÂ stõÂzÏnost nenõÂ prÏõÂpustnaÂ, opõÂraÂ-li se jen
o jineÂ duÊvody, nezÏ ktereÂ jsou uvedeny v § 103, nebo
o duÊvody, ktereÂ steÏzÏovatel neuplatnil v rÏõÂzenõÂ prÏed soudem, jehozÏ rozhodnutõÂ maÂ byÂt prÏezkoumaÂno, acÏ tak
ucÏinit mohl.
§ 105
Â
UcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ o kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti a jejich
zastoupenõÂ
Â
(1) UcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ o kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti jsou steÏzÏovatel a vsÏichni, kdo byli uÂcÏastnõÂky puÊvodnõÂho rÏõÂzenõÂ.
(2) SteÏzÏovatel musõÂ byÂt zastoupen advokaÂtem; to
neplatõÂ, maÂ-li steÏzÏovatel, jeho zameÏstnanec nebo cÏlen,
kteryÂ za neÏj jednaÂ nebo jej zastupuje, vysokosÏkolskeÂ
praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ, ktereÂ je podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ
vyzÏadovaÂno pro vyÂkon advokacie.
§ 106
NaÂlezÏitosti, mõÂsto a lhuÊta podaÂnõÂ
(1) KromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ podaÂnõÂ musõÂ kasacÏnõÂ stõÂzÏnost obsahovat oznacÏenõÂ rozhodnutõÂ, proti
neÏmuzÏ smeÏrÏuje, v jakeÂm rozsahu a z jakyÂch duÊvoduÊ
jej steÏzÏovatel napadaÂ, uÂdaj o tom, kdy mu rozhodnutõÂ
bylo dorucÏeno. UstanovenõÂ § 37 platõÂ obdobneÏ.
(2) KasacÏnõÂ stõÂzÏnost musõÂ byÂt podaÂna do dvou
tyÂdnuÊ po dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ, a bylo-li vydaÂno
opravneÂ usnesenõÂ, beÏzÏõÂ tato lhuÊta znovu od dorucÏenõÂ
tohoto usnesenõÂ. OsobeÏ, kteraÂ tvrdõÂ, zÏe o nõÂ soud nespraÂvneÏ vyslovil, zÏe nenõÂ osobou zuÂcÏastneÏnou na rÏõÂzenõÂ, a osobeÏ, kteraÂ praÂva osoby zuÂcÏastneÏneÂ na rÏõÂzenõÂ
uplatnila teprve po vydaÂnõÂ napadeneÂho rozhodnutõÂ,
beÏzÏõÂ lhuÊta k podaÂnõÂ kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti ode dne dorucÏenõÂ
rozhodnutõÂ poslednõÂmu z uÂcÏastnõÂkuÊ. ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty
k podaÂnõÂ kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti nelze prominout.
(3) NemaÂ-li kasacÏnõÂ stõÂzÏnost vsÏechny naÂlezÏitosti
jizÏ prÏi jejõÂm podaÂnõÂ, musõÂ byÂt tyto naÂlezÏitosti doplneÏny
ve lhuÊteÏ jednoho meÏsõÂce od dorucÏenõÂ usnesenõÂ, kteryÂm
byl steÏzÏovatel vyzvaÂn k doplneÏnõÂ podaÂnõÂ. Jen v teÂto
lhuÊteÏ muÊzÏe steÏzÏovatel rozsÏõÂrÏit kasacÏnõÂ stõÂzÏnost na vyÂroky dosud nenapadeneÂ a rozsÏõÂrÏit jejõÂ duÊvody. Tuto
lhuÊtu muÊzÏe soud na vcÏasnou zÏaÂdost steÏzÏovatele z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ prodlouzÏit, nejdeÂle vsÏak o dalsÏõÂ meÏsõÂc.
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(4) KasacÏnõÂ stõÂzÏnost se podaÂvaÂ u soudu, kteryÂ napadeneÂ rozhodnutõÂ vydal; lhuÊta je zachovaÂna, byla-li
kasacÏnõÂ stõÂzÏnost podaÂna u NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu.
§ 107
OdkladnyÂ uÂcÏinek
KasacÏnõÂ stõÂzÏnost nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek; NejvysÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ soud jej vsÏak muÊzÏe na naÂvrh steÏzÏovatele prÏiznat. UstanovenõÂ § 73 odst. 2 azÏ 4 se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.
§ 108
Postup krajskeÂho soudu po podaÂnõÂ kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti
(1) MaÂ-li kasacÏnõÂ stõÂzÏnost vady, avsÏak nenõÂ zjevneÏ
opozÏdeÏnaÂ nebo podanaÂ tõÂm, kdo k jejõÂmu podaÂnõÂ
zjevneÏ nenõÂ opraÂvneÏn, postaraÂ se prÏedseda senaÂtu o jejich odstraneÏnõÂ. Nejsou-li duÊvody pro jinyÂ postup,
soud dorucÏõÂ kasacÏnõÂ stõÂzÏnost ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ a osobaÂm zuÂcÏastneÏnyÂm na rÏõÂzenõÂ, poskytne jim
mozÏnost vyjaÂdrÏit se k jejõÂmu obsahu a vyzÏaÂdaÂ spisy
spraÂvnõÂho orgaÂnu, poprÏõÂpadeÏ opatrÏõÂ dalsÏõÂ podklady potrÏebneÂ pro rozhodnutõÂ. PoteÂ prÏedlozÏõÂ kasacÏnõÂ stõÂzÏnost
se spisy NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu; prÏi prÏedlozÏenõÂ
sdeÏlõÂ sveÂ stanovisko k tomu, zda byla lhuÊta k podaÂnõÂ
kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti dodrzÏena a zda stõÂzÏnost byla podaÂna
opraÂvneÏnou osobou.
(2) Byla-li kasacÏnõÂ stõÂzÏnost prÏed prÏedlozÏenõÂm veÏci
NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu vzata zpeÏt, krajskyÂ soud
usnesenõÂm rÏõÂzenõÂ o kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti zastavõÂ.
§ 109
Ï õÂzenõÂ prÏed NejvysÏsÏõÂm spraÂvnõÂm soudem
R
(1) O kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti rozhoduje NejvysÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ soud zpravidla bez jednaÂnõÂ. PovazÏuje-li to za
vhodneÂ nebo provaÂdõÂ-li dokazovaÂnõÂ, narÏõÂdõÂ k projednaÂnõÂ kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti jednaÂnõÂ.
(2) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud je vaÂzaÂn rozsahem kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti; to neplatõÂ, je-li na napadeneÂm vyÂroku
zaÂvislyÂ vyÂrok, kteryÂ napaden nebyl, nebo je-li rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu nicotneÂ.
(3) NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud je vaÂzaÂn duÊvody kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti; to neplatõÂ, bylo-li rÏõÂzenõÂ prÏed soudem
zmatecÏneÂ [§ 103 odst. 1 põÂsm. c)] nebo bylo zatõÂzÏeno
vadou, kteraÂ mohla mõÂt za naÂsledek nezaÂkonneÂ rozhodnutõÂ o veÏci sameÂ, anebo je-li napadeneÂ rozhodnutõÂ
neprÏezkoumatelneÂ [§ 103 odst. 1 põÂsm. d)], jakozÏ i v prÏõÂpadech, kdy je rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu nicotneÂ.
(4) Ke skutecÏnostem, ktereÂ steÏzÏovatel uplatnil
poteÂ, kdy bylo vydaÂno napadeneÂ rozhodnutõÂ, NejvysÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ soud neprÏihlõÂzÏõÂ.
§ 110
Rozsudek
(1) DospeÏje-li NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud k tomu, zÏe
kasacÏnõÂ stõÂzÏnost je duÊvodnaÂ, rozsudkem zrusÏõÂ rozhod-
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nutõÂ krajskeÂho soudu a veÏc mu vraÂtõÂ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ;
jestlizÏe jizÏ v rÏõÂzenõÂ prÏed krajskyÂm soudem byly duÊvody
pro zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ, odmõÂtnutõÂ naÂvrhu nebo postoupenõÂ veÏci, rozhodne o tom soucÏasneÏ se zrusÏenõÂm rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud. NenõÂ-li kasacÏnõÂ stõÂzÏnost duÊvodnaÂ, NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud ji
rozsudkem zamõÂtne.
(2) ZrusÏõÂ-li NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud rozhodnutõÂ
krajskeÂho soudu a vraÂtõÂ-li mu veÏc k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ,
rozhodne krajskyÂ soud v noveÂm rozhodnutõÂ i o naÂhradeÏ
naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ o kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti. Rozhodl-li NejvysÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ soud soucÏasneÏ o odmõÂtnutõÂ naÂvrhu, zastavenõÂ
rÏõÂzenõÂ nebo o postoupenõÂ veÏci, rozhodne i o naÂkladech
rÏõÂzenõÂ, ktereÂ prÏedchaÂzelo zrusÏeneÂmu rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu.
(3) ZrusÏõÂ-li NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud rozhodnutõÂ
krajskeÂho soudu a vraÂtõÂ-li mu veÏc k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ, je
krajskyÂ soud vaÂzaÂn praÂvnõÂm naÂzorem vyslovenyÂm
NejvysÏsÏõÂm spraÂvnõÂm soudem ve zrusÏovacõÂm rozhodnutõÂ.
(4) RozhodnutõÂ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu dorucÏõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ a osobaÂm zuÂcÏastneÏnyÂm na rÏõÂzenõÂ krajskyÂ soud.
DõÂ l 2
Obnova rÏõÂzenõÂ
§ 111
DuÊvody obnovy
Ï õÂzenõÂ ukoncÏeneÂ pravomocnyÂm rozsudkem se na
R
naÂvrh uÂcÏastnõÂka obnovõÂ, jestlizÏe vysÏly najevo duÊkazy
nebo skutecÏnosti, ktereÂ bez jeho viny nebyly nebo nemohly byÂt v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ uplatneÏny, poprÏõÂpadeÏ
bylo jinak rozhodnuto o prÏedbeÏzÏneÂ otaÂzce, jestlizÏe vyÂsledek obnoveneÂho rÏõÂzenõÂ muÊzÏe byÂt pro neÏj prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.
§ 112
UÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je ten, kdo podal naÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ, a daÂle ti, kdo byli uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ prÏed
soudem, proti jehozÏ rozhodnutõÂ naÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ smeÏrÏuje.
§ 113
PrÏõÂslusÏnost
K rÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ soud, kteryÂ vydal rozhodnutõÂ, proti neÏmuzÏ naÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ smeÏrÏuje.
§ 114
PrÏõÂpustnost naÂvrhu
(1) Obnova rÏõÂzenõÂ je prÏõÂpustnaÂ jen proti rozsudku
vydaneÂmu v rÏõÂzenõÂ
a) o ochraneÏ prÏed zaÂsahem spraÂvnõÂho orgaÂnu,

CÏaÂstka 61

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 150 / 2002

Strana 3328

b) ve veÏcech politickyÂch stran a politickyÂch hnutõÂ.
(2) Obnova rÏõÂzenõÂ nenõÂ prÏõÂpustnaÂ proti rozhodnutõÂ o kasacÏnõÂ stõÂzÏnosti.
(3) Obnova rÏõÂzenõÂ nenõÂ daÂle prÏõÂpustnaÂ, smeÏrÏuje-li
naÂvrh jen proti duÊvoduÊm rozhodnutõÂ nebo proti vyÂroku o naÂkladech rÏõÂzenõÂ.
§ 115
LhuÊta k podaÂnõÂ naÂvrhu
(1) NaÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ lze podat ve lhuÊteÏ trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy ten, kdo obnovu rÏõÂzenõÂ navrhuje,
se dozveÏdeÏl o duÊvodu obnovy.
(2) Po trÏech letech od praÂvnõÂ moci napadeneÂho
rozhodnutõÂ vsÏak muÊzÏe byÂt naÂvrh podaÂn jen tehdy, jestlizÏe byl zrusÏen trestnõÂ rozsudek, jõÂmzÏ byl soud prÏi
sveÂm rozhodovaÂnõÂ vaÂzaÂn.
(3) ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty nelze prominout.
§ 116
NaÂlezÏitosti naÂvrhu
NaÂvrh musõÂ obsahovat oznacÏenõÂ rozhodnutõÂ, proti
neÏmuzÏ smeÏrÏuje, v jakeÂm rozsahu se napadaÂ, zaÂkonnyÂ
duÊvod naÂvrhu, vylõÂcÏenõÂ skutecÏnostõÂ, ktereÂ sveÏdcÏõÂ o tom,
zÏe naÂvrh je podaÂn ve lhuÊteÏ, a naÂvrh na provedenõÂ duÊkazuÊ, jimizÏ maÂ byÂt duÊvodnost naÂvrhu prokaÂzaÂna.
§ 117
OdkladnyÂ uÂcÏinek naÂvrhu
(1) PodanyÂ naÂvrh nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek; soud jej
vsÏak muÊzÏe na naÂvrh prÏiznat. UstanovenõÂ § 73 odst. 2
azÏ 4 se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.
(2) PraÂvnõÂ mocõÂ rozhodnutõÂ o povolenõÂ obnovy se
vykonatelnost obnovou dotcÏeneÂho rozhodnutõÂ odklaÂdaÂ do praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ v obnoveneÂm rÏõÂzenõÂ.
§ 118
Ï õÂzenõÂ o povolenõÂ obnovy
R
(1) Soud je vaÂzaÂn uplatneÏnyÂmi duÊvody naÂvrhu. To
neplatõÂ, jestlizÏe na napadeneÂm vyÂroku je zaÂvislyÂ vyÂrok,
kteryÂ napaden nebyl.
(2) ShledaÂ-li soud duÊvody pro povolenõÂ obnovy
rÏõÂzenõÂ, usnesenõÂm ji povolõÂ; jinak naÂvrh usnesenõÂm zamõÂtne.
§ 119
Ï õÂzenõÂ obnoveneÂ
R
(1) Byla-li obnova rÏõÂzenõÂ pravomocneÏ povolena,
pokracÏuje soud v rÏõÂzenõÂ o puÊvodnõÂm naÂvrhu. K rÏaÂdneÂmu zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu, kteryÂ tu byl v dobeÏ
jeho puÊvodnõÂho rozhodnutõÂ, provede noveÏ navrzÏeneÂ
duÊkazy a rozhodne o puÊvodnõÂm naÂvrhu.

(2) NovyÂm rozhodnutõÂm se nahrazuje rozhodnutõÂ
puÊvodnõÂ. Ve vyÂroku o naÂkladech rÏõÂzenõÂ rozhodne soud
soucÏasneÏ takeÂ o naÂkladech rÏõÂzenõÂ o povolenõÂ obnovy
rÏõÂzenõÂ.
DõÂ l 3
SpolecÏneÂ ustanovenõÂ
§ 120
NenõÂ-li v ustanovenõÂch dõÂluÊ 1 a 2 stanoveno jinak,
uzÏijõÂ se prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ cÏaÂsti trÏetõÂ hlavy I.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â SÏTNIÂ USTANOVENIÂ K POSTAVENIÂ
ZVLA
Â VNIÂM SOUDNICTVIÂ
Ê VE SPRA
SOUDCU
§ 121
PrÏideÏlovaÂnõÂ soudcuÊ
(1) K vyÂkonu funkce ke krajskeÂmu soudu, v nõÂzÏ
bude jednat a rozhodovat ve veÏcech spraÂvnõÂho soudnictvõÂ, lze soudce v souladu s jeho prÏedchozõÂm souhlasem prÏideÏlit, vykonaÂval-li v oboru uÂstavnõÂho, spraÂvnõÂho nebo financÏnõÂho praÂva po dobu nejmeÂneÏ peÏti let
praÂvnõÂ praxi nebo veÏdeckou, poprÏõÂpadeÏ pedagogickou
cÏinnost nebo oduÊvodnÏujõÂ-li to vyÂsledky jeho prÏõÂpravneÂ
sluzÏby a justicÏnõÂ zkousÏky.
(2) K vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu
soudu lze po prÏedchozõÂm souhlasu prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu soudce v souladu s jeho prÏedchozõÂm souhlasem prÏideÏlit, vykonaÂval-li v oboru uÂstavnõÂho, spraÂvnõÂho nebo financÏnõÂho praÂva po dobu nejmeÂneÏ deseti let praÂvnõÂ praxi nebo veÏdeckou, poprÏõÂpadeÏ
pedagogickou cÏinnost.
PrÏeklaÂdaÂnõÂ soudcuÊ
§ 122
K NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu muÊzÏe byÂt se
svyÂm souhlasem nebo na svou zÏaÂdost prÏelozÏen soudce,
kteryÂ maÂ praÂvnõÂ praxi po dobu nejmeÂneÏ deseti let
a kteryÂ svyÂmi odbornyÂmi znalostmi a zkusÏenostmi
daÂvaÂ zaÂruky rÏaÂdneÂho vyÂkonu teÂto funkce.
§ 123
Dojde-li zaÂkonem ke zmeÏneÏ v organizaci souduÊ
puÊsobõÂcõÂch ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ nebo ke zmeÏneÏ obvoduÊ souduÊ a nelze-li rÏaÂdnyÂ vyÂkon soudnictvõÂ zajistit
jinak, lze soudce prÏideÏleneÂho nebo prÏelozÏeneÂho k vyÂkonu funkce ke krajskeÂmu soudu i bez jeho souhlasu
nebo zÏaÂdosti prÏelozÏit na jinyÂ krajskyÂ soud nebo k NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu, jsou-li splneÏny podmõÂnky
podle § 122. ObdobneÏ lze soudce prÏideÏleneÂho nebo
prÏelozÏeneÂho k vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu prÏelozÏit na krajskyÂ soud.
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§ 124
K vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu
lze soudce prÏelozÏit jen se souhlasem prÏedsedy tohoto
soudu.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â
Ï ECHODNA
USTANOVENIÂ PR
Ï OVACIÂ
A ZMOCN
§ 125
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ k odborneÂ justicÏnõÂ zkousÏce
Po dobu peÏti let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona muÊzÏe
slozÏit odbornou justicÏnõÂ zkousÏku ten, kdo splnÏuje
prÏedpoklady pro funkci soudce, s vyÂjimkou odborneÂ
justicÏnõÂ zkousÏky, a vykonaÂval v oboru uÂstavnõÂho,
spraÂvnõÂho nebo financÏnõÂho praÂva v deÂlce nejmeÂneÏ sÏesti
let praÂvnõÂ praxi nebo veÏdeckou, poprÏõÂpadeÏ pedagogickou cÏinnost; ministerstvo mu umozÏnõÂ vykonat odbornou justicÏnõÂ zkousÏku do 6 meÏsõÂcuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti
o slozÏenõÂ zkousÏky.
§ 126
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ k prÏideÏlenõÂ a prÏelozÏenõÂ soudcuÊ
(1) Soudci prÏideÏlenõÂ nebo prÏelozÏenõÂ k vyÂkonu
funkce k vrchnõÂm souduÊm, kterÏõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona podle rozvrhu praÂce rozhodujõÂ veÏci spraÂvnõÂho soudnictvõÂ, se dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona staÂvajõÂ soudci prÏelozÏenyÂmi k vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu, pokud s tõÂm souhlasõÂ.
(2) Soudci prÏideÏlenõÂ nebo prÏelozÏenõÂ k vyÂkonu
funkce ke krajskyÂm souduÊm, kterÏõÂ ke dni uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona podle rozvrhu praÂce rozhodujõÂ veÏci
spraÂvnõÂho soudnictvõÂ, se dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
staÂvajõÂ soudci specializovanyÂch senaÂtuÊ krajskyÂch souduÊ
k vyrÏizovaÂnõÂ veÏcõÂ spraÂvnõÂho soudnictvõÂ.
(3) Po dobu peÏti let ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona muÊzÏe byÂt k vyÂkonu funkce k NejvysÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu soudu prÏelozÏen soudce, kteryÂ svyÂmi znalostmi,
zkusÏenostmi a dosavadnõÂm vyÂkonem soudcovskeÂ
funkce daÂvaÂ zaÂruku rÏaÂdneÂho vyÂkonu teÂto funkce; ustanovenõÂ § 122 se neuzÏije.
(4) Po dobu peÏti let ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona muÊzÏe byÂt k vyÂkonu funkce ke krajskeÂmu soudu
ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ prÏelozÏen soudce okresnõÂho
soudu, kteryÂ svyÂmi znalostmi, zkusÏenostmi a dosavadnõÂm vyÂkonem soudcovskeÂ funkce daÂvaÂ zaÂruku rÏaÂdneÂho
vyÂkonu teÂto funkce; ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona
o deÂlce vyÂkonu soudcovskeÂ funkce pro prÏelozÏenõÂ soudce ke krajskeÂmu soudu se neuzÏije.24)

24

) § 71 odst. 3 zaÂkona o soudech a soudcõÂch.
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PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ k soudcovskeÂ radeÏ
§ 127
Do doby ustavenõÂ soudcovskeÂ rady se ustanovenõÂ
§ 25 nepouzÏije.
§ 128
PrvnõÂ shromaÂzÏdeÏnõÂ soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho
soudu k volbeÏ soudcovskeÂ rady svolaÂ prÏedseda NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu do jednoho meÏsõÂce ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
§ 129
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ k opravnyÂm prostrÏedkuÊm
proti rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu
(1) Ve veÏcech spraÂvnõÂho soudnictvõÂ, v nichzÏ
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon sveÏrÏuje soudu rozhodovaÂnõÂ o opravnyÂch
prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ podle cÏaÂsti paÂteÂ hlavy trÏetõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu, ve
zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm k 31. prosinci 2002, lze ode dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona podat ve lhuÊteÏ trÏiceti dnuÊ od
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ, nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon lhuÊtu
jinak, zÏalobu podle cÏaÂsti trÏetõÂ hlavy druheÂ dõÂlu prvnõÂho
tohoto zaÂkona, jsou-li splneÏny podmõÂnky tam stanoveneÂ. NestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon jinak, maÂ podaÂnõÂ zÏaloby odkladnyÂ uÂcÏinek.
Ï õÂzenõÂ o opravnyÂch prostrÏedcõÂch podanyÂch
(2) R
prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, o nichzÏ soud
nerozhodl do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se
dokoncÏõÂ v rÏõÂzenõÂ podle ustanovenõÂ cÏaÂsti trÏetõÂ hlavy
druheÂ dõÂlu prvnõÂho tohoto zaÂkona; jde-li o rÏõÂzenõÂ ve
veÏcech, o nichzÏ maÂ jednat a rozhodnout soud v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ, soud postupuje podle § 68
Â cÏinky procesnõÂch uÂkonuÊ v teÏchto rÏõÂzenõÂch
põÂsm. b). U
ucÏineÏnyÂch zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂny a posoudõÂ se prÏimeÏrÏeneÏ
podle ustanovenõÂ tohoto zaÂkona. UstanovenõÂ § 46
odst. 2 azÏ 4 se uzÏijõÂ obdobneÏ.
(3) Bylo-li prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
podaÂno proti rozhodnutõÂ soudu o opravneÂm prostrÏedku proti rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu odvolaÂnõÂ
ve veÏcech, v nichzÏ to zaÂkon prÏipousÏteÏl, a nebylo
o neÏm rozhodnuto do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, zastavuje se rÏõÂzenõÂ o odvolaÂnõÂ dnem nabytõÂ uÂcÏinÂ cÏastnõÂk tohoto rÏõÂzenõÂ muÊzÏe do
nosti tohoto zaÂkona. U
31. ledna 2003 podat proti rozhodnutõÂ soudu o opravneÂm prostrÏedku kasacÏnõÂ stõÂzÏnost podle tohoto zaÂkona.
(4) Bylo-li prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona proti rozhodnutõÂ vrchnõÂho soudu o odvolaÂnõÂ
proti rozhodnutõÂ krajskeÂho soudu o opravneÂm prostrÏedku podaÂno dovolaÂnõÂ, a nebylo o neÏm rozhodnuto
do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, dokoncÏõÂ rÏõÂzenõÂ
NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud v rÏõÂzenõÂ podle ustanovenõÂ cÏaÂsti
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trÏetõÂ hlavy trÏetõÂ dõÂlu prvnõÂho tohoto zaÂkona. UÂcÏinky
procesnõÂch uÂkonuÊ v teÏchto rÏõÂzenõÂch ucÏineÏnyÂch zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂny a posoudõÂ se prÏimeÏrÏeneÏ podle ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.
§ 130
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
k ostatnõÂm neskoncÏenyÂm veÏcem
Ï õÂzenõÂ podle cÏaÂsti paÂteÂ hlavy druheÂ obcÏan(1) R
skeÂho soudnõÂho rÏaÂdu uÂcÏinneÂho prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, v nichzÏ nebylo rozhodnuto
do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se dokoncÏõÂ
podle ustanovenõÂ cÏaÂsti trÏetõÂ hlavy druheÂ dõÂlu prvnõÂho
tohoto zaÂkona; jde-li o rÏõÂzenõÂ ve veÏcech, o nichzÏ maÂ
jednat a rozhodnout soud v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ, soud postupuje podle § 68 põÂsm. b). UÂcÏinky procesnõÂch uÂkonuÊ v teÏchto rÏõÂzenõÂch ucÏineÏnyÂch zuÊstaÂvajõÂ
zachovaÂny a posoudõÂ se prÏimeÏrÏeneÏ podle ustanovenõÂ
tohoto zaÂkona. UstanovenõÂ § 46 odst. 2 azÏ 4 se uzÏijõÂ
obdobneÏ.
Ï õÂzenõÂ ve veÏcech volebnõÂho soudnictvõÂ a ve veÏ(2) R
cech politickyÂch stran a politickyÂch hnutõÂ zahaÂjenaÂ podle obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu a neskoncÏenaÂ do dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona projednaÂ a dokoncÏõÂ
soud prÏõÂslusÏnyÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

§ 132
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ k veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti souduÊ
VeÏci spraÂvnõÂho soudnictvõÂ, v nichzÏ nebylo rozhodnuto do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a v nichzÏ byla
daÂna veÏcnaÂ prÏõÂslusÏnost k rÏõÂzenõÂ okresnõÂm souduÊm, prÏevezme a dokoncÏõÂ krajskyÂ soud veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ podle
tohoto zaÂkona. NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, veÏci
spraÂvnõÂho soudnictvõÂ, v nichzÏ nebylo rozhodnuto do
dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a v nichzÏ byla daÂna veÏcnaÂ
prÏõÂslusÏnost k rÏõÂzenõÂ vrchnõÂm souduÊm nebo NejvysÏsÏõÂmu
soudu, prÏevezme a dokoncÏõÂ NejvysÏsÏõÂ spraÂvnõÂ soud.
§ 133
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ k odmeÏneÏ za zastoupenõÂ
OdmeÏna za zastupovaÂnõÂ advokaÂtem nebo notaÂrÏem
v rÏõÂzenõÂch, kteraÂ byla zahaÂjena prÏede dnem uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona, se stanovõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ.
§ 134
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
Ministerstvo praÂvnõÂm prÏedpisem upravõÂ podrobnosti pro vyrÏizovaÂnõÂ veÏcõÂ spraÂvnõÂho soudnictvõÂ krajskyÂmi soudy, organizaci praÂce a uÂkoly jejich zameÏstnancuÊ prÏi vyÂkonu spraÂvnõÂho soudnictvõÂ.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST

§ 131
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ ke kasacÏnõÂm stõÂzÏnostem
KasacÏnõÂ stõÂzÏnost lze podat proti rozhodnutõÂm
krajskyÂch souduÊ vydanyÂm po dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

§ 135
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. RychetskyÂ v. r.
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85
Â K ON
ZA
ze dne 13. brÏezna 1996
o advokacii
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â ST P RV NIÂ
CÏ A
UÂVODNIÂ USTANOVENIÂ
§1
(1) Tento zaÂkon upravuje podmõÂnky, za nichzÏ
mohou byÂt poskytovaÂny praÂvnõÂ sluzÏby, jakozÏ i poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb advokaÂty (daÂle jen ¹vyÂkon
advokacieª).
(2) PoskytovaÂnõÂm praÂvnõÂch sluzÏeb se rozumõÂ zastupovaÂnõÂ v rÏõÂzenõÂ prÏed soudy a jinyÂmi orgaÂny, obhajoba v trestnõÂch veÏcech, udeÏlovaÂnõÂ praÂvnõÂch porad, sepisovaÂnõÂ listin, zpracovaÂvaÂnõÂ praÂvnõÂch rozboruÊ a dalsÏõÂ
formy praÂvnõÂ pomoci, jsou-li vykonaÂvaÂny soustavneÏ
a za uÂplatu.
§2
(1) PraÂvnõÂ sluzÏby mohou poskytovat jen advokaÂti,
a to za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a zpuÊsobem v neÏm uvedenyÂm.
(2) UstanovenõÂm odstavce 1 nenõÂ dotcÏeno opraÂvneÏnõÂ
a) notaÂrÏuÊ, patentovyÂch zaÂstupcuÊ a danÏovyÂch poradcuÊ,1) poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂch osob, jimzÏ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon sveÏrÏuje poskytovat praÂvnõÂ sluzÏby,
b) zameÏstnance praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, poprÏõÂpadeÏ cÏlena druzÏstva poskytovat praÂvnõÂ sluzÏby
osobeÏ, k nõÂzÏ je v pracovnõÂm nebo jineÂm obdobneÂm pomeÏru, pokud je poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb soucÏaÂstõÂ povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch z tohoto pomeÏru.
§3
(1) AdvokaÂt je prÏi poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb
nezaÂvislyÂ; je vaÂzaÂn praÂvnõÂmi prÏedpisy a v jejich mezõÂch
prÏõÂkazy klienta.
(2) AdvokaÂti poskytujõÂ praÂvnõÂ sluzÏby ve vsÏech veÏcech.

1

) ZaÂkon
ZaÂkon
ZaÂkon

(3) UstanovenõÂm odstavce 2 nenõÂ dotcÏeno omezenõÂ
rozsahu opraÂvneÏnõÂ advokaÂtuÊ poskytovat praÂvnõÂ sluzÏby
stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem (§ 5 odst. 3).
Â ST D R UH A
Â
CÏ A
Â
ADVOKAT
H L AVA P RVN IÂ
PrÏedpoklady pro vyÂkon advokacie
§4
AdvokaÂtem je ten, kdo je zapsaÂn v seznamu advokaÂtuÊ vedeneÂm CÏeskou advokaÂtnõÂ komorou (daÂle jen
¹Komoraª).
§5
(1) Komora zapõÂsÏe na zÏaÂdost do seznamu advokaÂtuÊ kazÏdeÂho,
a) kdo maÂ plnou zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) kdo zõÂskal vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ na praÂvnickeÂ
fakulteÏ vysokeÂ sÏkoly se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice,
c) kdo vykonaÂval po dobu alesponÏ trÏõÂ let praÂvnõÂ praxi
jako advokaÂtnõÂ koncipient,
d) kdo je bezuÂhonnyÂ,
e) komu nebylo ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze
seznamu advokaÂtuÊ, nebo bylo-li mu kaÂrneÂ opatrÏenõÂ
vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ pravomocneÏ ulozÏeno, uplynula doba trvaÂnõÂ vysÏkrtnutõÂ kaÂrnyÂm
opatrÏenõÂm stanovenaÂ,
f) kdo nebyl vysÏkrtnut ze seznamu advokaÂtuÊ podle
§ 8 odst. 1 põÂsm. g), nebo uplynula-li od vysÏkrtnutõÂ
doba peÏti let,
g) kdo nenõÂ v pracovnõÂm nebo jineÂm obdobneÂm pomeÏru, s vyÂjimkou pracovnõÂho pomeÏru vysokosÏkolskeÂho ucÏitele, ani nevykonaÂvaÂ jinou cÏinnost neslucÏitelnou s vyÂkonem advokacie,
h) kdo slozÏil advokaÂtnõÂ zkousÏku, a
i) kdo po splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch pod põÂsmeny
a) azÏ h) slozÏil do rukou prÏedsedy Komory tento

CÏNR cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti (notaÂrÏskyÂ rÏaÂd).
cÏ. 237/1991 Sb., o patentovyÂch zaÂstupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
CÏNR cÏ. 523/1992 Sb., o danÏoveÂm poradenstvõÂ a o KomorÏe danÏovyÂch poradcuÊ CÏeskeÂ republiky.
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slib: ¹Slibuji na svou cÏest a sveÏdomõÂ, zÏe budu ctõÂt
praÂvo a etiku povolaÂnõÂ advokaÂta a chraÂnit lidskaÂ
praÂva. Slibuji, zÏe budu dodrzÏovat povinnost
mlcÏenlivosti a dbaÂt duÊstojnosti advokaÂtnõÂho
stavu.ª
(2) Do seznamu advokaÂtuÊ zapõÂsÏe Komora po slozÏenõÂ slibu teÂzÏ toho, kdo splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ
v odstavci 1 põÂsm. a) a d) azÏ g) a
a) prokaÂzÏe, zÏe je opraÂvneÏn poskytovat praÂvnõÂ sluzÏby
zpuÊsobem uvedenyÂm v § 3 v jineÂm staÂteÏ, a
b) slozÏõÂ uznaÂvacõÂ zkousÏku (§ 54 odst. 2).
(3) AdvokaÂt, kteryÂ byl zapsaÂn do seznamu advokaÂtuÊ podle odstavce 2, je opraÂvneÏn poskytovat praÂvnõÂ
sluzÏby pouze v oblasti praÂva staÂtu, v neÏmzÏ zõÂskal
opraÂvneÏnõÂ k poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb, a v oblasti
praÂva mezinaÂrodnõÂho.
(4) Komora po uhrazenõÂ poplatku ve vyÂsÏi stanoveneÂ Komorou a neprÏevysÏujõÂcõÂ cÏaÂstku 3000 KcÏ vydaÂ
advokaÂtovi osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do seznamu advokaÂtuÊ;
v osveÏdcÏenõÂ Komora vyznacÏõÂ omezenõÂ rozsahu poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb podle odstavce 3.
§6
(1) Za advokaÂtnõÂ zkousÏku se poklaÂdaÂ teÂzÏ justicÏnõÂ
zkousÏka, soudcovskaÂ zkousÏka, jednotnaÂ soudcovskaÂ
zkousÏka, jednotnaÂ soudcovskaÂ a advokaÂtnõÂ zkousÏka,
prokuraÂtorskaÂ zkousÏka, zaÂveÏrecÏnaÂ zkousÏka staÂtnõÂho
zaÂstupce, arbitraÂzÏnõÂ zkousÏka a notaÂrÏskaÂ zkousÏka; Komora muÊzÏe uznat i jinou odbornou zkousÏku v oblasti
praÂvnõÂ praxe za zkousÏku advokaÂtnõÂ.
(2) Za praxi advokaÂtnõÂho koncipienta se poklaÂdaÂ
teÂzÏ praxe soudce, prokuraÂtora, staÂtnõÂho zaÂstupce, staÂtnõÂho arbitra, staÂtnõÂho notaÂrÏe, notaÂrÏe, justicÏnõÂho cÏekatele,
praÂvnõÂho cÏekatele prokuratury, arbitraÂzÏnõÂho cÏekatele,
praÂvnõÂho cÏekatele staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ a notaÂrÏskeÂho
koncipienta; Komora muÊzÏe uznat za praÂvnõÂ praxi advokaÂtnõÂho koncipienta i jinou praÂvnõÂ praxi.
(3) O uznaÂnõÂ jineÂ zkousÏky podle odstavce 1 rozhoduje Komora pouze v souvislosti se zÏaÂdostõÂ o zaÂpis
do seznamu advokaÂtuÊ; o uznaÂnõÂ jineÂ praxe podle odstavce 2 rozhoduje Komora pouze v souvislosti se zÏaÂdostõÂ o umozÏneÏnõÂ vykonaÂnõÂ advokaÂtnõÂ zkousÏky nebo se
zÏaÂdostõÂ o zaÂpis do seznamu advokaÂtuÊ.
§7
(1) Komora umozÏnõÂ do devõÂti meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ
põÂsemneÂ zÏaÂdosti konat advokaÂtnõÂ zkousÏku kazÏdeÂmu,
kdo prokaÂzÏe, zÏe splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ v § 5
odst. 1 põÂsm. a) azÏ d) a uhradil prÏimeÏrÏenyÂ poplatek za
zkousÏku ve vyÂsÏi stanoveneÂ Komorou; ve stejneÂ lhuÊteÏ po
uhrazenõÂ poplatku za zkousÏku umozÏnõÂ Komora konat
uznaÂvacõÂ zkousÏku kazÏdeÂmu, kdo splnÏuje podmõÂnky
uvedeneÂ v § 5 odst. 1 põÂsm. a) a d) azÏ g) a § 5 odst. 2
põÂsm. a).
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(2) Komora umozÏnõÂ do jednoho meÏsõÂce od dorucÏenõÂ põÂsemneÂ zÏaÂdosti o slozÏenõÂ slibu a zaÂpis do seznamu
advokaÂtuÊ slozÏenõÂ slibu kazÏdeÂmu, kdo prokaÂzÏe, zÏe splnÏuje podmõÂnky uvedeneÂ v § 5 odst. 1 põÂsm. a) azÏ h) nebo
v § 5 odst. 2. Komora zapõÂsÏe zÏadatele do seznamu
advokaÂtuÊ ke dni slozÏenõÂ slibu nebo k pozdeÏjsÏõÂmu dni
uvedeneÂmu v zÏaÂdosti, neprÏesahuje-li doba mezi slozÏenõÂm slibu a tõÂmto dnem trÏi meÏsõÂce; jinak Komora zÏaÂdost
zamõÂtne s tõÂm, zÏe rozhodnutõÂ o uznaÂnõÂ jineÂ zkousÏky
nebo o uznaÂnõÂ jineÂ praxe ucÏineÏnaÂ podle § 6 pozbyÂvajõÂ
platnosti.
§8
(1) Ze seznamu advokaÂtuÊ vysÏkrtne Komora toho,
a) kdo zemrÏel nebo byl prohlaÂsÏen za mrtveÂho,
b) kdo byl podle § 5 zapsaÂn do seznamu advokaÂtuÊ,
acÏkoliv nesplnÏoval neÏkterou z podmõÂnek v zaÂkoneÏ
uvedenyÂch,
c) kdo byl zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
nebo jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm byla
omezena,
d) kdo byl pravomocneÏ odsouzen k nepodmõÂneÏneÂmu
trestu odneÏtõÂ svobody za uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ v souvislosti s vyÂkonem advokacie,
e) kdo byl pravomocneÏ odsouzen za jinyÂ uÂmyslnyÂ
trestnyÂ cÏin, nezÏ je uveden v põÂsmenu d), nebo
kdo byl za trestnyÂ cÏin uvedenyÂ v põÂsmenu d) odsouzen k jineÂmu trestu nezÏ nepodmõÂneÏneÂmu trestu
odneÏtõÂ svobody, pokud tato trestnaÂ cÏinnost ohrozÏuje duÊveÏru v rÏaÂdnyÂ vyÂkon advokacie,
f) komu bylo Komorou ulozÏeno kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ,
g) vuÊcÏi komu byl prohlaÂsÏen konkurz, povoleno vyrovnaÂnõÂ nebo zamõÂtnut naÂvrh na konkurz pro nedostatek majetku, nebo toho, kdo je spolecÏnõÂkem
praÂvnickeÂ osoby zrÏõÂzeneÂ k vyÂkonu advokacie
(§ 15), vuÊcÏi nõÂzÏ byl prohlaÂsÏen konkurz, povoleno
vyrovnaÂnõÂ nebo zamõÂtnut naÂvrh na konkurz pro
nedostatek majetku, pokud neÏkteraÂ z teÏchto skutecÏnostõÂ ohrozÏuje duÊveÏru v rÏaÂdnyÂ vyÂkon advokacie,
h) kdo pozÏaÂdal Komoru o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu
advokaÂtuÊ.
(2) Nejde-li o nesplnÏovaÂnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch
v § 5 odst. 1 põÂsm. a), b) nebo d) nebo o duÊvod uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. c) po dobu, po nõÂzÏ trvaÂ, muÊzÏe
Komora rozhodnout o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ podle odstavce 1 põÂsm. b) pouze do jednoho roku
ode dne, kdy se o nesplnÏovaÂnõÂ podmõÂnky dozveÏdeÏla;
vysÏkrtnutõÂ z duÊvodu uvedeneÂho v odstavci 1 põÂsm. g)
nelze proveÂst, uplynula-li ode dne praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ byl prohlaÂsÏen konkurz, povoleno vyrovnaÂnõÂ
nebo zamõÂtnut naÂvrh na konkurz pro nedostatek majetku, doba delsÏõÂ nezÏ peÏt rokuÊ.

§9
(1) Komora pozastavõÂ advokaÂtovi vyÂkon advokacie
a) vznikl-li mu pracovnõÂ nebo jinyÂ obdobnyÂ pomeÏr,
s vyÂjimkou pracovnõÂho pomeÏru vysokosÏkolskeÂho
ucÏitele, anebo zacÏal-li vykonaÂvat jinou cÏinnost neslucÏitelnou s vyÂkonem advokacie,
b) nastoupil-li vyÂkon trestu odneÏtõÂ svobody, byl-li
vzat do vazby nebo zapocÏal-li vyÂkon trestu zaÂkazu cÏinnosti vykonaÂvat advokacii, nebo
c) na zaÂkladeÏ jeho põÂsemneÂ zÏaÂdosti, prokaÂzÏe-li, je-li
to trÏeba, zÏe ustanovil zaÂstupce v souladu s § 27.
(2) Komora muÊzÏe pozastavit advokaÂtovi vyÂkon
advokacie,
a) bylo-li proti neÏmu zahaÂjeno trestnõÂ rÏõÂzenõÂ pro
uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin, a to nejdeÂle do dne, kdy nabude praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm se toto rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ,
b) bylo-li zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ o jeho zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, a to nejdeÂle do dne, kdy nabude
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, kteryÂm se toto rÏõÂzenõÂ
koncÏõÂ,
c) bylo-li proti neÏmu nebo praÂvnickeÂ osobeÏ zrÏõÂzeneÂ
k vyÂkonu advokacie (§ 15), jõÂzÏ je spolecÏnõÂkem,
zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ o prohlaÂsÏenõÂ konkurzu nebo povolenõÂ vyrovnaÂnõÂ.
(3) PozastavenõÂ zapõÂsÏe Komora do seznamu advokaÂtuÊ. Pominou-li duÊvody pro pozastavenõÂ vyÂkonu
advokacie, Komora pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie
zrusÏõÂ.
§ 10
Dojde-li u advokaÂta zapsaneÂho do seznamu advokaÂtuÊ podle § 5 odst. 2 k pozastavenõÂ cÏi zaÂniku opraÂvneÏnõÂ poskytovat praÂvnõÂ sluzÏby v cizineÏ, pozastavõÂ mu
Komora vyÂkon advokacie podle tohoto zaÂkona, poprÏõÂpadeÏ jej ze seznamu advokaÂtuÊ vysÏkrtne.
HL AVA D R UH AÂ
ZpuÊsob vyÂkonu advokacie
§ 11
(1) AdvokaÂt vykonaÂvaÂ advokacii samostatneÏ, ve
sdruzÏenõÂ (§ 14) anebo jako spolecÏnõÂk ve verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti (§ 15).
(2) Komora vede seznam sdruzÏenõÂ a verÏejnyÂch ob-

2

) § 27 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 2 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
4
) § 829 a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
3
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chodnõÂch spolecÏnostõÂ vykonaÂvajõÂcõÂch advokacii; ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ2) tõÂm nejsou dotcÏena.
§ 12
PrÏi vyÂkonu advokacie je advokaÂt povinen pouzÏõÂvat
oznacÏenõÂ ¹advokaÂtª; za podmõÂnek stanovenyÂch stavovskyÂm prÏedpisem je advokaÂt opraÂvneÏn pouzÏõÂvat i jinyÂch
oznacÏenõÂ nebo dodatkuÊ oznacÏujõÂcõÂch jeho odborneÂ zameÏrÏenõÂ.
§ 13
(1) MõÂstem podnikaÂnõÂ advokaÂta podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ3) je jeho mõÂsto podnikaÂnõÂ zapsaneÂ v seznamu
advokaÂtuÊ (daÂle jen ¹sõÂdloª).
(2) SõÂdlo advokaÂta musõÂ byÂt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
SpolecÏ n yÂ vyÂ kon advokaci e
§ 14
SdruzÏenõÂ
(1) VykonaÂvajõÂ-li advokaÂti advokacii spolecÏneÏ
a nejde-li o vyÂkon advokacie ve verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti (§ 15), upravõÂ si vzaÂjemneÂ vztahy põÂsemnou
smlouvou podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ4) (daÂle jen ¹sdruzÏenõÂª). UÂcÏastnõÂky sdruzÏenõÂ mohou byÂt pouze advokaÂti
a jsou povinni vykonaÂvat advokacii pod spolecÏnyÂm
jmeÂnem.
(2) Na pouzÏõÂvaÂnõÂ spolecÏneÂho jmeÂna se prÏimeÏrÏeneÏ
vztahuje § 12.
(3) AdvokaÂti, kterÏõÂ jsou uÂcÏastnõÂky sdruzÏenõÂ, musõÂ
mõÂt spolecÏneÂ sõÂdlo; dojde-li k porusÏenõÂ teÂto povinnosti,
nastaÂvajõÂ uÂcÏinky dorucÏenõÂ i tehdy, kdyzÏ põÂsemnost
urcÏenaÂ neÏktereÂmu z uÂcÏastnõÂkuÊ sdruzÏenõÂ je dorucÏena
ktereÂmukoliv jineÂmu uÂcÏastnõÂku sdruzÏenõÂ.
(4) AdvokaÂt, kteryÂ je uÂcÏastnõÂkem sdruzÏenõÂ, nemuÊzÏe soucÏasneÏ vykonaÂvat advokacii samostatneÏ, jako
spolecÏnõÂk verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti (§ 15) ani
v jineÂm sdruzÏenõÂ.
(5) UstanovenõÂ prÏedchozõÂch odstavcuÊ se nepouzÏijõÂ,
dohodli-li se advokaÂti o docÏasneÂm spolecÏneÂm poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb v jednom nebo võÂce prÏedem vymezenyÂch prÏõÂpadech.
§ 15
VerÏejnaÂ obchodnõÂ spolecÏnost
(1) AdvokaÂti mohou vykonaÂvat advokacii jako
spolecÏnõÂci verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti, pokud prÏed-
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meÏtem jejõÂho podnikaÂnõÂ je pouze vyÂkon advokacie
a jejõÂmi spolecÏnõÂky jsou pouze advokaÂti (daÂle jen ¹spolecÏnostª).
(2) Jako uÂcÏastnõÂk praÂvnõÂch vztahuÊ, zalozÏenyÂch
v souvislosti s poskytovaÂnõÂm praÂvnõÂch sluzÏeb ve spolecÏnosti, vystupuje vuÊcÏi klientovi spolecÏnost; tyto
praÂvnõÂ vztahy, vcÏetneÏ odpoveÏdnosti spolecÏnosti za
sÏkodu zpuÊsobenou v souvislosti s vyÂkonem advokacie, se rÏõÂdõÂ s vyÂjimkami stanovenyÂmi tõÂmto zaÂkonem
zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.5)
(3) Na vyÂkon advokacie se nevztahuje § 85 veÏta
druhaÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(4) NezanikaÂ-li smrtõÂ spolecÏnõÂka spolecÏnost, muÊzÏe
se deÏdic prÏihlaÂsit o svoji uÂcÏast ve spolecÏnosti za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy,6) jen je-li
advokaÂtem. NenõÂ-li deÏdic advokaÂtem nebo se neprÏihlaÂsil o uÂcÏast ve spolecÏnosti, maÂ praÂvo na vyplacenõÂ vyporÏaÂdacõÂho podõÂlu podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.7)
(5) UstanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ o rucÏenõÂ spolecÏnõÂkuÊ za zaÂvazky spolecÏnosti nejsou dotcÏena.
(6) UÂcÏinky dorucÏenõÂ nastaÂvajõÂ i tehdy, kdyzÏ põÂsemnost urcÏenaÂ advokaÂtovi, kteryÂ je spolecÏnõÂkem spolecÏnosti, byla dorucÏena spolecÏnosti.
(7) AdvokaÂt, kteryÂ vykonaÂvaÂ advokacii ve spolecÏnosti, nemuÊzÏe soucÏasneÏ vykonaÂvat advokacii samostatneÏ, ve sdruzÏenõÂ ani jako spolecÏnõÂk jineÂ spolecÏnosti.
(8) UstanovenõÂ § 16 azÏ 18, § 19 põÂsm. a) a c), § 20,
§ 21 odst. 4, § 22 odst. 1, § 23, § 24 odst. 1 a 2, § 25, § 26
odst. 2, § 27, 28 a § 29 odst. 1 se pouzÏijõÂ pro spolecÏnost
prÏimeÏrÏeneÏ.
Ï ET IÂ
H LAVA T R
PraÂva a povinnosti advokaÂtuÊ
§ 16
(1) AdvokaÂt je povinen chraÂnit a prosazovat praÂva
a opraÂvneÏneÂ zaÂjmy klienta a rÏõÂdit se jeho pokyny. Pokyny klienta vsÏak nenõÂ vaÂzaÂn, jsou-li v rozporu se zaÂkonem nebo stavovskyÂm prÏedpisem; o tom je advokaÂt
povinen klienta prÏimeÏrÏeneÏ poucÏit.
(2) PrÏi vyÂkonu advokacie je advokaÂt povinen jednat cÏestneÏ a sveÏdomiteÏ; je povinen vyuzÏõÂvat duÊsledneÏ
vsÏechny zaÂkonneÂ prostrÏedky a v jejich raÂmci uplatnit
v zaÂjmu klienta vsÏe, co podle sveÂho prÏesveÏdcÏenõÂ poklaÂdaÂ za prospeÏsÏneÂ.

5
6

) NaprÏ. obchodnõÂ zaÂkonõÂk.

) § 91 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 89 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
8
) § 116 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
7
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§ 17
AdvokaÂt postupuje prÏi vyÂkonu advokacie tak, aby
nesnizÏoval duÊstojnost advokaÂtnõÂho stavu; za tõÂm uÂcÏelem
je zejmeÂna povinen dodrzÏovat pravidla profesionaÂlnõÂ
etiky a pravidla souteÏzÏe. Pravidla profesionaÂlnõÂ etiky
a pravidla souteÏzÏe stanovõÂ stavovskyÂ prÏedpis.
§ 18
(1) AdvokaÂt je opraÂvneÏn poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb odmõÂtnout, pokud nebyl podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ
ustanoven nebo Komorou k poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb podle odstavce 2 urcÏen; ustanovenõÂ § 19 tõÂm nenõÂ
dotcÏeno.
(2) NemuÊzÏe-li se neÏkdo poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb podle tohoto zaÂkona domoci, je opraÂvneÏn pozÏaÂdat
Komoru, aby mu advokaÂta urcÏila. Nejsou-li daÂny duÊvody pro odmõÂtnutõÂ uvedeneÂ v § 19, je Komorou
urcÏenyÂ advokaÂt povinen praÂvnõÂ sluzÏby poskytnout za
podmõÂnek v urcÏenõÂ stanovenyÂch.
§ 19
AdvokaÂt je povinen poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb
odmõÂtnout, jestlizÏe
a) v teÂzÏe veÏci nebo ve veÏci souvisejõÂcõÂ jizÏ poskytl
praÂvnõÂ sluzÏby jineÂmu, jehozÏ zaÂjmy jsou v rozporu
se zaÂjmy toho, kdo o poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb
zÏaÂdaÂ,
b) osobeÏ, jejõÂzÏ zaÂjmy jsou v rozporu se zaÂjmy toho,
kdo o praÂvnõÂ sluzÏby zÏaÂdaÂ, poskytl jizÏ v teÂzÏe veÏci
nebo veÏci souvisejõÂcõÂ praÂvnõÂ sluzÏby advokaÂt, s nõÂmzÏ
vykonaÂvaÂ advokacii ve sdruzÏenõÂ nebo spolecÏnosti,
c) by informace, kterou maÂ o jineÂm klientovi nebo
o byÂvaleÂm klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb zÏaÂdaÂ, neopraÂvneÏneÏ zvyÂhodnit,
d) projednaÂnõÂ veÏci se zuÂcÏastnil advokaÂt, prÏõÂpadneÏ
osoba advokaÂtovi blõÂzkaÂ,8)
e) zaÂjmy toho, kdo o poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb
zÏaÂdaÂ, jsou v rozporu se zaÂjmy advokaÂta nebo osoby advokaÂtovi blõÂzkeÂ.
§ 20
(1) AdvokaÂt je povinen od smlouvy o poskytovaÂnõÂ
praÂvnõÂch sluzÏeb odstoupit, poprÏõÂpadeÏ pozÏaÂdat o zrusÏenõÂ
ustanovenõÂ cÏi pozÏaÂdat Komoru o urcÏenõÂ jineÂho advokaÂta (§ 18 odst. 2), zjistõÂ-li dodatecÏneÏ skutecÏnosti uvedeneÂ v § 19.

(2) AdvokaÂt je opraÂvneÏn odstoupit od smlouvy
o poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb, poprÏõÂpadeÏ pozÏaÂdat
o zrusÏenõÂ ustanovenõÂ cÏi pozÏaÂdat Komoru o urcÏenõÂ jineÂho advokaÂta (§ 18 odst. 2), dojde-li k narusÏenõÂ nezbytneÂ duÊveÏry mezi nõÂm a klientem nebo neposkytuje-li klient potrÏebnou soucÏinnost.
(3) AdvokaÂt je opraÂvneÏn odstoupit od smlouvy
o poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb, neslozÏil-li klient prÏimeÏrÏenou zaÂlohu na odmeÏnu za poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb, acÏkoliv byl o to advokaÂtem pozÏaÂdaÂn.
(4) Nedohodne-li se advokaÂt s klientem jinak
nebo neucÏinõÂ-li klient jineÂ opatrÏenõÂ, je advokaÂt povinen
po dobu 15 dnuÊ ode dne, kdy podle odstavcuÊ 1 azÏ 3
odstoupil od smlouvy o poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb,
cÏinit vesÏkereÂ neodkladneÂ uÂkony tak, aby klient neutrpeÏl
na svyÂch praÂvech nebo opraÂvneÏnyÂch zaÂjmech uÂjmu. To
neplatõÂ, pokud klient advokaÂtovi sdeÏlõÂ, zÏe na splneÏnõÂ
teÂto povinnosti netrvaÂ.
§ 21
(1) AdvokaÂt je povinen zachovaÂvat mlcÏenlivost
o vsÏech skutecÏnostech, o nichzÏ se dozveÏdeÏl v souvislosti s poskytovaÂnõÂm praÂvnõÂch sluzÏeb.
(2) Povinnosti mlcÏenlivosti muÊzÏe advokaÂta zprostit pouze klient a po jeho smrti cÏi zaÂniku praÂvnõÂ naÂstupce; i poteÂ je vsÏak advokaÂt povinen zachovaÂvat
mlcÏenlivost, je-li z okolnostõÂ prÏõÂpadu zrÏejmeÂ, zÏe jej
klient nebo jeho praÂvnõÂ naÂstupce teÂto povinnosti zprostil pod naÂtlakem nebo v tõÂsni.
(3) AdvokaÂt nemaÂ povinnost mlcÏenlivosti ve
vztahu k osobeÏ, kterou poveÏrÏuje provedenõÂm jednotlivyÂch uÂkonuÊ praÂvnõÂch sluzÏeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovaÂvat.
(4) PovinnostõÂ mlcÏenlivosti nenõÂ advokaÂt vaÂzaÂn
v rozsahu nezbytneÂm pro rÏõÂzenõÂ prÏed soudem nebo
jinyÂm orgaÂnem, je-li prÏedmeÏtem rÏõÂzenõÂ spor mezi nõÂm
a klientem nebo jeho praÂvnõÂm naÂstupcem.
(5) PovinnostõÂ mlcÏenlivosti advokaÂta nejsou dotcÏeny povinnosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy
o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ;9) i v tomto prÏõÂpadeÏ je vsÏak
advokaÂt povinen zachovaÂvat mlcÏenlivost o totozÏnosti
klienta, jakozÏ i o povaze veÏci, ve ktereÂ praÂvnõÂ sluzÏby
poskytl nebo poskytuje.
(6) Povinnosti mlcÏenlivosti se advokaÂt nemuÊzÏe
dovolat v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona; podrobnosti stanovõÂ kaÂrnyÂ rÏaÂd.
(7) PovinnostõÂ mlcÏenlivosti nenõÂ dotcÏena zaÂkonem
ulozÏenaÂ povinnost prÏekazit spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu.10)

(8) Povinnost mlcÏenlivosti trvaÂ i po vysÏkrtnutõÂ ze
seznamu advokaÂtuÊ.
(9) Povinnost mlcÏenlivosti v rozsahu stanoveneÂm
v odstavcõÂch 1 azÏ 8 se obdobneÏ vztahuje i na zameÏstnance advokaÂta nebo spolecÏnosti, na jineÂ osoby, ktereÂ se
podõÂlejõÂ na poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb, na cÏleny
orgaÂnuÊ Komory a jejõÂ zameÏstnance, jakozÏ i na vsÏechny
osoby, ktereÂ se uÂcÏastnõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ podle tohoto
zaÂkona.
§ 22
(1) Advokacie se vykonaÂvaÂ zpravidla za odmeÏnu;
od klienta lze zÏaÂdat prÏimeÏrÏenou zaÂlohu.
(2) ZpuÊsob urcÏenõÂ odmeÏny a naÂhrad advokaÂta,
poprÏõÂpadeÏ i jejõÂ vyÂsÏi stanovõÂ Ministerstvo spravedlnosti
praÂvnõÂm prÏedpisem.
§ 23
Byl-li advokaÂt ustanoven, hradõÂ jeho odmeÏnu staÂt.
§ 24
(1) AdvokaÂt odpovõÂdaÂ klientovi za sÏkodu, kterou
mu zpuÊsobil v souvislosti s vyÂkonem advokacie. AdvokaÂt odpovõÂdaÂ za sÏkodu zpuÊsobenou klientovi i tehdy,
byla-li sÏkoda zpuÊsobena v souvislosti s vyÂkonem advokacie jeho zaÂstupcem nebo jeho zameÏstnancem; prÏõÂpadnaÂ odpoveÏdnost teÏchto osob podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ tõÂm nenõÂ dotcÏena.
(2) AdvokaÂt se odpoveÏdnosti podle odstavce 1
zprostõÂ, prokaÂzÏe-li, zÏe sÏkodeÏ nemohlo byÂt zabraÂneÏno
ani prÏi vynalozÏenõÂ vesÏkereÂho uÂsilõÂ, ktereÂ lze na neÏm
pozÏadovat.
(3) AdvokaÂt musõÂ byÂt pojisÏteÏn pro prÏõÂpad odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou poskytovaÂnõÂm praÂvnõÂch
sluzÏeb, a to v rozsahu, v jakeÂm lze rozumneÏ prÏedpoklaÂdat, zÏe by jej mohla takovaÂ odpoveÏdnost postihnout;
vykonaÂvaÂ-li advokaÂt advokacii ve spolecÏnosti, vztahuje
se tato povinnost na spolecÏnost.
§ 25
(1) O poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb je advokaÂt povinen veÂst prÏimeÏrÏenou dokumentaci.
(2) UstanovenõÂm odstavce 1 nejsou dotcÏeny
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o uÂcÏetnictvõÂ.11)
§ 26
(1) AdvokaÂt se v raÂmci sveÂho poveÏrÏenõÂ muÊzÏe daÂt
zastoupit jinyÂm advokaÂtem.

) ZaÂkon CÏNR cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 167 zaÂkona cÏ. 140/1961 Sb., trestnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
11
) ZejmeÂna zaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
9
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(2) NestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis jinak,12) muÊzÏe
advokaÂta prÏi jednotlivyÂch uÂkonech praÂvnõÂ pomoci zastoupit i jeho advokaÂtnõÂ koncipient nebo jeho jinyÂ zameÏstnanec.
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§ 30
AdvokaÂt je povinen platit prÏõÂspeÏvky na cÏinnost
Komory, poprÏõÂpadeÏ provaÂdeÏt dalsÏõÂ platby stanoveneÂ
stavovskyÂm prÏedpisem nebo usnesenõÂm sneÏmu.

§ 27

§ 31

(1) BraÂnõÂ-li advokaÂtovi, kteryÂ vykonaÂvaÂ advokacii
samostatneÏ, jakaÂkoliv prÏekaÂzÏka ve vykonaÂvaÂnõÂ advokacie, je povinen ustanovit bez odkladu jineÂho advokaÂta
po dohodeÏ s nõÂm svyÂm zaÂstupcem; porusÏõÂ-li advokaÂt
tuto povinnost, ustanovõÂ zaÂstupce Komora s tõÂm, zÏe
podle okolnostõÂ prÏõÂpadu urcÏõÂ i vyÂsÏi naÂhrady, kterou je
advokaÂt povinen zaÂstupci poskytnout.

AdvokaÂt nebo spolecÏnost, kteraÂ zameÏstnaÂvaÂ advokaÂtnõÂho koncipienta, jsou povinny vytvaÂrÏet takoveÂ pracovnõÂ podmõÂnky, ktereÂ advokaÂtnõÂmu koncipientovi
umozÏnõÂ rÏaÂdnou prÏõÂpravu na povolaÂnõÂ advokaÂta; advokaÂtnõÂmu koncipientovi musõÂ byÂt zejmeÂna umozÏneÏna
uÂcÏast na sÏkolenõÂch porÏaÂdanyÂch Komorou, rÏaÂdnaÂ prÏõÂprava na advokaÂtnõÂ zkousÏku, jakozÏ i uÂcÏast u advokaÂtnõÂ
zkousÏky.

(2) Nedohodne-li se zaÂstupce s klientem do jednoho tyÂdne ode dne, kdy byl klient o ustanovenõÂ zaÂstupce vyrozumeÏn, jinak nebo neucÏinõÂ-li klient v teÂto
lhuÊteÏ jineÂ opatrÏenõÂ, prÏechaÂzejõÂ praÂva a povinnosti zastoupeneÂho advokaÂta, souvisejõÂcõÂ s poskytovaÂnõÂm praÂvnõÂch sluzÏeb, na zaÂstupce.
§ 28
(1) AdvokaÂt je v zaÂjmu zachovaÂnõÂ cti a vaÂzÏnosti
advokaÂtnõÂho stavu povinen prÏed tõÂm, nezÏ proti jineÂmu
advokaÂtovi zahaÂjõÂ soudnõÂ nebo jineÂ obdobneÂ rÏõÂzenõÂ ve
veÏci souvisejõÂcõÂ s vyÂkonem advokacie, vyuzÏõÂt smõÂrcÏõÂho
rÏõÂzenõÂ prÏed orgaÂny Komory; to neplatõÂ, je-li alesponÏ
jednõÂm z uÂcÏastnõÂkuÊ sporu trÏetõÂ osoba.
(2) SmõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ je zpravidla vedeno prÏed prÏedsedou Komory nebo jinyÂm cÏlenem jejõÂho prÏedstavenstva;
jeho uÂcÏelem je veÂst uÂcÏastnõÂky sporu k jeho vyrÏesÏenõÂ
smõÂrem.
(3) Podrobnosti o smõÂrcÏõÂm rÏõÂzenõÂ stanovõÂ stavovskyÂ prÏedpis.

HL AVA CÏ T V RTAÂ
KaÂrnaÂ odpoveÏdnost
§ 32
(1) Za zaÂvazÏneÂ nebo opeÏtovneÂ zavineÏneÂ porusÏenõÂ
povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem nebo stavovskyÂm prÏedpisem (daÂle jen ¹kaÂrneÂ provineÏnõÂª) muÊzÏe
byÂt advokaÂtovi ulozÏeno neÏktereÂ z teÏchto kaÂrnyÂch opatrÏenõÂ:
a) põÂsemneÂ napomenutõÂ,
b) põÂsemneÂ napomenutõÂ oznaÂmeneÂ ostatnõÂm advokaÂtuÊm,
c) pokuta azÏ do vyÂsÏe stonaÂsobku minimaÂlnõÂ meÏsõÂcÏnõÂ
mzdy stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem,13)
d) vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ azÏ na dobu peÏti
let.
(2) VyÂnos pokut prÏipadaÂ KomorÏe.

§ 29

§ 33

(1) AdvokaÂt je povinen oznaÂmit KomorÏe bez odkladu po zahaÂjenõÂ vyÂkonu advokacie sveÂ sõÂdlo, zpuÊsob,
jakyÂm vykonaÂvaÂ advokacii, jakozÏ i dalsÏõÂ skutecÏnosti
nezbytneÂ pro vedenõÂ seznamu advokaÂtuÊ stanoveneÂ stavovskyÂm prÏedpisem; advokaÂt je povinen oznaÂmit KomorÏe bez odkladu i zmeÏny teÏchto skutecÏnostõÂ, a to do
jednoho tyÂdne poteÂ, co nastaly.

(1) O ulozÏenõÂ kaÂrneÂho opatrÏenõÂ rozhoduje v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm na zaÂkladeÏ naÂvrhu kaÂrneÂho zÏalobce (§ 46 odst. 3, § 51) trÏõÂcÏlennyÂ senaÂt kaÂrneÂ komise
Komory.

(2) AdvokaÂt je povinen oznaÂmit KomorÏe ve lhuÊteÏ
uvedeneÂ v odstavci 1 vesÏkereÂ skutecÏnosti, ktereÂ by
mohly byÂt duÊvodem k pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie
nebo k vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ.

12

(2) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt
podaÂn do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy se kaÂrnyÂ zÏalobce
o kaÂrneÂm provineÏnõÂ dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do dvou
let ode dne, kdy ke kaÂrneÂmu provineÏnõÂ dosÏlo.
(3) AdvokaÂt, vuÊcÏi neÏmuzÏ bylo kaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno, maÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se ke vsÏem skutecÏnostem, ktereÂ
jsou mu kladeny za vinu; maÂ praÂvo haÂjit se a navrhovat

) § 35 odst. 1 trestnõÂho rÏaÂdu.
§ 25 odst. 3 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
Â stavnõÂm soudu.
§ 31 odst. 1 zaÂkona cÏ. 182/1993 Sb., o U
13
) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏSFR cÏ. 53/1992 Sb., o minimaÂlnõÂ mzdeÏ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏR cÏ. 615/1992 Sb. a narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 303/
/1995 Sb.
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duÊkazy, ktereÂ by meÏly byÂt v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ provedeny.
AdvokaÂt muÊzÏe byÂt v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ zastoupen jinyÂm
advokaÂtem.
(4) V kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ lze vyslyÂchat sveÏdky, znalce
a uÂcÏastnõÂky, jen kdyzÏ se dobrovolneÏ dostavõÂ a poskytnou vyÂpoveÏd'. TakeÂ jineÂ duÊkazy lze provaÂdeÏt jen tehdy,
jsou-li jim poskytnuty. ProcesnõÂ uÂkony, ktereÂ v kaÂrneÂm
rÏõÂzenõÂ nemuÊzÏe senaÂt kaÂrneÂ komise saÂm proveÂst, provede
na jeho dozÏaÂdaÂnõÂ a na naÂklady Komory soud; soud je
povinen dozÏaÂdaÂnõÂ vyhoveÏt, nejde-li o procesnõÂ uÂkon
podle zaÂkona neprÏõÂpustnyÂ. Soud prÏitom ucÏinõÂ vsÏechna
rozhodnutõÂ, kteraÂ jsou k provedenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ potrÏebnaÂ.
(5) MaÂ-li v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ vystupovat jako kaÂrnyÂ
zÏalobce prÏedseda kontrolnõÂ rady, je opraÂvneÏn poveÏrÏit
jineÂho advokaÂta po dohodeÏ s nõÂm provedenõÂm prÏõÂpravnyÂch uÂkonuÊ prÏed zahaÂjenõÂm kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ; na takto
poveÏrÏeneÂho advokaÂta se vztahuje ustanovenõÂ § 48.
(6) Podrobnosti o kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ stanovõÂ kaÂrnyÂ rÏaÂd
(§ 51 odst. 1).
§ 34

v seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ vedeneÂm Komorou.
§ 37
(1) Komora zapõÂsÏe do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ kazÏdeÂho, kdo
a) maÂ plnou zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) zõÂskal vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ na praÂvnickeÂ fakulteÏ
vysokeÂ sÏkoly se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice,
c) je bezuÂhonnyÂ [§ 5 odst. 1 põÂsm. d)], a
d) je k advokaÂtovi nebo ke spolecÏnosti v pracovnõÂm
pomeÏru, vyjma pracovnõÂho pomeÏru vedlejsÏõÂho.
(2) SplnÏuje-li podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1, Komora zapõÂsÏe zÏadatele do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ na zaÂkladeÏ jeho põÂsemneÂ zÏaÂdosti, a to ke dni
uvedeneÂmu v teÂto zÏaÂdosti. NenõÂ-li takovyÂ den v zÏaÂdosti o zaÂpis do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ
uveden, zapõÂsÏe Komora zÏadatele do seznamu koncipientuÊ nejpozdeÏji do dvou meÏsõÂcuÊ od jejõÂho dorucÏenõÂ.
(3) Komora advokaÂtnõÂho koncipienta ze seznamu
advokaÂtnõÂch koncipientuÊ vysÏkrtne, zjistõÂ-li, zÏe nesplnÏuje neÏkterou z podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 1.

RozhodnutõÂ kaÂrneÂho senaÂtu vydaneÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ, kteryÂm se toto rÏõÂzenõÂ prÏed kaÂrnyÂm senaÂtem koncÏõÂ
(daÂle jen ¹rozhodnutõÂª), musõÂ byÂt põÂsemneÂ a musõÂ obsahovat vyÂrok, oduÊvodneÏnõÂ a poucÏenõÂ o opravneÂm prostrÏedku; pro dorucÏovaÂnõÂ jeho põÂsemneÂho vyhotovenõÂ se
pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ o dorucÏovaÂnõÂ rozhodnutõÂ vydanyÂch ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.14)

(4) Komora pozastavõÂ advokaÂtnõÂmu koncipientovi
vyÂkon praÂvnõÂ praxe z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 9 odst. 1
põÂsm. b) nebo na zaÂkladeÏ jeho põÂsemneÂ zÏaÂdosti; Komora
muÊzÏe pozastavit advokaÂtnõÂmu koncipientovi vyÂkon
praÂvnõÂ praxe z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 9 odst. 2.

§ 35

§ 38

(1) Proti rozhodnutõÂ muÊzÏe advokaÂt nebo kaÂrnyÂ
zÏalobce podat do 15 dnuÊ od jeho dorucÏenõÂ odvolaÂnõÂ;
odvolaÂnõÂ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.

(1) AdvokaÂtnõÂ koncipient vykonaÂvaÂ u advokaÂta
nebo u spolecÏnosti praÂvnõÂ praxi, jejõÂmzÏ cõÂlem je zõÂskat
pod vedenõÂm a dohledem advokaÂta znalosti a osvojit si
zkusÏenosti potrÏebneÂ k vyÂkonu advokacie.

(2) O odvolaÂnõÂ rozhoduje trÏõÂcÏlennyÂ senaÂt ustanovenyÂ prÏedstavenstvem Komory z cÏlenuÊ, prÏõÂpadneÏ naÂhradnõÂkuÊ prÏedstavenstva (daÂle jen ¹odvolacõÂ senaÂtª).
(3) OdvolacõÂ senaÂt Komory v odvolacõÂm rÏõÂzenõÂ
rozhodnutõÂ zrusÏõÂ nebo odvolaÂnõÂ zamõÂtne a rozhodnutõÂ
potvrdõÂ. ZrusÏõÂ-li odvolacõÂ senaÂt Komory odvolaÂnõÂm
napadeneÂ rozhodnutõÂ, rozhodne ve veÏci sameÂ nebo ji
vraÂtõÂ kaÂrneÂmu senaÂtu k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ a rozhodnutõÂ;
kaÂrnyÂ senaÂt je v tomto prÏõÂpadeÏ vaÂzaÂn praÂvnõÂm naÂzorem odvolacõÂho senaÂtu.

(2) PrÏi vyÂkonu praÂvnõÂ praxe je koncipient povinen
postupovat v souladu s tõÂmto zaÂkonem a stavovskyÂmi
prÏedpisy.
§ 39
UstanovenõÂ § 9 odst. 3, § 16, 17, 21, § 32 odst. 1
põÂsm. a) azÏ c) a § 33 azÏ 35 se pouzÏijõÂ pro advokaÂtnõÂho
koncipienta prÏimeÏrÏeneÏ.
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Ï
Â
Â
Â
CESKA ADVOKATNI KOMORA

Â ST T R
Ï E TIÂ
CÏ A
Â TNIÂ KONCIPIENT
ADVOKA
§ 36
AdvokaÂtnõÂm koncipientem je ten, kdo je zapsaÂn

14

§ 40
(1) ZrÏizuje se CÏeskaÂ advokaÂtnõÂ komora se sõÂdlem
v Praze.

) § 24 a 25 zaÂkona cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
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(2) Komora je samospraÂvnou stavovskou organizacõÂ vsÏech advokaÂtuÊ.
(3) Komora je praÂvnickou osobou.
§ 41
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Komora maÂ tyto orgaÂny:
sneÏm,
prÏedstavenstvo,
prÏedsedu Komory,
kontrolnõÂ radu,
kaÂrnou komisi,
zkusÏebnõÂ komisi pro advokaÂtnõÂ zkousÏky a uznaÂvacõÂ
zkousÏky.
(2) Komora muÊzÏe zrÏizovat poradnõÂ orgaÂny.
§ 42
SneÏm
(1) NejvysÏsÏõÂm orgaÂnem Komory je sneÏm.
(2) PraÂvo uÂcÏastnit se sneÏmu majõÂ vsÏichni advokaÂti.

(3) SneÏm svolaÂvaÂ prÏedstavenstvo nejmeÂneÏ jednou
za trÏi roky. PrÏedstavenstvo vsÏak svolaÂ sneÏm kdykoliv,
pozÏaÂdaÂ-li o to põÂsemneÏ v pruÊbeÏhu dvou kalendaÂrÏnõÂch
meÏsõÂcuÊ alesponÏ trÏetina vsÏech advokaÂtuÊ nebo pozÏaÂdaÂ-li
o to kontrolnõÂ rada; prÏedstavenstvo je povinno svolat
v teÏchto prÏõÂpadech sneÏm nejpozdeÏji do dvou meÏsõÂcuÊ.

f) projednaÂvat a schvalovat zpraÂvu o cÏinnosti ostatnõÂch orgaÂnuÊ Komory,
g) rusÏit nebo meÏnit rozhodnutõÂ prÏedstavenstva, vyjma
rozhodnutõÂ podle § 44 odst. 3 põÂsm. a) azÏ c). PraÂva,
kteraÂ ze zrusÏeneÂho rozhodnutõÂ prÏedstavenstva
vznikla advokaÂtuÊm nebo jinyÂm osobaÂm, vsÏak nemohou byÂt dotcÏena,
h) schvalovat stavovskeÂ prÏedpisy prÏijateÂ prÏedstavenstvem v prÏõÂpadech, ktereÂ si vyhradõÂ, a
i) usnaÂsÏet se ve vsÏech dalsÏõÂch veÏcech, ktereÂ si vyhradõÂ, s vyÂjimkou rozhodovaÂnõÂ v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ.
§ 44
PrÏedstavenstvo
(1) PrÏedstavenstvo je vyÂkonnyÂm orgaÂnem Komory.
(2) PrÏedstavenstvo maÂ jedenaÂct cÏlenuÊ a peÏt naÂhradnõÂkuÊ ; klesne-li pocÏet cÏlenuÊ prÏedstavenstva pod pocÏet stanovenyÂ tõÂmto zaÂkonem, je prÏedstavenstvo opraÂvneÏno doplnit z rÏad naÂhradnõÂkuÊ cÏleny noveÂ.
a)
b)
c)
d)

(4) SneÏm je schopnyÂ usnaÂsÏenõÂ, je-li prÏõÂtomna alesponÏ trÏetina vsÏech advokaÂtuÊ.

a)

(5) NenõÂ-li sneÏm schopnyÂ usnaÂsÏenõÂ, svolaÂ prÏedstavenstvo do dvou meÏsõÂcuÊ sneÏm novyÂ; takto svolanyÂ
sneÏm je schopnyÂ usnaÂsÏenõÂ, pokud je prÏõÂtomna alesponÏ
desetina vsÏech advokaÂtuÊ.

b)

§ 43
a)

b)
c)
d)

e)

SneÏmu prÏõÂslusÏõÂ
volit z advokaÂtuÊ prÏõÂmou a tajnou volbou na dobu
trÏõÂ let cÏleny a naÂhradnõÂky prÏedstavenstva, kontrolnõÂ
rady a kaÂrneÂ komise. CÏleny teÏchto orgaÂnuÊ Komory sneÏm takeÂ tajnyÂm hlasovaÂnõÂm odvolaÂvaÂ,
prÏijõÂmat organizacÏnõÂ rÏaÂd Komory a volebnõÂ rÏaÂd,
zrÏizovat sociaÂlnõÂ fond Komory. SneÏm muÊzÏe zrÏõÂdit
i jineÂ fondy Komory a stanovit pravidla jejich
tvorby a cÏerpaÂnõÂ,
schvalovat vyÂsÏi prÏõÂspeÏvkuÊ na cÏinnost Komory, jakozÏ i jinyÂch plateb prÏedvõÂdanyÂch tõÂmto zaÂkonem,
poprÏõÂpadeÏ stanovit zaÂsady pro urcÏenõÂ jejich vyÂsÏe
(§ 30),
schvalovat vyÂsÏi naÂhrad za ztraÂtu cÏasu straÂveneÂho
vyÂkonem funkcõÂ v orgaÂnech Komory, poprÏõÂpadeÏ
stanovit zaÂsady pro urcÏenõÂ jejich vyÂsÏe,

Strana 1009

c)

d)
e)
f)
g)
h)

(3) PrÏedstavenstvu prÏõÂslusÏõÂ rozhodovat
o urcÏenõÂ advokaÂta podle § 18 odst. 2,
o ustanovenõÂ zaÂstupce advokaÂta podle § 27 odst. 1,
o ustanovenõÂ odvolacõÂho senaÂtu podle § 35 odst. 2,
ve vsÏech dalsÏõÂch veÏcech podle tohoto zaÂkona, pokud rozhodovaÂnõÂ o nich nenõÂ sveÏrÏeno jineÂmu
orgaÂnu Komory.
(4) PrÏedstavenstvu daÂle prÏõÂslusÏõÂ
volit ze svyÂch cÏlenuÊ a odvolaÂvat prÏedsedu a mõÂstoprÏedsedy Komory. PocÏet mõÂstoprÏedseduÊ Komory
urcÏõÂ organizacÏnõÂ rÏaÂd,
prÏijõÂmat stavovskeÂ prÏedpisy, vyjma stavovskyÂch
prÏedpisuÊ, jejichzÏ schvaÂlenõÂ podle tohoto zaÂkona
nebo usnesenõÂ sneÏmu prÏõÂslusÏõÂ sneÏmu. Pokud si
vsÏak sneÏm vyhradil schvaÂlenõÂ stavovskeÂho prÏedpisu prÏijateÂho prÏedstavenstvem [§ 43 põÂsm. h)],
pozbude tento stavovskyÂ prÏedpis platnosti, neschvaÂlõÂ-li jej nejblizÏsÏõÂ sneÏm; praÂva, kteraÂ z tohoto
stavovskeÂho prÏedpisu vznikla, vsÏak nemohou byÂt
dotcÏena,
provaÂdeÏt zaÂpisy v seznamu advokaÂtuÊ a v seznamu
advokaÂtnõÂch koncipientuÊ a dohlõÂzÏet na vedenõÂ
teÏchto seznamuÊ, jakozÏ i na vedenõÂ seznamu sdruzÏenõÂ a spolecÏnostõÂ vykonaÂvajõÂcõÂch advokacii (§ 11
odst. 2),
hospodarÏit s prostrÏedky sociaÂlnõÂho fondu Komory,
poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂch fonduÊ Komory,
svolaÂvat sneÏm,
vyjadrÏovat se ke zkusÏebnõÂm rÏaÂduÊm pro advokaÂtnõÂ
zkousÏky a uznaÂvacõÂ zkousÏky,
vyjadrÏovat se ke kaÂrneÂmu rÏaÂdu,
spravovat majetek Komory,
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i) zajisÏt'ovat publikacÏnõÂ, dokumentacÏnõÂ a studijnõÂ cÏinnost Komory,
j) cÏinit vesÏkeraÂ opatrÏenõÂ nezbytnaÂ k zajisÏteÏnõÂ rÏaÂdneÂ
cÏinnosti Komory, jakozÏ i provaÂdeÏt dalsÏõÂ cÏinnost
podle tohoto zaÂkona, pokud neprÏõÂslusÏõÂ jinyÂm orgaÂnuÊm Komory.
(5) PrÏedstavenstvo je povinno informovat pravidelneÏ advokaÂty o cÏinnosti orgaÂnuÊ Komory.
(6) PrÏedstavenstvo se schaÂzõÂ zpravidla jednou meÏsõÂcÏneÏ; zasedaÂnõÂ prÏedstavenstva svolaÂvaÂ prÏedseda Komory.
§ 45
PrÏedseda Komory
(1) PrÏedseda jednaÂ jmeÂnem Komory ve vsÏech veÏcech.
(2) PrÏedseda Komory je opraÂvneÏn cÏinit v dobeÏ
mezi zasedaÂnõÂmi prÏedstavenstva vesÏkeraÂ opatrÏenõÂ a rozhodnutõÂ nezbytnaÂ k zajisÏteÏnõÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti orgaÂnuÊ
Komory, kteraÂ nejsou tõÂmto zaÂkonem nebo stavovskyÂm prÏedpisem vyhrazena jineÂmu orgaÂnu Komory.
§ 46
KontrolnõÂ rada
(1) KontrolnõÂ rada je kontrolnõÂm orgaÂnem Komory.
(2) PocÏet cÏlenuÊ a naÂhradnõÂkuÊ kontrolnõÂ rady stanovõÂ organizacÏnõÂ rÏaÂd; klesne-li pocÏet cÏlenuÊ kontrolnõÂ
rady pod pocÏet takto stanovenyÂ, je kontrolnõÂ rada
opraÂvneÏna doplnit z rÏad naÂhradnõÂkuÊ cÏleny noveÂ.

§ 47
KaÂrnaÂ komise
(1) KaÂrnaÂ komise vykonaÂvaÂ puÊsobnost stanovenou tõÂmto zaÂkonem a kaÂrnyÂm rÏaÂdem v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ.
rÏaÂd.

(2) PocÏet cÏlenuÊ kaÂrneÂ komise stanovõÂ organizacÏnõÂ

(3) KaÂrnaÂ komise volõÂ ze svyÂch cÏlenuÊ a odvolaÂvaÂ
prÏedsedu kaÂrneÂ komise, a stanovõÂ-li tak organizacÏnõÂ rÏaÂd,
i mõÂstoprÏedsedy kaÂrneÂ komise. PrÏedseda kaÂrneÂ komise
jmenuje z cÏlenuÊ kaÂrneÂ komise cÏleny kaÂrnyÂch senaÂtuÊ
(§ 33 odst. 1).
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ o orgaÂnech Komory
§ 48
Funkce v orgaÂnech Komory jsou cÏestneÂ; za jejich
vyÂkon prÏõÂslusÏõÂ jen naÂhrada hotovyÂch vyÂdajuÊ a naÂhrada
za ztraÂtu cÏasu.
§ 49
(1) Podrobnosti o organizaci Komory a jejõÂch
orgaÂnuÊ stanovõÂ organizacÏnõÂ rÏaÂd a dalsÏõÂ stavovskeÂ prÏedpisy.
(2) Podrobnosti o volbaÂch do orgaÂnuÊ Komory,
jakozÏ i o odvolaÂnõÂ jejich cÏlenuÊ stanovõÂ volebnõÂ rÏaÂd.
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(3) KontrolnõÂ rada volõÂ ze svyÂch cÏlenuÊ a odvolaÂvaÂ
prÏedsedu kontrolnõÂ rady, a stanovõÂ-li tak organizacÏnõÂ
rÏaÂd, i mõÂstoprÏedsedy kontrolnõÂ rady. PrÏedseda kontrolnõÂ rady je opraÂvneÏn vystupovat v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ
podle tohoto zaÂkona jako kaÂrnyÂ zÏalobce.

(1) Komora je povinna do 30 dnuÊ prÏedlozÏit Ministerstvu spravedlnosti vesÏkereÂ stavovskeÂ prÏedpisy prÏijateÂ jejõÂmi orgaÂny.

(4) KontrolnõÂ radeÏ prÏõÂslusÏõÂ dohlõÂzÏet na dodrzÏovaÂnõÂ
tohoto zaÂkona a stavovskyÂch prÏedpisuÊ jinyÂmi orgaÂny
Komory a advokaÂty; cÏlenuÊm kontrolnõÂ rady musõÂ byÂt
umozÏneÏn prÏõÂstup ke vsÏem põÂsemnostem, jakozÏ i jinyÂm
dokumentuÊm advokaÂtuÊ a Komory.

(2) MaÂ-li ministr spravedlnosti za to, zÏe stavovskyÂ
prÏedpis Komory je v rozporu se zaÂkonem, je opraÂvneÏn
podat ve lhuÊteÏ dvou meÏsõÂcuÊ od jeho prÏijetõÂ naÂvrh na
jeho prÏezkoumaÂnõÂ soudem; ustanovenõÂ § 247 azÏ 250k
obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ.

(5) MaÂ-li kontrolnõÂ rada za to, zÏe rozhodnutõÂ, vyjma rozhodnutõÂ podle § 35 odst. 3, nebo jineÂ opatrÏenõÂ
prÏedstavenstva, vcÏetneÏ jõÂm prÏijateÂho stavovskeÂho prÏedpisu, je v rozporu s praÂvnõÂm prÏedpisem nebo usnesenõÂm
sneÏmu, je opraÂvneÏna jeho vyÂkon pozastavit; pozastavenõÂ vsÏak pozbude platnosti, pokud prÏedstavenstvo
pozastaveneÂ rozhodnutõÂ potvrdõÂ dvoutrÏetinovou veÏtsÏinou vsÏech svyÂch cÏlenuÊ. KontrolnõÂ rada je opraÂvneÏna
pozastavit i vyÂkon potvrzeneÂho rozhodnutõÂ; pozastavõÂ-li takto potvrzeneÂ rozhodnutõÂ, je povinna pozÏaÂdat soucÏasneÏ prÏedstavenstvo o svolaÂnõÂ sneÏmu k rozhodnutõÂ podle § 43 põÂsm. g).

§ 50

§ 51
(1) Ministerstvo spravedlnosti vydaÂvaÂ praÂvnõÂm
prÏedpisem po prÏedchozõÂm vyjaÂdrÏenõÂ Komory kaÂrnyÂ
rÏaÂd.
(2) Ministr spravedlnosti je opraÂvneÏn vystupovat
v kaÂrneÂm rÏõÂzenõÂ podle tohoto zaÂkona jako kaÂrnyÂ zÏalobce.
(3) Ministr spravedlnosti je opraÂvneÏn podat naÂvrh
na vysÏkrtnutõÂ advokaÂta ze seznamu advokaÂtuÊ (§ 8) a na
pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie (§ 9).
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§ 52
(1) Ministerstvo spravedlnosti vydaÂvaÂ praÂvnõÂm
prÏedpisem po prÏedchozõÂm vyjaÂdrÏenõÂ Komory zkusÏebnõÂ rÏaÂd pro advokaÂtnõÂ zkousÏky a uznaÂvacõÂ zkousÏky.
(2) Ministr spravedlnosti jmenuje cÏleny zkusÏebnõÂ
komise pro advokaÂtnõÂ zkousÏky a uznaÂvacõÂ zkousÏky;
nejmeÂneÏ jednu trÏetinu cÏlenuÊ zkusÏebnõÂ komise jmenuje
ministr spravedlnosti na naÂvrh Komory a jednu trÏetinu
cÏlenuÊ na naÂvrh NejvysÏsÏõÂho soudu.
Â ST SÏ E STA
Â
CÏ A
Â,
USTANOVENIÂ SPOLECÏNA
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
Â
Ï ECHODNA
PR
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
§ 53
StavovskyÂ prÏedpis prÏijatyÂ v souladu s tõÂmto zaÂkonem je zaÂvaznyÂ pro advokaÂty a advokaÂtnõÂ koncipienty.
§ 54
(1) AdvokaÂtnõÂ zkousÏkou se proveÏrÏujõÂ znalosti
z uÂstavnõÂch prÏedpisuÊ CÏeskeÂ republiky, z praÂva verÏejneÂho a soukromeÂho, vcÏetneÏ schopnostõÂ vyÂkladu a pouzÏitõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ na konkreÂtnõÂ prÏõÂpad, jakozÏ
i znalosti stavovskyÂch prÏedpisuÊ. AdvokaÂtnõÂ zkousÏku
lze slozÏit pouze v jazyce cÏeskeÂm nebo slovenskeÂm.
(2) UznaÂvacõÂ zkousÏkou se oveÏrÏujõÂ znalosti praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb a zaÂkladnõÂ znalosti o praÂvnõÂm rÏaÂdu CÏeskeÂ republiky; uÂcÏelem uznaÂvacõÂ zkousÏky je i oveÏrÏenõÂ znalostõÂ stavovskyÂch
prÏedpisuÊ. UznaÂvacõÂ zkousÏku lze slozÏit i v neÏktereÂm
z cizõÂch jazykuÊ pouzÏõÂvanyÂch beÏzÏneÏ v mezinaÂrodnõÂm
styku.
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nebo pozastavenõÂ na zaÂkladeÏ vlastnõÂ zÏaÂdosti; praÂvo domaÂhat se zÏalobou podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ16) u soudu
prÏezkoumaÂnõÂ ostatnõÂch rozhodnutõÂ (§ 44 odst. 3) tõÂm
nenõÂ dotcÏeno.
(2) Ten,
a) kdo nebyl zapsaÂn do seznamu advokaÂtuÊ nebo seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ,
b) komu nebylo vydaÂno osveÏdcÏenõÂ o zaÂpisu do seznamu advokaÂtuÊ (§ 5 odst. 4),
c) komu ve lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebylo
umozÏneÏno vykonat advokaÂtnõÂ nebo uznaÂvacõÂ
zkousÏku, anebo
d) komu nebylo ve lhuÊteÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem
umozÏneÏno slozÏenõÂ slibu,
maÂ praÂvo domaÂhat se ochrany u soudu.
(3) Proti rozhodnutõÂ orgaÂnu Komory, proti neÏmuzÏ tento zaÂkon neprÏipousÏtõÂ opravnyÂ prostrÏedek
k soudu nebo k jineÂmu orgaÂnu Komory, a proti rozhodnutõÂ orgaÂnu Komory o opravneÂm prostrÏedku nejsou prÏõÂpustneÂ rÏaÂdneÂ opravneÂ prostrÏedky.
§ 56
UstanovenõÂ hlavy druheÂ a trÏetõÂ cÏaÂsti druheÂ tohoto
zaÂkona se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ pro dalsÏõÂ cÏinnosti advokaÂtuÊ
vykonaÂvaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.17)
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
§ 57
(1) AdvokaÂti zapsanõÂ v seznamu advokaÂtuÊ vedeneÂm podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se dnem uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona staÂvajõÂ advokaÂty podle tohoto zaÂkona;
Komora je zapõÂsÏe do seznamu advokaÂtuÊ bez zÏaÂdosti.

(3) Podrobnosti o advokaÂtnõÂ zkousÏce a uznaÂvacõÂ
zkousÏce stanovõÂ zkusÏebnõÂ rÏaÂdy (§ 52 odst. 1).

(2) KomercÏnõÂ praÂvnõÂci zapsanõÂ v seznamu komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ vedeneÂm podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se
dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona staÂvajõÂ advokaÂty podle
tohoto zaÂkona; Komora je zapõÂsÏe do seznamu advokaÂtuÊ
bez zÏaÂdosti.

§ 55

§ 58

(1) Proti rozhodnutõÂ Komory o vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ nebo ze seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ a proti rozhodnutõÂ Komory o pozastavenõÂ vyÂkonu advokacie nebo vyÂkonu praÂvnõÂ praxe advokaÂtnõÂho
koncipienta lze podat podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ15)
opravnyÂ prostrÏedek k soudu, nejde-li o vysÏkrtnutõÂ

(1) AdvokaÂtnõÂ koncipienti zapsanõÂ v seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ vedeneÂm podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ se dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona staÂvajõÂ advokaÂtnõÂmi koncipienty podle tohoto zaÂkona; Komora
je zapõÂsÏe do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ bez zÏaÂdosti.

15

) § 250l azÏ 250s obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
) § 247 azÏ 250k obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
17
) NaprÏ. § 13 odst. 1 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, § 70 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku, § 15 odst. 1 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 111/1990 Sb., o staÂtnõÂm podniku, § 8 a § 50
odst. 3 a 4 zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnaÂnõÂ, § 28 a 29 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
16

(2) PraÂvnõÂ cÏekateleÂ komercÏnõÂho praÂvnõÂka zapsanõÂ
v seznamu praÂvnõÂch cÏekateluÊ vedeneÂm podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona staÂvajõÂ
advokaÂtnõÂmi koncipienty podle tohoto zaÂkona; Komora je zapõÂsÏe do seznamu advokaÂtnõÂch koncipientuÊ
bez zÏaÂdosti.
(3) Praxe vykonanaÂ advokaÂtnõÂmi koncipienty a cÏekateli komercÏnõÂho praÂvnõÂka podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se povazÏuje za praÂvnõÂ praxi advokaÂtnõÂho koncipienta podle tohoto zaÂkona.
§ 59
(1) AdvokaÂtnõÂ zkousÏka slozÏenaÂ do dne uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se povazÏuje
za advokaÂtnõÂ zkousÏku podle tohoto zaÂkona.
(2) ZkousÏka komercÏnõÂho praÂvnõÂka slozÏenaÂ do dne
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se
povazÏuje za advokaÂtnõÂ zkousÏku podle tohoto zaÂkona.
(3) AdvokaÂtnõÂ zkousÏka slozÏenaÂ do 31. prosince
1992 podle zaÂkona SlovenskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 132/
/1990 Sb., o advokacii, se povazÏuje za advokaÂtnõÂ
zkousÏku podle tohoto zaÂkona.
§ 60
PozastavenõÂ vyÂkonu advokacie podle § 9 odst. 1
põÂsm. a) se nepouzÏije v prÏõÂpadeÏ pracovnõÂho pomeÏru
veÏdeckeÂho pracovnõÂka v oboru praÂvo,18) byl-li advokaÂt zapsaÂn do seznamu advokaÂtuÊ podle § 57 a trval-li
tento pracovnõÂ pomeÏr v den uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
§ 61
Za vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ podle § 5 odst. 1
põÂsm. b) a § 37 odst. 1 põÂsm. b) se povazÏuje teÂzÏ vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ zõÂskaneÂ na praÂvnickeÂ fakulteÏ vysokeÂ sÏkoly se sõÂdlem na uÂzemõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky nebo jejõÂch praÂvnõÂch prÏedchuÊdcuÊ.
§ 62
(1) KaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ a disciplinaÂrnõÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu
komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ ulozÏenaÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se povazÏujõÂ za kaÂrneÂ opatrÏenõÂ vysÏkrtnutõÂ ze seznamu advokaÂtuÊ podle § 5 odst. 1 põÂsm. e) a § 8
odst. 1 põÂsm. f).
(2) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ podle tohoto
zaÂkona, dosÏlo-li ke skutku, kteryÂ by mohl byÂt povazÏovaÂn za kaÂrneÂ provineÏnõÂ nebo disciplinaÂrnõÂ provineÏnõÂ
podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ, prÏede dnem uÂcÏinnosti zaÂkona, je opraÂvneÏn jako kaÂrnyÂ zÏalobce podat pouze
prÏedseda kontrolnõÂ rady, a to ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch

18
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k podaÂnõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ kaÂrneÂho rÏõÂzenõÂ nebo disciplinaÂrnõÂho rÏõÂzenõÂ teÏmito prÏedpisy.
(3) KaÂrneÂ rÏõÂzenõÂ nebo disciplinaÂrnõÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂ
prÏede dnem uÂcÏinnosti zaÂkona podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se dokoncÏõÂ podle teÏchto prÏedpisuÊ ; puÊsobnost kaÂrnyÂch orgaÂnuÊ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ vykonaÂvajõÂ
v tomto rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny Komory.
§ 63
PraÂvo toho, kdo nebyl podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
zapsaÂn do seznamu advokaÂtuÊ nebo seznamu komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ, kdo byl z teÏchto seznamuÊ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ vysÏkrtnut nebo komu byl podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ pozastaven vyÂkon advokacie nebo
vyÂkon cÏinnosti komercÏnõÂho praÂvnõÂka, domaÂhat se
ochrany u soudu, nenõÂ tõÂmto zaÂkonem dotcÏeno.
§ 64
Do dob nebo lhuÊt uvedenyÂch v § 5 odst. 1 põÂsm. e),
§ 7, § 8 odst. 2 a § 37 odst. 2 se zapocÏõÂtaÂvajõÂ doby nebo
lhuÊty, ktereÂ pocÏaly beÏzÏet za uÂcÏinnosti nebo podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 65
(1) Do zvolenõÂ prÏedstavenstva podle tohoto zaÂkona vykonaÂvaÂ jeho puÊsobnost prÏedstavenstvo slozÏeneÂ
z cÏlenuÊ prÏedstavenstva CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ komory a cÏlenuÊ
prÏedstavenstva Komory komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ CÏeskeÂ
republiky zvolenyÂch podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) PrÏedstavenstvo uvedeneÂ v odstavci 1 zvolõÂ ze
svyÂch cÏlenuÊ prÏedsedu a poprÏõÂpadeÏ i mõÂstoprÏedsedy Komory.
(3) Do dne konaÂnõÂ prvnõÂho sneÏmu (§ 68) prÏõÂslusÏõÂ
prÏedstavenstvu vedle jeho puÊsobnosti stanoveneÂ tõÂmto
zaÂkonem i puÊsobnost sneÏmu podle § 43 põÂsm. b) azÏ f).
§ 66
(1) Do zvolenõÂ kontrolnõÂ rady podle tohoto zaÂkona vykonaÂvaÂ jejõÂ puÊsobnost kontrolnõÂ rada slozÏenaÂ
z cÏlenuÊ reviznõÂ komise CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ komory
a cÏlenuÊ dozorcÏõÂ rady Komory komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ
CÏeskeÂ republiky zvolenyÂch podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) KontrolnõÂ rada uvedenaÂ v odstavci 1 zvolõÂ ze
svyÂch cÏlenuÊ prÏedsedu a poprÏõÂpadeÏ i mõÂstoprÏedsedy kontrolnõÂ rady.
§ 67
(1) Do zvolenõÂ kaÂrneÂ komise podle tohoto zaÂkona
vykonaÂvaÂ jejõÂ puÊsobnost kaÂrnaÂ komise slozÏenaÂ z cÏlenuÊ

) ZaÂkon cÏ. 39/1977 Sb., o vyÂchoveÏ novyÂch veÏdeckyÂch pracovnõÂkuÊ a o dalsÏõÂm zvysÏovaÂnõÂ kvalifikace veÏdeckyÂch pracovnõÂkuÊ.
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kaÂrneÂ komise CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ komory a cÏlenuÊ disciplinaÂrnõÂ komise Komory komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ CÏeskeÂ
republiky zvolenyÂch podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) KaÂrnaÂ komise uvedenaÂ v odstavci 1 zvolõÂ ze
svyÂch cÏlenuÊ prÏedsedu a poprÏõÂpadeÏ i mõÂstoprÏedsedy
kaÂrneÂ komise.
§ 68
PrÏedstavenstvo uvedeneÂ v § 65 svolaÂ prvnõÂ sneÏm
podle tohoto zaÂkona do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona.

nõÂch sluzÏeb vzniklaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ19) zanikajõÂ dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) SpolecÏnõÂci (cÏlenoveÂ) nebo orgaÂny obchodnõÂch
spolecÏnostõÂ a druzÏstev, jejichzÏ prÏedmeÏt podnikaÂnõÂ (cÏinnosti) zahrnuje poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb, jsou povinni prÏizpuÊsobit spolecÏenskou smlouvu nebo stanovy
a praÂvnõÂ pomeÏry obchodnõÂ spolecÏnosti (druzÏstva) tomuto zaÂkonu do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne jeho uÂcÏinnosti
a podat v teÂzÏe lhuÊteÏ naÂvrh na prÏõÂslusÏnyÂ zaÂpis v obchodnõÂm rejstrÏõÂku; neucÏinõÂ-li tak, pouzÏije se prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 764 odst. 2 veÏta druhaÂ a trÏetõÂ obchodnõÂho
zaÂkonõÂku.

§ 69
Dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona prÏechaÂzejõÂ praÂva
a povinnosti CÏeskeÂ advokaÂtnõÂ komory zrÏõÂzeneÂ zaÂkonem CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb., o advokacii,
a Komory komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ zrÏõÂzeneÂ zaÂkonem CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 209/1990 Sb., o komercÏnõÂch praÂvnõÂcõÂch a praÂvnõÂ pomoci jimi poskytovaneÂ, na Komoru.
ZaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ

§ 71
ZrusÏujõÂ se:
1. zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 128/1990 Sb., o advokacii,
2. zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 209/1990 Sb., o komercÏnõÂch praÂvnõÂcõÂch a praÂvnõÂ pomoci jimi poskytovaneÂ.
§ 72

§ 70
(1) ZÏivnostenskaÂ opraÂvneÏnõÂ k poskytovaÂnõÂ praÂv-

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
1996.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

19

) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb.
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177
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 4. cÏervna 1996
o odmeÏnaÂch advokaÂtuÊ a naÂhradaÂch advokaÂtuÊ za poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb (advokaÂtnõÂ tarif)
Ministerstvo spravedlnosti stanovõÂ podle § 22
odst. 2 zaÂkona cÏ. 85/1996 Sb., o advokacii:
Â ST P RV NIÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
OBECNA
§ 1
(1) OdmeÏna advokaÂta za poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂch
sluzÏeb (daÂle jen ¹odmeÏna advokaÂtaª) se rÏõÂdõÂ jeho
smlouvou s klientem (daÂle jen ¹smluvnõÂ odmeÏnaª);
nenõÂ-li odmeÏna odvokaÂta takto urcÏena, rÏõÂdõÂ se ustanovenõÂmi teÂto vyhlaÂsÏky o mimosmluvnõÂ odmeÏneÏ.
(2) PrÏi stanovenõÂ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, jejichzÏ naÂhrada
se klientovi prÏiznaÂvaÂ rozhodnutõÂm soudu nebo jineÂho
orgaÂnu, se vyÂsÏe odmeÏny advokaÂta urcÏõÂ podle ustanovenõÂ o mimosmluvnõÂ odmeÏneÏ ; § 12 odst. 2 a 5 se neuzÏijõÂ. Na to je advokaÂt povinen upozornit klienta, jednaÂ-li s nõÂm o smluvnõÂ odmeÏneÏ.
(3) UstanovenõÂm odstavce 2 veÏty prvnõÂ se rÏõÂdõÂ
i urcÏenõÂ vyÂsÏe odmeÏny advokaÂta ustanoveneÂho soudem.
§2
(1) AdvokaÂt maÂ vedle naÂroku na odmeÏnu advokaÂta teÂzÏ naÂrok na naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ a na naÂhradu za promesÏkanyÂ cÏas za podmõÂnek a ve vyÂsÏi stanoveneÂ touto vyhlaÂsÏkou.
(2) JineÂ naÂklady advokaÂta, zejmeÂna naÂklady na
beÏzÏneÂ administrativnõÂ praÂce, jsou zahrnuty v odmeÏneÏ
advokaÂta.
Â ST D R UH A
Â
CÏ A
Â TA
Ï
ODMENA ADVOKA
OddõÂl prvnõÂ
Sm lu vnõÂ odm eÏ n a
§3
(1) SmluvnõÂ odmeÏna je ujednaÂnõÂm mezi advokaÂtem a klientem o cÏaÂstce, za nizÏ bude praÂvnõÂ sluzÏba
poskytnuta, anebo o zpuÊsobu jejõÂho urcÏenõÂ.
(2) UjednaÂnõÂ o smluvnõÂ odmeÏneÏ je bud' soucÏaÂstõÂ
smlouvy, na jejõÂmzÏ zaÂkladeÏ se praÂvnõÂ sluzÏba poskytuje, nebo je sjednaÂno samostatneÏ.
§4
(1) Je-li sjednaÂna smluvnõÂ odmeÏna podle pocÏtu
hodin nebo jinyÂch cÏasovyÂch jednotek (daÂle jen ¹cÏasovaÂ odmeÏnaª), naÂlezÏõÂ dohodnutaÂ sazba cÏasoveÂ odmeÏny za kazÏdou zapocÏatou cÏasovou jednotku, nenõÂ-li

dohodnuto jinak. Na pozÏaÂdaÂnõÂ klienta je advokaÂt povinen prÏi vyuÂcÏtovaÂnõÂ odmeÏny advokaÂta prÏedlozÏit klientovi cÏasovou specifikaci poskytnutyÂch praÂvnõÂch sluzÏeb.
(2) JestlizÏe advokaÂt ve smlouveÏ o cÏasoveÂ odmeÏneÏ
provedl odhad jejõÂ celkoveÂ vyÂsÏe, je povinen prÏedem
põÂsemneÏ upozornit klienta na podstatneÂ prÏekrocÏenõÂ
puÊvodneÏ odhadnuteÂ vyÂsÏe odmeÏny advokaÂta; jinak se
nemuÊzÏe domaÂhat zaplacenõÂ teÂ cÏaÂsti odmeÏny advokaÂta,
o kterou byl puÊvodnõÂ odhad jejõÂ vyÂsÏe prÏekrocÏen.
§5
Neposkytuje-li advokaÂt praÂvnõÂ sluzÏby ve sjednaneÂm rozsahu, prÏõÂslusÏõÂ mu pomeÏrnaÂ cÏaÂst smluvnõÂ odmeÏny, nenõÂ-li dohodnuto jinak.
OddõÂl druhyÂ
M imosm lu vnõÂ odm eÏ na
§6
VyÂsÏe mimosmluvnõÂ odmeÏny
(1) VyÂsÏe mimosmluvnõÂ odmeÏny se stanovõÂ podle
sazby mimosmluvnõÂ odmeÏny za jeden uÂkon praÂvnõÂ
sluzÏby a podle pocÏtu uÂkonuÊ praÂvnõÂ sluzÏby, ktereÂ advokaÂt ve veÏci vykonal.
(2) Za spraÂvu majetku naÂlezÏõÂ odmeÏna ve vyÂsÏi
10 % rocÏnõÂho prÏõÂjmu ze spravovaneÂho majetku, nejmeÂneÏ 1000 KcÏ rocÏneÏ.
§7
Sazba mimosmluvnõÂ odmeÏny
Sazba mimosmluvnõÂ odmeÏny za jeden uÂkon praÂvnõÂ
sluzÏby cÏinõÂ z tarifnõÂ hodnoty:
do 500 KcÏ ................................... 250 KcÏ
prÏes 500 KcÏ do 1000 KcÏ .............. 500 KcÏ
prÏes 1000 KcÏ do 5000 KcÏ ............ 750 KcÏ
prÏes 5000 KcÏ do 10 000 KcÏ ......... 1000 KcÏ
prÏes 10 000 KcÏ do 200 000 KcÏ .... 1000 KcÏ a 25 KcÏ
za kazÏdyÂch zapocÏatyÂch
1000 KcÏ, o ktereÂ hodnota prÏevysÏuje 10 000 KcÏ
prÏes 200 000 KcÏ .......................... 5750 KcÏ a 25 KcÏ
za kazÏdyÂch zapocÏatyÂch
10 000 KcÏ, o ktereÂ hodnota prÏevysÏuje 200 000 KcÏ
prÏes 10 000 000 KcÏ .................. 30 250 KcÏ a 25 KcÏ
za kazÏdyÂch zapocÏatyÂch
100 000 KcÏ, o ktereÂ
hodnota prÏevysÏuje
10 000 000 KcÏ.
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TarifnõÂ hodnota
§8
(1) NenõÂ-li stanoveno jinak, povazÏuje se za tarifnõÂ
hodnotu vyÂsÏe peneÏzÏiteÂho plneÏnõÂ nebo cena veÏci anebo
praÂva a jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ v dobeÏ zapocÏetõÂ uÂkonu
praÂvnõÂ sluzÏby, jichzÏ se praÂvnõÂ sluzÏba tyÂkaÂ; za cenu
praÂva se povazÏuje jak hodnota pohledaÂvky, tak i zaÂvazku.
(2) Je-li prÏedmeÏtem praÂvnõÂ sluzÏby opeÏtujõÂcõÂ se
plneÏnõÂ, stanovõÂ se tarifnõÂ hodnota soucÏtem hodnot
teÏchto plneÏnõÂ; jde-li vsÏak o plneÏnõÂ na dobu delsÏõÂ nezÏ
peÏt let nebo na dobu neurcÏitou, stanovõÂ se jen peÏtinaÂsobkem hodnoty rocÏnõÂho plneÏnõÂ.
(3) Je-li zaÂkonem stanoveno spojenõÂ dvou nebo
võÂce veÏcõÂ ke spolecÏneÂmu projednaÂnõÂ, povazÏuje se za
tarifnõÂ hodnotu hodnota veÏci, kteraÂ je nejvysÏsÏõÂ.
(4) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ pro opeÏtujõÂcõÂ se plneÏnõÂ
je pro stanovenõÂ tarifnõÂ hodnoty rozhodnaÂ jen hodnota
splaÂtek, ktereÂ jsou v dobeÏ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
jizÏ splatneÂ.
(5) Ve veÏcech zrusÏenõÂ a vyporÏaÂdaÂnõÂ podõÂloveÂho
spoluvlastnictvõÂ se vychaÂzõÂ z ceny celeÂ veÏci po odecÏtenõÂ ceny podõÂlu klienta, smeÏrÏuje-li naÂvrh na prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci klientovi nebo v prÏõÂpadeÏ naÂvrhu na prodej
veÏci. SmeÏrÏuje-li naÂvrh na prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci ostatnõÂm
spoluvlastnõÂkuÊm, vychaÂzõÂ se z ceny celeÂ veÏci po odecÏtenõÂ ceny podõÂlu ostatnõÂch spoluvlastnõÂkuÊ. V prÏõÂpadeÏ
naÂvrhu na reaÂlneÂ rozdeÏlenõÂ veÏci se vychaÂzõÂ z ceny celeÂ
veÏci.
(6) Ve veÏcech vyporÏaÂdaÂnõÂ bezpodõÂloveÂho spoluvlastnictvõÂ manzÏeluÊ se vychaÂzõÂ z poloviny hodnoty
vsÏech jednotlivyÂch veÏcõÂ, pohledaÂvek a zaÂvazkuÊ, ktereÂ
strany ucÏinily prÏedmeÏtem vyporÏaÂdaÂnõÂ.
§9
(1) Nelze-li hodnotu veÏci nebo praÂva vyjaÂdrÏit
v peneÏzõÂch nebo lze-li ji zjistit jen s nepomeÏrnyÂmi obtõÂzÏemi a nenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, povazÏuje se za
tarifnõÂ hodnotu cÏaÂstka 1000 KcÏ.
(2) Ve veÏcech peÂcÏe o nezletileÂ, osvojenõÂ, peÏstounskeÂ peÂcÏe, zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, veÏcech opatrovnickyÂch, veÏcech prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho a ve veÏcech
naÂrokuÊ fyzickyÂch osob v oblasti sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, duÊchodoveÂho, nemocenskeÂho a vsÏeobecneÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ se povazÏuje za tarifnõÂ hodnotu cÏaÂstka
500 KcÏ.
(3) CÏaÂstka 10 000 KcÏ se povazÏuje za tarifnõÂ hodnotu ve veÏcech:
a) urcÏenõÂ, zda tu je praÂvnõÂ vztah nebo praÂvo, neplatnosti praÂvnõÂho uÂkonu, nejde-li o urcÏenõÂ praÂva
k veÏci peneÏzi ocenitelneÂ nebo nejde-li o urcÏenõÂ
neplatnosti praÂvnõÂho uÂkonu, jehozÏ prÏedmeÏtem je
veÏc nebo plneÏnõÂ peneÏzi ocenitelneÂ,
b) zÏalob na projev vuÊle, nejde-li o prÏedmeÏt praÂvnõÂho
uÂkonu, k jehozÏ vzniku, zmeÏneÏ nebo zaÂniku maÂ
projev vuÊle smeÏrÏovat, peneÏzi ocenitelnyÂ,
c) zrÏõÂzenõÂ nebo zrusÏenõÂ veÏcneÂho brÏemene a dalsÏõÂch
praÂv a povinnostõÂ z veÏcnyÂch brÏemen,

d) ochrany osobnosti, osobnõÂch autorskyÂch praÂv, veÏcõÂ
podle zaÂkona o periodickeÂm tisku a ostatnõÂch informacÏnõÂch prostrÏedcõÂch bez naÂvrhu na naÂhradu
nemajetkoveÂ uÂjmy,
e) naÂjmuÊ nebytovyÂch prostor, staveb a pozemkuÊ,
nejde-li o peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ,
f) zÏalob nebo opravnyÂch prostrÏedkuÊ proti rozhodnutõÂm spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ projednaÂvanyÂch podle
cÏaÂsti paÂteÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu, s vyÂjimkou
veÏcõÂ podle odstavce 2, a
g) uÂstavnõÂch stõÂzÏnostõÂ, s vyÂjimkou veÏcõÂ podle odstavce 2.
(4) Ve veÏcech ochrany osobnosti, osobnõÂch autorskyÂch praÂv, veÏcõÂ podle zaÂkona o periodickeÂm tisku
a ostatnõÂch informacÏnõÂch prostrÏedcõÂch s naÂvrhem na
naÂhradu nemajetkoveÂ uÂjmy se povazÏuje za tarifnõÂ hodnotu cÏaÂstka 30 000 KcÏ.
§ 10
(1) PrÏi zastupovaÂnõÂ v rÏõÂzenõÂ o prÏestupcõÂch se povazÏuje za tarifnõÂ hodnotu cÏaÂstka 1000 KcÏ.
(2) PrÏi obhajobeÏ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ ve veÏcech, ve
kteryÂch soud prvnõÂho stupneÏ rozhoduje v neverÏejneÂm
zasedaÂnõÂ, se povazÏuje za tarifnõÂ hodnotu cÏaÂstka 500 KcÏ.
(3) PrÏi obhajobeÏ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ, nejde-li o veÏci
podle odstavce 2, se povazÏuje za tarifnõÂ hodnotu
a) cÏaÂstka 1000 KcÏ, jde-li o trestnyÂ cÏin, na kteryÂ zaÂkon
stanovõÂ trest odneÏtõÂ svobody, jehozÏ hornõÂ hranice
neprÏevysÏuje jeden rok,
b) cÏaÂstka 10 000 KcÏ, jde-li o trestnyÂ cÏin, na kteryÂ
zaÂkon stanovõÂ trest odneÏtõÂ svobody, jehozÏ hornõÂ
hranice prÏevysÏuje jeden rok a neprÏevysÏuje peÏt let,
c) cÏaÂstka 30 000 KcÏ, jde-li o trestnyÂ cÏin, na kteryÂ
zaÂkon stanovõÂ trest odneÏtõÂ svobody, jehozÏ hornõÂ
hranice prÏevysÏuje peÏt let a neprÏevysÏuje deset let,
d) cÏaÂstka 50 000 KcÏ, jde-li o trestnyÂ cÏin, na kteryÂ
zaÂkon stanovõÂ trest odneÏtõÂ svobody prÏevysÏujõÂcõÂ
deset let anebo za kteryÂ lze ulozÏit vyÂjimecÏnyÂ trest.
(4) K zaÂkonneÂmu snõÂzÏenõÂ sazby u mladistvyÂch se
neprÏihlõÂzÏõÂ.
§ 11
Â
Ukony praÂvnõÂ sluzÏby
(1) MimosmluvnõÂ odmeÏna naÂlezÏõÂ za kazÏdyÂ
z teÏchto uÂkonuÊ praÂvnõÂ sluzÏby:
a) prÏevzetõÂ a prÏõÂprava zastoupenõÂ nebo obhajoby na
zaÂkladeÏ smlouvy o poskytnutõÂ praÂvnõÂch sluzÏeb,
b) prvnõÂ porada s klientem vcÏetneÏ prÏevzetõÂ a prÏõÂpravy
zastoupenõÂ nebo obhajoby, je-li klientovi zaÂstupce
nebo obhaÂjce ustanoven soudem,
c) dalsÏõÂ porada s klientem prÏesahujõÂcõÂ jednu hodinu,
d) põÂsemneÂ podaÂnõÂ soudu nebo jineÂmu orgaÂnu tyÂkajõÂcõÂ se veÏci sameÂ,
e) uÂcÏast prÏi vysÏetrÏovacõÂch uÂkonech v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ, a to kazÏdeÂ zapocÏateÂ dveÏ hodiny,
f) prostudovaÂnõÂ spisu prÏi skoncÏenõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ, a to
kazÏdeÂ zapocÏateÂ dveÏ hodiny,
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g) uÂcÏast prÏi uÂkonu spraÂvnõÂho nebo jineÂho orgaÂnu,
uÂcÏast na jednaÂnõÂ prÏed soudem nebo jinyÂm orgaÂnem, a to kazÏdeÂ zapocÏateÂ dveÏ hodiny,
h) sepsaÂnõÂ praÂvnõÂho rozboru veÏci,
i) jednaÂnõÂ s protistranou, a to kazÏdeÂ dveÏ zapocÏateÂ
hodiny,
j) naÂvrh na prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ, dojde-li k neÏmu
prÏed zahaÂjenõÂm rÏõÂzenõÂ, odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ
o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ a vyjaÂdrÏenõÂ k nim,
k) odvolaÂnõÂ, dovolaÂnõÂ, naÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ stõÂzÏnost proti rozhodnutõÂ o naÂvrhu na obnovu rÏõÂzenõÂ a vyjaÂdrÏenõÂ k nim,
l) podneÏt k podaÂnõÂ stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona
a vyjaÂdrÏenõÂ ke stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona,
m) sepsaÂnõÂ listiny o praÂvnõÂm uÂkonu.
(2) MimosmluvnõÂ odmeÏna ve vyÂsÏi jedneÂ poloviny
naÂlezÏõÂ za kazÏdyÂ z teÏchto uÂkonuÊ praÂvnõÂ sluzÏby:
a) naÂvrh na prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ, dojde-li k neÏmu po
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, naÂvrh na zajisÏteÏnõÂ duÊkazu nebo
deÏdictvõÂ,
b) naÂvrh na opravu oduÊvodneÏnõÂ rozhodnutõÂ, na odstraneÏnõÂ naÂsledkuÊ zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty a na zmeÏnu rozhodnutõÂ odsuzujõÂcõÂho k plneÏnõÂ v budoucnu splatnyÂch daÂvek nebo k plneÏnõÂ ve splaÂtkaÂch,
c) odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ, pokud nejde o rozhodnutõÂ ve veÏci sameÂ, a vyjaÂdrÏenõÂ k takoveÂmu odvolaÂnõÂ,
d) naÂvrhy a stõÂzÏnosti ve veÏcech, ve kteryÂch se rozhoduje ve verÏejneÂm zasedaÂnõÂ, a vyjaÂdrÏenõÂ k nim,
s vyÂjimkou odvolaÂnõÂ, naÂvrhu na obnovu rÏõÂzenõÂ
a podneÏtu ke stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona,
e) jde-li o vyÂkon rozhodnutõÂ, za prvnõÂ poradu
s klientem vcÏetneÏ prÏevzetõÂ a prÏõÂpravy zastoupenõÂ,
za sepsaÂnõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, vyjaÂdrÏenõÂ
k naÂvrhu, zastupovaÂnõÂ prÏi jednaÂnõÂ a sepsaÂnõÂ odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ,
f) uÂcÏast prÏi jednaÂnõÂ, prÏi ktereÂm dosÏlo pouze k vyhlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂ.
(3) Za uÂkony praÂvnõÂ sluzÏby neuvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2 naÂlezÏõÂ odmeÏna jako za uÂkony, jimzÏ jsou svou
povahou a uÂcÏelem nejblizÏsÏõÂ.
§ 12
ZvyÂsÏenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ mimosmluvnõÂ odmeÏny
(1) U uÂkonuÊ praÂvnõÂ sluzÏby mimorÏaÂdneÏ obtõÂzÏnyÂch, zejmeÂna je-li k nim trÏeba pouzÏitõÂ cizõÂho praÂva
nebo cizõÂho jazyka, nebo u uÂkonuÊ praÂvnõÂ sluzÏby cÏasoveÏ naÂrocÏnyÂch muÊzÏe advokaÂt zvyÂsÏit mimosmluvnõÂ
odmeÏnu azÏ na trojnaÂsobek.
(2) AdvokaÂt muÊzÏe snõÂzÏit mimosmluvnõÂ odmeÏnu
azÏ o polovinu.
(3) PrÏi spojenõÂ dvou nebo võÂce veÏcõÂ, pro neÏzÏ spojenõÂ ke spolecÏneÂmu projednaÂnõÂ nenõÂ stanoveno zaÂkonem, se zvysÏuje mimosmluvnõÂ odmeÏna naÂlezÏejõÂcõÂ ve

Strana 1773

veÏci s nejvysÏsÏõÂ tarifnõÂ hodnotou o polovinu mimosmluvnõÂ odmeÏny, jezÏ by jinak naÂlezÏela v ostatnõÂch spojenyÂch veÏcech.
(4) Jde-li o spolecÏneÂ uÂkony prÏi zastupovaÂnõÂ nebo
obhajobeÏ dvou nebo võÂce osob anebo jde-li o obhajobu
v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ vedeneÂm pro trestneÂ cÏiny spaÂchaneÂ ve
võÂcecÏinneÂm soubeÏhu, naÂlezÏõÂ advokaÂtovi za kazÏdou
takto zastupovanou nebo obhajovanou osobu nebo
za kazÏdyÂ takto stõÂhanyÂ trestnyÂ cÏin mimosmluvnõÂ odmeÏna snõÂzÏenaÂ o 20 %.
(5) UrcÏila-li CÏeskaÂ advokaÂtnõÂ komora advokaÂta
tomu, kdo se nemuÊzÏe poskytnutõÂ praÂvnõÂ sluzÏby domoci a oduÊvodnÏujõÂ-li to jeho sociaÂlnõÂ a majetkoveÂ pomeÏry, muÊzÏe CÏeskaÂ advokaÂtnõÂ komora v podmõÂnkaÂch
poskytnutõÂ teÂto praÂvnõÂ sluzÏby stanovit, zÏe se mimosmluvnõÂ odmeÏna prÏimeÏrÏeneÏ snõÂzÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ bude poskytnuta bezplatneÏ.
Â ST T R
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Ê
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§ 13
NaÂhrada hotovyÂch vyÂdajuÊ
(1) AdvokaÂtu naÂlezÏõÂ naÂhrada hotovyÂch vyÂdajuÊ
uÂcÏelneÏ vynalozÏenyÂch v souvislosti s poskytnutõÂm
praÂvnõÂ sluzÏby, zejmeÂna na soudnõÂ a jineÂ poplatky, cestovnõÂ vyÂdaje, posÏtovneÂ, telekomunikacÏnõÂ poplatky,
znaleckeÂ posudky a odbornaÂ vyjaÂdrÏenõÂ, prÏeklady,
opisy a fotokopie.
(2) AdvokaÂt se muÊzÏe s klientem dohodnout na
prÏimeÏrÏeneÂ pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstce jako naÂhradeÏ vesÏkeryÂch
nebo neÏkteryÂch hotovyÂch vyÂdajuÊ, jejichzÏ vynalozÏenõÂ
se prÏedpoklaÂdaÂ v souvislosti s poskytnutõÂm praÂvnõÂ
sluzÏby. Klient pak prÏi vyuÂcÏtovaÂnõÂ nemuÊzÏe pozÏadovat
specifikaci teÏchto hotovyÂch vyÂdajuÊ a advokaÂt nemuÊzÏe
pozÏadovat naÂhradu teÏch hotovyÂch vyÂdajuÊ, o neÏzÏ byla
dohodnutaÂ pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstka prÏekrocÏena.
(3) Nedohodl-li se advokaÂt s klientem na jineÂ
pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstce jako naÂhradeÏ vyÂdajuÊ na vnitrostaÂtnõÂ
posÏtovneÂ, mõÂstnõÂ hovorneÂ a prÏepravneÂ, cÏinõÂ tato cÏaÂstka
75 KcÏ na jeden uÂkon praÂvnõÂ sluzÏby.
(4) NenõÂ-li o vyÂsÏi naÂhrady cestovnõÂch vyÂdajuÊ dohodnuto jinak, rÏõÂdõÂ se vyÂsÏe teÂto naÂhrady praÂvnõÂmi prÏedpisy o cestovnõÂch naÂhradaÂch.1)
§ 14
NaÂhrada za promesÏkanyÂ cÏas
(1) AdvokaÂtu naÂlezÏõÂ naÂhrada za cÏas promesÏkanyÂ
v souvislosti s poskytnutõÂm praÂvnõÂ sluzÏby
a) prÏi uÂkonech provaÂdeÏnyÂch v mõÂsteÏ, ktereÂ nenõÂ sõÂd-

1) ZaÂkon cÏ. 119/1992 Sb., o cestovnõÂch naÂhradaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 44/1994 Sb.
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lem nebo bydlisÏteÏm advokaÂta, za cÏas straÂvenyÂ cestou do tohoto mõÂsta a zpeÏt,
b) za cÏas promesÏkanyÂ v duÊsledku zpozÏdeÏnõÂ zahaÂjenõÂ
jednaÂnõÂ prÏed soudem nebo jinyÂm orgaÂnem, jestlizÏe
toto zpozÏdeÏnõÂ cÏinõÂ võÂce nezÏ 30 minut.
(2) AdvokaÂtu naÂlezÏõÂ naÂhrada za cÏas promesÏkanyÂ
v souvislosti s poskytnutõÂm praÂvnõÂ sluzÏby ve vyÂsÏi jedneÂ
poloviny mimosmluvnõÂ odmeÏny za uÂcÏast prÏi jednaÂnõÂ,
ktereÂ bylo odrocÏeno bez projednaÂnõÂ veÏci, a za dostavenõÂ se k jednaÂnõÂ, ktereÂ se nekonalo, anizÏ byl o tom
advokaÂt vcÏas prÏedem vyrozumeÏn; bylo-li jednaÂnõÂ odrocÏeno nebo se nekonalo z duÊvoduÊ spocÏõÂvajõÂcõÂch na
straneÏ klienta advokaÂta a byly-li tyto duÊvody advokaÂtovi znaÂmy nejmeÂneÏ dva dny prÏed termõÂnem jednaÂnõÂ,
naÂlezÏõÂ mu naÂhrada ve vyÂsÏi jedneÂ cÏtvrtiny mimosmluvnõÂ
odmeÏny.
(3) NenõÂ-li dohodnuto jinak, naÂhrada podle odstavce 1 cÏinõÂ 50 KcÏ za kazÏdou i jen zapocÏatou puÊlhodinu.
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§ 15
Za praÂvnõÂ sluzÏby poskytnuteÂ prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky prÏõÂslusÏõÂ advokaÂtu nebo komercÏnõÂmu praÂvnõÂkovi odmeÏna podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.
§ 16
ZrusÏuje se vyhlaÂsÏka Ministerstva spravedlnosti
CÏeskeÂ republiky cÏ. 270/1990 Sb., o odmeÏnaÂch advokaÂtuÊ a komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ za poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂ
pomoci, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 573/1990 Sb.
§ 17
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
1996.

Ministr:
JUDr. NovaÂk v. r.
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SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 7. rÏõÂjna 1994 byla v BejruÂtu podepsaÂna ObchodnõÂ dohoda
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LibanonskeÂ republiky.
Dohoda na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 12 odst. a) vstoupila v platnost dnem 19. dubna 1996. TõÂmto dnem pozbyla
platnosti ve vztazõÂch mezi CÏeskou republikou a Libanonskou republikou ObchodnõÂ dohoda mezi vlaÂdou
CÏeskoslovenskeÂ socialistickeÂ republiky a vlaÂdou LibanonskeÂ republiky ze dne 28. srpna 1980.
CÏeskyÂ prÏeklad dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

O BC H OD N IÂ D O HO D A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou LibanonskeÂ republiky
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda LibanonskeÂ republiky (daÂle nazyÂvaneÂ ¹SmluvnõÂ stranyª),
prÏejõÂce si posõÂlenõÂ a rozvõÂjenõÂ hospodaÂrÏskyÂch a obchodnõÂch vztahuÊ mezi obeÏma staÂty na zaÂkladeÏ rovnosti
a vzaÂjemneÂ vyÂhodnosti,
se dohodly o naÂsledujõÂcõÂm:

CÏ laÂ nek 1
SmluvnõÂ strany prÏijmou vsÏechna vhodnaÂ opatrÏenõÂ
k podporÏe, usnadneÏnõÂ a rozvoji hospodaÂrÏskeÂ a obchodnõÂ spolupraÂce mezi obeÏma staÂty v souladu s jejich
prÏõÂslusÏnyÂmi zaÂkony a praÂvnõÂmi prÏedpisy.
CÏ laÂ nek 2
a) SmluvnõÂ strany si navzaÂjem poskytnou dolozÏku

