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37
Â SÏ KA
VY HLA
ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ republiky
ze dne 23. prosince 1991
o jednacõÂm rÏaÂdu pro okresnõÂ a krajskeÂ soudy
Ministerstvo spravedlnosti CÏeskeÂ republiky stanovõÂ podle § 62 odst. 2 zaÂkona cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, podle § 391 a § 391a odst. 2 zaÂkona
cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ soudnõÂm (trestnõÂ rÏaÂd),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, podle § 374 a cÏl. III bodu
12 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu cÏ. 99/1963 Sb., ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a § 71 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 328/1991
Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ:
Â S T P RV N IÂ
CÏ A
O r g an i z ac e pr aÂ c e u so ud uÊ
§1
ZaÂklady organizace
ZaÂkladem vnitrÏnõÂho usporÏaÂdaÂnõÂ souduÊ jsou soudnõÂ
oddeÏlenõÂ vytvorÏenaÂ podle senaÂtuÊ (samosoudcuÊ). Admi-

nistrativnõÂ a jineÂ kancelaÂrÏskeÂ praÂce pro jedno nebo võÂce
oddeÏlenõÂ provaÂdõÂ soudnõÂ kancelaÂrÏ. DaÂle jsou zrÏõÂzeny
spolecÏneÂ uÂtvary vykonaÂvajõÂcõÂ uÂkony pro celyÂ soud.
§2
Rozvrh praÂce
(1) RozdeÏlenõÂ pracõÂ u souduÊ je stanoveno na kalendaÂrÏnõÂ rok rozvrhem praÂce; v rozvrhu praÂce je trÏeba stanovit i zastupovaÂnõÂ soudcuÊ.
(2) V prÏõÂpadeÏ dlouhodobeÂ neprÏõÂtomnosti soudce
nebo vyÂraznyÂch rozdõÂluÊ v pracovnõÂm vytõÂzÏenõÂ urcÏõÂ
prÏedseda soudu rozsah prÏesunu agendy do jineÂho oddeÏlenõÂ.
(3) V prÏõÂpadeÏ naÂhleÂ prÏekaÂzÏky braÂnõÂcõÂ soudci proveÂst jednotliveÂ uÂkony v rÏõÂzenõÂ, muÊzÏe prÏedseda soudu
jimi poveÏrÏit jineÂho soudce.

(4) OpatrÏenõÂ podle odstavcuÊ 2 a 3 provaÂdõÂ prÏedseda soudu v souladu se stanovenyÂm zastupovaÂnõÂm v
rozvrhu praÂce, pokud zajisÏteÏnõÂ rÏaÂdneÂho chodu soudu
nevyzÏaduje jinyÂ postup. StejneÏ postupuje i v prÏõÂpadeÏ
vyloucÏenõÂ soudce (§ 16 o. s. rÏ., § 31 tr. rÏ.).
§3
UÂkony mimo soudnõÂ budovu
(1) MaÂ-li byÂt neÏkteryÂ uÂkon soudu vykonaÂn mimo
pracovisÏteÏ soudu v budoveÏ staÂtnõÂho orgaÂnu nebo staÂtnõÂho uÂstavu, zarÏõÂzenõÂ, podniku nebo jineÂ praÂvnickeÂ
osoby, je nutno uÂkon prÏedem dohodnout s jejich vedoucõÂm.
(2) Ve vojenskyÂch objektech nebo v objektech
ozbrojenyÂch sboruÊ muÊzÏe soud vykonat uÂkon jen se
svolenõÂm prÏõÂslusÏneÂho velitele.
(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se neuzÏije, jde-li o
provedenõÂ duÊkazu ohledaÂnõÂm.
(4) SoudnõÂ uÂkony v budovaÂch a mõÂstnostech teÏch
osob, ktereÂ pozÏõÂvajõÂ diplomatickeÂ vyÂsady a imunity,
mohou byÂt provedeny jen potud, pokud to prÏipousÏtõÂ
mezinaÂrodnõÂ praÂvo. O takovyÂch uÂkonech musõÂ soud
vcÏas vyrozumeÏt ministerstvo spravedlnosti CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹ministerstvoª) a federaÂlnõÂ ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a pozÏaÂdat je o vyslaÂnõÂ zaÂstupce
k takoveÂmu uÂkonu.
(5) SoudnõÂ uÂkony v budovaÂch FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ, CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady a SlovenskeÂ naÂrodnõÂ rady
a mõÂstech, kde jednajõÂ, se rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.1)
Â ST DR UH A
Â
CÏ A
Vy me ze nõÂ uÂ k oluÊ
§4
Okruh soudnõÂch pracovnõÂkuÊ
UÂkoly vyÂkonu soudnictvõÂ u okresnõÂch a krajskyÂch
souduÊ plnõÂ soudci, prÏõÂsedõÂcõÂ, justicÏnõÂ (notaÂrÏsÏtõÂ) cÏekateleÂ
a pracovnõÂci odborneÂho aparaÂtu souduÊ.
§5
(1) PracovnõÂci odborneÂho aparaÂtu souduÊ jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o vsÏech skutecÏnostech, o
nichzÏ se dozveÏdeÏli v souvislosti s vyÂkonem soudnictvõÂ.
Povinnost mlcÏenlivosti trvaÂ i po skoncÏenõÂ pracovnõÂho
pomeÏru.
(2) Povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost muÊzÏe pracovnõÂka odborneÂho aparaÂtu zprostit prÏedseda soudu.
1
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§6
JednoducheÂ uÂkony konaneÂ justicÏnõÂmi
(notaÂrÏskyÂmi) cÏekateli, soudnõÂmi tajemnõÂky
a vedoucõÂmi soudnõÂ kancelaÂrÏe
(1) PrÏedseda soudu muÊzÏe poveÏrÏit justicÏnõÂ cÏekatele
a soudnõÂ tajemnõÂky, aby v trestnõÂch veÏcech samostatneÏ
vykonaÂvali tyto jednoducheÂ uÂkony vyhrazeneÂ podle
zaÂkonuÊ o soudnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏedsedovi senaÂtu (samosoudci):
a) dozÏaÂdaÂnõÂ v jednoduchyÂch veÏcech,
b) dorucÏovaÂnõÂ soudnõÂch põÂsemnostõÂ osobaÂm ve vazbeÏ
nebo ve vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody a sepisovaÂnõÂ protokolu o tomto uÂkonu,
c) sepisovaÂnõÂ podaÂnõÂ, vcÏetneÏ naÂvrhuÊ a opravnyÂch
prostrÏedkuÊ v jednoduchyÂch veÏcech,
d) rozhodnutõÂ o vraÂcenõÂ veÏci duÊlezÏiteÂ pro trestnõÂ rÏõÂzenõÂ po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ ve veÏci sameÂ,
e) rozhodnutõÂ o povinnosti odsouzeneÂho hradit naÂklady trestnõÂho rÏõÂzenõÂ stanoveneÂ pausÏaÂlnõÂ cÏaÂstkou
a naÂklady spojeneÂ s vyÂkonem vazby a o povinnosti
odsouzeneÂho nahradit odmeÏnu a hotoveÂ vyÂdaje
uhrazeneÂ ustanoveneÂmu obhaÂjci staÂtem,
f) opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody,
g) rozhodnutõÂ o zaÂpocÏtu vazby a trestu,
h) opatrÏenõÂ ve veÏcech vyÂkonu trestu propadnutõÂ majetku,
i) vyÂzva k zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂho trestu nebo porÏaÂdkoveÂ pokuty a opatrÏenõÂ souvisejõÂcõÂ s provaÂdeÏnõÂm
vyÂkonu rozhodnutõÂ o nich,
j) opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k vyÂkonu jinyÂch ulozÏenyÂch
trestuÊ,
k) opatrÏenõÂ k vyÂkonu ochranneÂho leÂcÏenõÂ, ochranneÂ
vyÂchovy a zabraÂnõÂ veÏci,
l) zajisÏt'ovaÂnõÂ podkladuÊ pro rozhodnutõÂ o osveÏdcÏenõÂ
prÏi podmõÂneÏneÂm odsouzenõÂ, podkladuÊ v rÏõÂzenõÂ o
podmõÂneÏneÂm propusÏteÏnõÂ, o podmõÂneÏneÂm upusÏteÏnõÂ
od vyÂkonu zbytku trestu zaÂkazu cÏinnosti a od vyÂkonu zbytku trestu zaÂkazu pobytu, podkladuÊ pro
rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ zpuÊsobu vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody a zahlazenõÂ odsouzenõÂ,
m) vyrozumeÏnõÂ o podmõÂneÏneÂm propusÏteÏnõÂ a o zahlazenõÂ odsouzenõÂ,
n) podaÂvaÂnõÂ dalsÏõÂch dodatecÏnyÂch zpraÂv rejstrÏõÂku trestuÊ,
o) rozhodnutõÂ o vyÂsÏi odmeÏny ustanoveneÂho obhaÂjce
a o znalecÏneÂm a tlumocÏneÂm,
p) uÂcÏast prÏi naÂvsÏteÏvaÂch obvineÏnyÂch ve vazbeÏ,

) ZaÂkon cÏ. 56/1991 Sb., o jednacõÂm rÏaÂdu FederaÂlnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ.
ZaÂkon CÏNR cÏ. 35/1989 Sb., o jednacõÂm rÏaÂdu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon SNR cÏ. 44/1989 Sb., o jednacõÂm rÏaÂdu SlovenskeÂ naÂrodnõÂ rady, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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q) kontrola korespondence obvineÏnyÂch.
(2) PrÏedseda soudu muÊzÏe poveÏrÏit justicÏnõÂ cÏekatele
a soudnõÂ tajemnõÂky, aby v obcÏanskopraÂvnõÂch veÏcech samostatneÏ vykonaÂvali tyto jednoducheÂ uÂkony vyhrazeneÂ podle zaÂkonuÊ o soudnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏedsedovi senaÂtu
(samosoudci):
a) sepisovaÂnõÂ jednoduchyÂch podaÂnõÂ, vcÏetneÏ naÂvrhuÊ a
odvolaÂnõÂ,
b) uÂkony ve veÏcech nezletilyÂch, v opatrovnickyÂch veÏcech osob zbavenyÂch zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo omezenyÂch ve zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm a osob neprÏõÂtomnyÂch nebo neznaÂmyÂch,
jakozÏ i uÂkony v teÏchto veÏcech smeÏrÏujõÂcõÂ k prÏõÂpraveÏ
rozhodnutõÂ soudce,
c) rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ otcovstvõÂ souhlasnyÂm prohlaÂsÏenõÂm
rodicÏuÊ,
d) vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy, prÏikaÂzaÂnõÂm
pohledaÂvky nebo prodejem movityÂch veÏcõÂ s vyÂjimkou odkladu vyÂkonu rozhodnutõÂ podle § 266
obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu (daÂle jen ¹o. s. rÏ.ª) a
zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ podle § 268 odst. 1
põÂsm. g) a h) o. s. rÏ.,
e) vydaÂvaÂnõÂ platebnõÂch rozkazuÊ, bylo-li vyÂslovneÏ vydaÂnõÂ platebnõÂho rozkazu navrzÏeno v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, a v teÏchto prÏõÂpadech rozhodovaÂnõÂ o
opozÏdeÏneÏ podanyÂch odporech a o zrusÏenõÂ platebnõÂho rozkazu, kteryÂ nelze dorucÏit,
f) vyrÏizovaÂnõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ v jednoduchyÂch veÏcech s vyÂjimkou dozÏaÂdaÂnõÂ ve styku s cizinou,
g) rozhodovaÂnõÂ o vraÂcenõÂ zaÂloh slozÏenyÂch v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ,
h) rozhodovaÂnõÂ ve veÏcech soudnõÂch poplatkuÊ, pokud
nejde o rozhodovaÂnõÂ prÏi jednaÂnõÂ.
(3) PrÏedseda soudu muÊzÏe poveÏrÏit justicÏnõÂ cÏekatele
a soudnõÂ tajemnõÂky, aby v obchodnõÂch veÏcech samostatneÏ vykonaÂvali tyto jednoducheÂ uÂkony vyhrazeneÂ
podle zaÂkonuÊ o soudnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏedsedovi senaÂtu (samosoudci):
a) sepisovaÂnõÂ jednoduchyÂch podaÂnõÂ, vcÏetneÏ naÂvrhuÊ a
odvolaÂnõÂ,
b) vyrÏizovaÂnõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ v jednoduchyÂch veÏcech s vyÂjimkou dozÏaÂdaÂnõÂ ve styku s cizinou,
c) vydaÂvaÂnõÂ platebnõÂch rozkazuÊ, bylo-li vyÂslovneÏ vydaÂnõÂ platebnõÂho rozkazu navrzÏeno v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ a v teÏchto prÏõÂpadech rozhodovaÂnõÂ o
opozÏdeÏneÏ podanyÂch odporech a o zrusÏenõÂ platebnõÂho rozkazu, kteryÂ nelze dorucÏit,
d) rozhodovaÂnõÂ o vraÂcenõÂ zaÂloh slozÏenyÂch v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ,
e) rozhodovaÂnõÂ ve veÏcech soudnõÂch poplatkuÊ, pokud
nejde o rozhodovaÂnõÂ prÏi jednaÂnõÂ,
f) vyrÏizovaÂnõÂ jednoduchyÂch veÏcõÂ obchodnõÂho rejstrÏõÂku,
g) vydaÂvaÂnõÂ uÂrÏednõÂch opisuÊ, vyÂpisuÊ nebo potvrzenõÂ z
obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
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(4) SoudnõÂ tajemnõÂci a justicÏnõÂ cÏekateleÂ mohou na
poveÏrÏenõÂ prÏedsedy soudu provaÂdeÏt v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ
podle pokynuÊ prÏedsedy senaÂtu (samosoudce) i jineÂ
uÂkony souvisejõÂcõÂ s vyÂkonem rozhodnutõÂ.
(5) PrÏedseda soudu muÊzÏe poveÏrÏit neÏktereÂ pracovnõÂky odborneÂho aparaÂtu nebo justicÏnõÂ cÏekatele, jestlizÏe
to povazÏuje pro snõÂzÏenõÂ pracovnõÂho zatõÂzÏenõÂ soudcuÊ
bez uÂjmy kvality a hospodaÂrnosti pracõÂ za uÂcÏelneÂ, aby
vyhotovovali statistickeÂ listy a provaÂdeÏli v urcÏeneÂm
rozsahu dalsÏõÂ praÂce v oboru statistiky.
(6) PrÏedseda senaÂtu (samosoudce), jemuzÏ byla veÏc
prÏikaÂzaÂna podle rozvrhu praÂce, dohlõÂzÏõÂ na to, aby uÂkony, ktereÂ vykonaÂvaÂ pracovnõÂk tõÂm poveÏrÏenyÂ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3, byly spraÂvneÏ a vcÏas provaÂdeÏny.
(7) OpraÂvneÏnõÂ justicÏnõÂch cÏekateluÊ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ se vztahuje obdobneÏ na notaÂrÏskeÂ cÏekatele
po dobu, kdy vykonaÂvajõÂ soudnõÂ praxi.
(8) OpraÂvneÏnõÂ soudnõÂch tajemnõÂkuÊ podle jinyÂch
prÏedpisuÊ nenõÂ dotcÏeno.
(9) VedoucõÂ soudnõÂ kancelaÂrÏe vykonaÂvajõÂ vedle
dalsÏõÂch uÂkoluÊ uvedenyÂch v jinyÂch ustanovenõÂch samostatneÏ zejmeÂna tyto praÂce:
a) sepisujõÂ do protokolu podaÂnõÂ a uÂstnõÂ prohlaÂsÏenõÂ
uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ, odvolaÂnõÂ nebo vyÂpoveÏdi plneÂ moci, ucÏineÏnaÂ mimo jednaÂnõÂ, a oznamujõÂ
odvolaÂnõÂ nebo vyÂpoveÏd' plneÂ moci uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ,
b) prÏijõÂmajõÂ do protokolu zÏaÂdosti o osvobozenõÂ od
soudnõÂch poplatkuÊ (§ 138 o. s. rÏ.) a o ustanovenõÂ
zaÂstupce, byla-li zÏaÂdost podaÂna mimo jednaÂnõÂ,
c) vyznacÏujõÂ dolozÏku vykonatelnosti na stejnopisy
rozhodnutõÂ.
§7
OpravnyÂ prostrÏedek proti rozhodnutõÂ justicÏnõÂho
cÏekatele nebo soudnõÂho tajemnõÂka
(1) Proti rozhodnutõÂ vydaneÂmu justicÏnõÂm cÏekatelem nebo soudnõÂm tajemnõÂkem ve veÏcech uvedenyÂch v
§ 6 odst. 1 azÏ 3 lze podat opravnyÂ prostrÏedek za stejnyÂch podmõÂnek jako proti rozhodnutõÂ prÏedsedy senaÂtu
(samosoudce). PodanyÂ opravnyÂ prostrÏedek se vsÏak
prÏedlozÏõÂ nejprve prÏedsedovi senaÂtu (samosoudci),
kteryÂ o neÏm v obcÏanskopraÂvnõÂch a obchodnõÂch veÏcech
rozhodne, maÂ-li za to, zÏe se mu maÂ zcela vyhoveÏt
(§ 374 odst. 3 o. s. rÏ.), v trestnõÂch veÏcech, maÂ-li za to,
zÏe se mu maÂ vyhoveÏt a nedotkne-li se zmeÏna puÊvodnõÂho rozhodnutõÂ praÂv jineÂ osoby [§ 146 odst. 1 trestnõÂho rÏaÂdu (daÂle jen ¹tr. rÏ.ª)], jinak jej prÏedlozÏõÂ soudu
druheÂho stupneÏ, aby o neÏm rozhodl.
(2) Rozhodne-li prÏedseda senaÂtu (samosoudce) o
opravneÂm prostrÏedku saÂm, povazÏuje se i jeho rozhodnutõÂ za rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ; proti neÏmu
prÏõÂslusÏõÂ opravnyÂ prostrÏedek podle obecnyÂch ustanovenõÂ o rÏõÂzenõÂ prÏed soudy.
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Â ST TR
Ï E TIÂ
CÏ A
Na hl õÂ zÏ e nõÂ do ob ch od nõÂ ho rej st rÏ õÂ ku
§8
Do obchodnõÂho rejstrÏõÂku lze nahlõÂzÏet a porÏizovat
z neÏho opisy a vyÂpisy v uÂrÏednõÂch hodinaÂch pod dozorem poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka soudu. MõÂstnosti k tomu
urcÏeneÂ musõÂ byÂt zrÏetelneÏ oznacÏeny a uvedeny na orientacÏnõÂ tabuli soudu.

Â S T CÏ TV RTA
Â
CÏ A
J ed naÂ nõÂ so ud u
§9
PrÏedlozÏenõÂ stejnopisuÊ uÂcÏastnõÂky
V obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ mohou uÂcÏastnõÂci pro
urychleneÂ vyrÏõÂzenõÂ veÏci prÏedlozÏit soudu soucÏasneÏ s
podaÂnõÂm teÂzÏ vyhotovenõÂ a potrÏebneÂ stejnopisy rozhodnutõÂ, jehozÏ vydaÂnõÂ navrhujõÂ a ktereÂ maÂ soud vydat bez
slysÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ. Tato vyhotovenõÂ soud po prÏõÂpadneÂm
doplneÏnõÂ vyuzÏije k vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ.
§ 10
Seznam projednaÂvanyÂch veÏcõÂ
VedoucõÂ soudnõÂ kancelaÂrÏe ucÏinõÂ opatrÏenõÂ, aby seznam vsÏech veÏcõÂ, v nichzÏ je narÏõÂzeno jednaÂnõÂ, hlavnõÂ lõÂcÏenõÂ nebo verÏejneÂ zasedaÂnõÂ na tyÂzÏ den, byl vyveÏsÏen na
dverÏõÂch jednacõÂ sõÂneÏ. V seznamu se uvedou spisovaÂ
znacÏka, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ nebo obzÏalovanyÂch
a doba jednaÂnõÂ.
DuÊstojnost soudnõÂho jednaÂnõÂ
§ 11
(1) PrÏed zahaÂjenõÂm jednaÂnõÂ vyvolaÂ zapisovatel
prÏede dverÏmi jednacõÂ sõÂneÏ hlasiteÏ a srozumitelneÏ veÏc,
kteraÂ bude projednaÂvaÂna. ZaÂrovenÏ prÏedbeÏzÏneÏ zjistõÂ,
zda se dostavily osoby, ktereÂ byly k jednaÂnõÂ obeslaÂny a
vyzve je ke vstupu do jednacõÂ sõÂneÏ. VyvolaÂnõÂ veÏci tõÂmto
zpuÊsobem muÊzÏe byÂt nahrazeno vhodnyÂm technickyÂm
zarÏõÂzenõÂm. NenõÂ prÏõÂpustneÂ, aby se kromeÏ soudnõÂch
osob neÏkdo dalsÏõÂ zdrzÏoval v jednacõÂ sõÂni prÏed vyvolaÂnõÂm veÏci.
(2) Do jednacõÂ sõÂneÏ se vstupuje s nepokrytou hlavou; to se nevztahuje na prÏõÂslusÏnõÂky ozbrojenyÂch
sboruÊ ve sluzÏbeÏ a na zÏeny.
§ 12
(1) PrÏi pouzÏitõÂ sveÏracõÂch pout, prÏedvaÂdeÏcõÂch rÏetõÂzkuÊ a dalsÏõÂch zajisÏt'ovacõÂch prostrÏedkuÊ prÏedvaÂdeÏnyÂch
osob se orgaÂny Sboru naÂpravneÂ vyÂchovy rÏõÂdõÂ zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.

(2) Po dobu prÏõÂtomnosti v jednacõÂ sõÂni se prÏedvedenyÂm zajisÏt'ovacõÂ prostrÏedky snõÂmajõÂ. Ponechat, prÏõÂpadneÏ je znovu prÏilozÏit, lze jen na pokyn prÏedsedy senaÂtu (samosoudce). PrÏi rozhodovaÂnõÂ o takoveÂm opatrÏenõÂ zvaÂzÏõÂ prÏedseda senaÂtu (samosoudce) zejmeÂna, zda
podle dostupnyÂch informacõÂ o prÏedvaÂdeÏneÂm je daÂno
duÊvodneÂ podezrÏenõÂ z pokusu o uÂteÏk, napadenõÂ prÏõÂtomnyÂch osob nebo jineÂho naÂsilneÂho jednaÂnõÂ. PonechaÂnõÂ
nebo znovu prÏilozÏenõÂ zajisÏt'ovacõÂch prostrÏedkuÊ se
uvede v protokolu o jednaÂnõÂ.
§ 13
(1) PrÏi prÏõÂchodu nebo odchodu senaÂtu (samosoudce) povstanou osoby prÏõÂtomneÂ v jednacõÂ sõÂni. JestlizÏe
nenõÂ k dispozici poradnõÂ sõÂnÏ, musõÂ byÂt soudnõÂ osoby v
uÂrÏednõÂm odeÏvu a na svyÂch mõÂstech jizÏ prÏi vyvolaÂnõÂ veÏci.
(2) K senaÂtu (samosoudci) se mluvõÂ jen ve stoje.
PrÏedseda senaÂtu (samosoudce) vsÏak muÊzÏe dovolit osobaÂm, jejichzÏ veÏk nebo zdravotnõÂ stav to oduÊvodnÏuje,
aby prÏi prÏednesech i vyÂpoveÏdi sedeÏly.
(3) Ve stoje vyslechnou vsÏichni prÏõÂtomnõÂ, vcÏetneÏ
soudnõÂch osob, vyhlaÂsÏenõÂ vyÂroku rozsudku. Jinak beÏhem jednaÂnõÂ sedõÂ vsÏichni prÏõÂtomnõÂ vcÏetneÏ soudnõÂch
osob na svyÂch mõÂstech.
(4) KlaÂst otaÂzky a vyjadrÏovat se lze jen se souhlasem nebo na pokyn prÏedsedy senaÂtu (samosoudce).
(5) SlovnõÂ projevy soudcuÊ i ostatnõÂch osob, kteryÂm
bylo udeÏleno slovo, musõÂ byÂt hlasiteÂ a srozumitelneÂ.
(6) Osoby prÏõÂtomneÂ v jednacõÂ sõÂni jsou povinny
zdrzÏet se vsÏeho, co by mohlo narusÏit pruÊbeÏh soudnõÂho
jednaÂnõÂ, vcÏetneÏ projevovaÂnõÂ souhlasu nebo nesouhlasu
s pruÊbeÏhem jednaÂnõÂ, vyÂpoveÏdõÂ osob, s vyhlaÂsÏenyÂmi
rozhodnutõÂmi aj.
(7) UÂcÏastnõÂkuÊm a jejich praÂvnõÂm zaÂstupcuÊm je
trÏeba umozÏnit, aby se v pruÊbeÏhu soudnõÂho jednaÂnõÂ navzaÂjem poradili o svyÂch stanoviscõÂch a naÂvrzõÂch. Za tõÂm
uÂcÏelem je mozÏno jednaÂnõÂ na prÏimeÏrÏenou dobu prÏerusÏit.
(8) KourÏenõÂ nebo pozÏõÂvaÂnõÂ jõÂdel a naÂpojuÊ v jednacõÂ
sõÂni je zakaÂzaÂno.
§ 14
(1) V jednacõÂ sõÂni se vsÏem, s vyÂjimkou osob mladsÏõÂch patnaÂcti rokuÊ, vykaÂ.
(2) SoudnõÂ osoby i ostatnõÂ prÏõÂtomneÂ osoby se vzaÂjemneÏ oslovujõÂ ¹pane ± panõÂ ± slecÏnoª s prÏipojenõÂm funkce cÏi procesnõÂho postavenõÂ, ve ktereÂm oslovenyÂ vystupuje, nebo jeho akademickeÂho titulu. Pouze osoby
mladsÏõÂ patnaÂcti rokuÊ lze oslovit, jevõÂ-li se to uÂcÏelnyÂm
pro prÏekonaÂnõÂ jejich ostychu, jen jmeÂnem.
(3) V prÏõÂpadeÏ, zÏe je nezbytneÂ rozlisÏit osoby se stejnyÂm procesnõÂm postavenõÂm, lze oslovenõÂ podle prÏedchozõÂho odstavce doplnit i prÏõÂjmenõÂm konkreÂtnõÂ osoby.
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§ 15
(1) PrÏed vyhlaÂsÏenõÂm rozhodnutõÂ se senaÂt odebere
do poradnõÂ sõÂneÏ. NenõÂ-li k dispozici poradnõÂ sõÂnÏ, vyzve
prÏedseda senaÂtu prÏõÂtomneÂ, aby jednacõÂ sõÂnÏ opustili.
(2) PrÏed naÂvratem soudu z poradnõÂ sõÂneÏ zarÏõÂdõÂ zapisovatel, aby uÂcÏastnõÂci jednaÂnõÂ zaujali opeÏt svaÂ mõÂsta v
jednacõÂ sõÂni. Konala-li se porada prÏõÂmo v jednacõÂ sõÂni,
vyzve zapisovatel po skoncÏenõÂ porady uÂcÏastnõÂky k naÂvratu do jednacõÂ sõÂneÏ, prÏõÂpadneÏ se k vyÂzveÏ vyuzÏije
vhodneÂ technickeÂ zarÏõÂzenõÂ.
(3) ObdobneÏ jako senaÂt muÊzÏe postupovat i samosoudce.
§ 16
(1) PrÏed vyhlaÂsÏenõÂm rozsudku vyzve prÏedseda senaÂtu (samosoudce) prÏõÂtomneÂ, aby povstali. SaÂm vyhlasÏuje rozsudek azÏ do konce vyÂrokoveÂ cÏaÂsti rovneÏzÏ ve
stoje, duÊstojnyÂm zpuÊsobem, plynule a hlasiteÏ.
(2) Po vyhlaÂsÏenõÂ vyÂrokoveÂ cÏaÂsti rozsudku vyzve
prÏedseda senaÂtu (samosoudce) prÏõÂtomneÂ, aby usedli, a
saÂm, rovneÏzÏ vsedeÏ, rozsudek oduÊvodnõÂ a daÂ potrÏebneÂ
poucÏenõÂ. I oduÊvodneÏnõÂ rozhodnutõÂ musõÂ byÂt prÏedneseno srozumitelneÏ a prÏesveÏdcÏiveÏ.
(3) ObdobneÏ se postupuje i prÏi vyhlasÏovaÂnõÂ vyÂroku a oduÊvodneÏnõÂ usnesenõÂ s tõÂm rozdõÂlem, zÏe se celeÂ
usnesenõÂ vyhlasÏuje vsedeÏ.
(4) Po uÂplneÂm vycÏerpaÂnõÂ obsahu jednaÂnõÂ prohlaÂsõÂ
prÏedseda senaÂtu (samosoudce) jednaÂnõÂ za skoncÏeneÂ a
vyzve prÏõÂtomneÂ, aby se vzdaÂlili z jednacõÂ sõÂneÏ.
§ 17
(1) JestlizÏe je verÏejnost vyloucÏena, oznaÂmõÂ se takoveÂ rozhodnutõÂ senaÂtu (samosoudce) zrÏetelneÏ na dverÏõÂch jednacõÂ sõÂneÏ zaÂrovenÏ se zaÂkazem vstupu nepovolanyÂm osobaÂm.
(2) JestlizÏe lze ocÏekaÂvat, zÏe obcÏaneÂ projevõÂ o projednaÂnõÂ neÏktereÂ veÏci veÏtsÏõÂ zaÂjem, ucÏinõÂ prÏedseda senaÂtu
(samosoudce) za soucÏinnosti spraÂvy soudu opatrÏenõÂ k
duÊstojneÂmu pruÊbeÏhu jednaÂnõÂ. ZejmeÂna narÏõÂdõÂ projednaÂnõÂ veÏci do vhodneÂ jednacõÂ sõÂneÏ s prÏihleÂdnutõÂm k rozsahu prÏedpoklaÂdaneÂho zaÂjmu i mozÏnostem soudu.
NeÏktereÂ dalsÏõÂ uÂkony soudu
§ 18
PrÏibraÂnõÂ tlumocÏnõÂka
(1) JednaÂ-li obcÏan prÏed soudem v jineÂm nezÏ cÏeskeÂm nebo slovenskeÂm jazyce, prÏibere soud tlumocÏnõÂka.
TlumocÏnõÂk muÊzÏe byÂt zaÂrovenÏ zapisovatelem. Tato
okolnost se poznamenaÂ v protokolu.
(2) Podle ustanovenõÂ odstavce 1 se postupuje obdobneÏ i prÏi vyÂslechu osob hluchyÂch, neÏmyÂch nebo hlu-
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choneÏmyÂch, nelze-li se s nimi dorozumeÏt jinyÂm spolehlivyÂm zpuÊsobem.
§ 19
PrÏedvolaÂnõÂ neÏkteryÂch osob k soudnõÂm uÂkonuÊm
(1) PrÏõÂslusÏnõÂk ozbrojenyÂch sil a ozbrojenyÂch sboruÊ
v cÏinneÂ sluzÏbeÏ se prÏedvolaÂvaÂ prostrÏednictvõÂm sveÂho
nadrÏõÂzeneÂho. NenõÂ-li znaÂm uÂtvar, ve ktereÂm vojaÂk
konaÂ sluzÏbu, prÏedvolaÂvaÂ se prostrÏednictvõÂm posaÂdkoveÂ
spraÂvy; nenõÂ-li znaÂma, prostrÏednictvõÂm okresnõÂ vojenskeÂ spraÂvy.
(2) Osoba ve vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody nebo
ve vazbeÏ se prÏedvolaÂvaÂ prostrÏednictvõÂm naÂpravneÏ vyÂchovneÂho uÂstavu nebo veÏznice se zÏaÂdostõÂ o jejõÂ prÏedvedenõÂ. Je-li prÏedvolanaÂ osoba ve vazbeÏ v jineÂ veÏci, je
trÏeba k zÏaÂdosti prÏipojit põÂsemnyÂ souhlas prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu (prokuraÂtora, prÏedsedy senaÂtu, samosoudce) s
prÏedvedenõÂm.
(3) Osoba v uÂstavnõÂ peÂcÏi se prÏedvolaÂvaÂ prostrÏednictvõÂm tohoto uÂstavu (zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ), kteryÂ
takeÂ zajistõÂ jejõÂ prÏedvedenõÂ. VyzÏaduje-li to bezpecÏnost
pracovnõÂkuÊ tohoto uÂstavu (zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ),
ucÏinõÂ uÂstav (zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ) saÂm opatrÏenõÂ, aby
byla prÏi prÏedvedenõÂ osoby v uÂstavnõÂ peÂcÏi zajisÏteÏna bezpecÏnost jeho pracovnõÂkuÊ.
§ 20
ZasõÂlaÂnõÂ soudnõÂch põÂsemnostõÂ v neÏkteryÂch
prÏõÂpadech
(1) PõÂsemnost urcÏenaÂ tomu, na neÏmzÏ se vykonaÂvaÂ
trest odneÏtõÂ svobody nebo kteryÂ je ve vazbeÏ, dorucÏuje
se prostrÏednictvõÂm naÂpravneÏ vyÂchovneÂho uÂstavu a veÏznice, ve ktereÂ je umõÂsteÏn, nebo prÏi nutneÂm urychlenõÂ
i osobneÏ poveÏrÏenyÂm pracovnõÂkem soudu.
(2) OsobeÏ v uÂstavnõÂ peÂcÏi se dorucÏuje prostrÏednictvõÂm spraÂvy prÏõÂslusÏneÂho zarÏõÂzenõÂ. ObdobneÏ se postupuje u chovance domova mlaÂdezÏe a jineÂho kolektivnõÂho
zarÏõÂzenõÂ pro mlaÂdezÏ.
(3) PõÂsemnost urcÏenaÂ tomu, kdo pozÏõÂvaÂ diplomatickeÂ vyÂsady a imunity, nebo tomu, kdo je v jeho byteÏ,
anebo komu maÂ byÂt põÂsemnost dorucÏena v budoveÏ
nebo mõÂstnosti chraÂneÏneÂ diplomatickou imunitou,
prÏedlozÏõÂ se ministerstvu k dalsÏõÂmu opatrÏenõÂ.
(4) PõÂsemnost urcÏenaÂ prÏõÂslusÏnõÂku ozbrojenyÂch sil a
ozbrojenyÂch sboruÊ v cÏinneÂ sluzÏbeÏ, kteryÂ nenõÂ hromadneÏ ubytovaÂn ve vojenskyÂch objektech nebo objektech ozbrojenyÂch sboruÊ, dorucÏuje se prÏõÂmo; v ostatnõÂch
prÏõÂpadech se dorucÏuje prostrÏednictvõÂm jeho nadrÏõÂzeneÂho. NenõÂ-li znaÂm uÂtvar, ve ktereÂm vojaÂk konaÂ sluzÏbu,
dorucÏuje se põÂsemnost prostrÏednictvõÂm posaÂdkoveÂ
spraÂvy; nenõÂ-li znaÂma, prostrÏednictvõÂm okresnõÂ vojenskeÂ spraÂvy.
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§ 21
Protokoly v rÏõÂzenõÂ prÏed soudem
(1) Protokol o jednaÂnõÂ se diktuje hlasiteÏ, aby prÏõÂtomnõÂ diktovaneÂ zneÏnõÂ slysÏeli, pokud zaÂkon neprÏipousÏtõÂ jinyÂ postup.2) PrÏedseda senaÂtu (samosoudce)
muÊzÏe vyslyÂchaneÂmu, zejmeÂna jde-li o znalce, dovolit,
aby svou vyÂpoveÏd' do protokolu nadiktoval. Tato okolnost se zaznamenaÂ v protokolu.
(2) Pokud to zaÂkony o rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prÏipousÏteÏjõÂ, muÊzÏe byÂt protokol o jednaÂnõÂ vyhotoven podle
nahlas diktovaneÂho zneÏnõÂ teÏsnopisem nebo zaÂznamovou technikou; o tom se k protokolu prÏipojõÂ dolozÏka,
v nõÂzÏ se uvede jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ pracovnõÂka, kteryÂ protokol podle zaÂznamu vyhotovil. PrÏedseda senaÂtu (samosoudce) je povinen oveÏrÏit, zda obsah vyhotoveneÂho
protokolu je totozÏnyÂ s obsahem zaÂznamu a spraÂvnost
vyhotovenõÂ protokolu potvrdõÂ svyÂm podpisem. Pokud
zaÂkony o rÏõÂzenõÂ prÏed soudem nestanovõÂ jinak, nenõÂ
trÏeba zaÂznam uchovaÂvat. Je-li protokol o jednaÂnõÂ vyhotoven tõÂmto zpuÊsobem, lze upustit od prÏõÂtomnosti zapisovatele prÏi jednaÂnõÂ, s vyÂjimkou hlavnõÂho lõÂcÏenõÂ, verÏejneÂho a neverÏejneÂho zasedaÂnõÂ.

nomyslneÏ a kteryÂm prÏedchaÂzela porada pouze v jednacõÂ
sõÂni bez prÏerusÏenõÂ jednaÂnõÂ; v protokole o jednaÂnõÂ se v
takoveÂm prÏõÂpadeÏ poznamenaÂ, zÏe usnesenõÂ bylo ucÏineÏno
bez prÏerusÏenõÂ jednaÂnõÂ.
§ 22
PouzÏitõÂ uÂrÏednõÂho razõÂtka
Otiskem kulateÂho uÂrÏednõÂho razõÂtka opatrÏuje soud
zejmeÂna opisy (stejnopisy) vyhotovenõÂ soudnõÂch rozhodnutõÂ, listiny o poveÏrÏenõÂ vyÂchovou a zastupovaÂnõÂm
nezletileÂho, o ustanovenõÂ opatrovnõÂkem, uÂrÏednõÂ potvrzenõÂ (vysveÏdcÏenõÂ), dolozÏku o praÂvnõÂ moci a vykonatelnosti rozhodnutõÂ, narÏõÂzenõÂ vyÂkonu trestu a ochrannyÂch opatrÏenõÂ, prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ, prÏõÂkaz k prÏijetõÂ do
vazby a prÏõÂkaz k propusÏteÏnõÂ z vazby nebo z vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody, zÏaÂdost o vypaÂtraÂnõÂ pobytu
osob, opatrÏenõÂ o ustanovenõÂ obhaÂjce, jakozÏ i vsÏechny
põÂsemnosti urcÏeneÂ pro soudy nebo jineÂ orgaÂny v cizineÏ.
§ 23
VyznacÏenõÂ praÂvnõÂ moci

(3) Byl-li prÏi jednaÂnõÂ, o neÏmzÏ je porÏizovaÂn protokol podle odstavce 2, uzavrÏen smõÂr nebo dohoda rodicÏuÊ
o vyÂchoveÏ a vyÂzÏiveÏ nezletileÂho dõÂteÏte, nadiktuje prÏedseda senaÂtu jeho zneÏnõÂ do zaÂznamu. ZaÂrovenÏ musõÂ byÂt
prÏi jednaÂnõÂ vyhotovena prÏõÂloha protokolu o jednaÂnõÂ,
kteraÂ obsahuje oznacÏenõÂ soudu, spisovou znacÏku projednaÂvaneÂ veÏci, datum a uÂplneÂ zneÏnõÂ smõÂru; prÏedseda
senaÂtu, uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ a zapisovatel, pokud byl k jednaÂnõÂ prÏizvaÂn, ji podepõÂsÏõÂ. PrÏõÂloha se po prÏepisu protokolu o jednaÂnõÂ k neÏmu trvale prÏipojõÂ.

Jakmile soudce zjistõÂ, zÏe rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ
moci, zaznamenaÂ to na vyhotoveneÂm rozhodnutõÂ zalozÏeneÂm ve spise s uvedenõÂm dne, kdy nastala praÂvnõÂ
moc, a prÏipojõÂ svuÊj cÏitelnyÂ podpis a datum vyznacÏenõÂ.
Nabylo-li rozhodnutõÂ praÂvnõÂ moci jen zcÏaÂsti, je to
nutno v zaÂznamu prÏesneÏ vyjaÂdrÏit. KdyzÏ byl podaÂn naÂvrh na doplneÏnõÂ rozsudku, nenõÂ to na prÏekaÂzÏku tomu,
aby byla vyznacÏena praÂvnõÂ moc rozhodnutõÂ.

(4) NenõÂ-li poradeÏ o hlasovaÂnõÂ prÏõÂtomen zapisovatel, sepõÂsÏe a zalepõÂ protokol o hlasovaÂnõÂ prÏedseda senaÂtu
nebo jõÂm poveÏrÏenyÂ cÏlen senaÂtu; v protokolu se vyznacÏõÂ,
kdo jej sepsal a podepõÂsÏõÂ jej vsÏichni cÏlenoveÂ senaÂtu.

DolozÏka o praÂvnõÂ moci a vykonatelnosti
rozhodnutõÂ

(5) Protokol o vyÂpoveÏdi toho, kdo nevypovõÂdaÂ v
cÏeskeÂm nebo slovenskeÂm jazyce, zapõÂsÏe se v neÏktereÂm
z teÏchto jazykuÊ. ZaÂlezÏõÂ-li na doslovneÂm zneÏnõÂ vyÂpoveÏdi, zapõÂsÏe zapisovatel nebo tlumocÏnõÂk jejõÂ prÏõÂslusÏnou
cÏaÂst pokud mozÏno takeÂ v jazyce, jõÂmzÏ vyslyÂchanyÂ vypovõÂdal.
(6) Protokol o hlasovaÂnõÂ smõÂ otevrÏõÂt jen prÏedseda
senaÂtu u nadrÏõÂzeneÂho soudu prÏi rozhodovaÂnõÂ o rÏaÂdneÂm
opravneÂm prostrÏedku a prÏedseda senaÂtu nejvysÏsÏõÂho
soudu prÏi rozhodovaÂnõÂ o stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona
a dovolaÂnõÂ, jakozÏ i soudce poveÏrÏenyÂ vyhotovenõÂm rozsudku; po nahleÂdnutõÂ jej opeÏt zalepõÂ, opatrÏõÂ otiskem
kulateÂho uÂrÏednõÂho razõÂtka a otevrÏenõÂ potvrdõÂ svyÂm
podpisem.
(7) Protokol o hlasovaÂnõÂ se nesepisuje, jde-li o
jednoduchaÂ rozhodnutõÂ, na kteryÂch se senaÂt usnesl jed2

§ 24

(1) Na zÏaÂdost toho, komu byl stejnopis rozhodnutõÂ dorucÏen drÏõÂve nezÏ rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci,
vyznacÏõÂ soud na prÏedlozÏeneÂm stejnopisu rozhodnutõÂ
dolozÏku o praÂvnõÂ moci.
(2) Na zÏaÂdost toho, komu byl dorucÏen stejnopis
rozhodnutõÂ, vyznacÏõÂ soud na prÏedlozÏeneÂm rozhodnutõÂ
dolozÏku vykonatelnosti rozhodnutõÂ.
(3) PodaÂnõÂ naÂvrhu na doplneÏnõÂ rozsudku nenõÂ na
prÏekaÂzÏku prÏipojenõÂ dolozÏky o praÂvnõÂ moci a dolozÏky
vykonatelnosti rozhodnutõÂ.
§ 25
Stejnopis podaÂnõÂ
(1) PõÂsemnaÂ podaÂnõÂ je nutno prÏedlozÏit soudu v tolika stejnopisech, kolik je jich trÏeba, aby po jednom
stejnopisu mohl dostat soud a kazÏdyÂ, komu se majõÂ
tyto põÂsemnosti dorucÏit.

) § 55 zaÂkona cÏ. 141/1961 Sb., trestnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(2) NeprÏedlozÏõÂ-li uÂcÏastnõÂk ve stanoveneÂ lhuÊteÏ potrÏebnyÂ pocÏet stejnopisuÊ põÂsemneÂho podaÂnõÂ, acÏkoli byl
k tomu vyzvaÂn, muÊzÏe tyto stejnopisy vyhotovit soud
na uÂcÏastnõÂkuÊv naÂklad; na to musõÂ byÂt uÂcÏastnõÂk ve vyÂzveÏ
upozorneÏn. NaÂklady se vyznacÏõÂ v seznamu naÂkladuÊ.
§ 26
Rekonstrukce spisu
(1) Spisy, ktereÂ byly zcela nebo zcÏaÂsti znicÏeny
nebo se ztratily, rekonstruuje, jestlizÏe je to trÏeba, na
naÂvrh nebo bez naÂvrhu podle zaÂznamuÊ v rejstrÏõÂcõÂch a jinyÂch evidencÏnõÂch pomuÊckaÂch soud, kteryÂ ve veÏci konal
rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni. O tom porÏõÂdõÂ zaÂznam, v neÏmzÏ
vyznacÏõÂ den podaÂnõÂ naÂvrhu, data vsÏech jednaÂnõÂ, data
rozhodnutõÂ ve veÏci, uÂdaj, zda byl, kyÂm byl a kdy byl
podaÂn opravnyÂ prostrÏedek a zpuÊsob jeho vyrÏõÂzenõÂ.
UÂdaje o soudnõÂch poplatcõÂch se nevyznacÏujõÂ.
(2) Soud porÏõÂdõÂ oveÏrÏeneÂ opisy stejnopisuÊ vyhotoveneÂho rozhodnutõÂ nebo jinyÂch põÂsemnostõÂ, ktereÂ maÂ
saÂm, nebo ktereÂ si vyzÏaÂdaÂ od jineÂho soudu nebo jineÂho
staÂtnõÂho orgaÂnu. Na oveÏrÏenyÂch opisech stejnopisuÊ prÏipojõÂ dolozÏku, zÏe opis nahrazuje znicÏenou nebo ztracenou listinu. Za tõÂm uÂcÏelem muÊzÏe ulozÏit uÂcÏastnõÂkuÊm, jejich zaÂstupcuÊm a trÏetõÂm osobaÂm, aby prÏedlozÏili stejnopisy podaÂnõÂ, opisy rozhodnutõÂ a jineÂ põÂsemnosti; tyto
listiny soud po opatrÏenõÂ oveÏrÏeneÂho opisu vraÂtõÂ.
(3) NestacÏõÂ-li prostrÏedky uvedeneÂ v odstavci 2,
soud provede potrÏebnaÂ sÏetrÏenõÂ, zejmeÂna za uÂcÏelem
osveÏdcÏenõÂ toho, jak vyÂpoveÏdi byly protokolovaÂny, vyslechne osoby, jezÏ byly vyslechnuty jako uÂcÏastnõÂci,
sveÏdci, znalci, poprÏõÂpadeÏ provede jinaÂ osveÏdcÏenõÂ a vyÂsledek teÏchto sÏetrÏenõÂ zachytõÂ v protokole o rekonstrukci. Protokolem o rekonstrukci se nahrazujõÂ listiny, zejmeÂna ruÊznaÂ podaÂnõÂ, protokoly o jednaÂnõÂ a prÏõÂlohy.
Opis protokolu o rekonstrukci se dorucÏõÂ znaÂmyÂm
uÂcÏastnõÂkuÊm. Vznesou-li uÂcÏastnõÂci naÂmitky proti zneÏnõÂ
protokolu, soud je k neÏmu prÏipojõÂ.
§ 27
VydaÂvaÂnõÂ uÂrÏednõÂch potvrzenõÂ
PrÏedseda senaÂtu (samosoudce) muÊzÏe na zÏaÂdost
teÏch, kterÏõÂ to potrÏebujõÂ k uplatneÏnõÂ nebo haÂjenõÂ svyÂch
praÂv, vydat uÂrÏednõÂ potvrzenõÂ o skutecÏnostech znaÂmyÂch
ze spisu, poprÏõÂpadeÏ opis neÏktereÂ põÂsemnosti po zaplacenõÂ soudnõÂho poplatku.
§ 28
VyzÏadovaÂnõÂ soucÏinnosti od policie
a jinyÂch orgaÂnuÊ
(1) Soudy jsou opraÂvneÏny vyzÏadovat od orgaÂnuÊ
obcõÂ, okresnõÂch uÂrÏaduÊ, orgaÂnuÊ policie i od jinyÂch or3
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gaÂnuÊ a organizacõÂ soucÏinnost prÏi plneÏnõÂ svyÂch uÂkoluÊ, a
to zejmeÂna sdeÏlovaÂnõÂ skutecÏnostõÂ, ktereÂ majõÂ vyÂznam
pro soudnõÂ rÏõÂzenõÂ a rozhodovaÂnõÂ (§ 8 tr. rÏ., § 128 o. s.
rÏ.).
(2) Od orgaÂnuÊ obcõÂ a okresnõÂch uÂrÏaduÊ lze vyzÏadovat zejmeÂna zpraÂvy o chovaÂnõÂ, majetkovyÂch a sociaÂlnõÂch pomeÏrech obvineÏneÂho a uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ a o pomeÏrech mladistveÂho, ktereÂ majõÂ podklad ve vlastnõÂch
poznatcõÂch teÏchto orgaÂnuÊ.
(3) Od orgaÂnuÊ policie mohou soudy vyzÏadovat zejmeÂna zpraÂvy o chovaÂnõÂ obvineÏneÂho a uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ,
o chovaÂnõÂ podmõÂneÏneÏ odsouzeneÂho a podmõÂneÏneÏ propusÏteÏneÂho z vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody ve stanoveneÂ zkusÏebnõÂ dobeÏ a o chovaÂnõÂ odsouzeneÂho pro
uÂcÏely rozhodnutõÂ o zahlazenõÂ odsouzenõÂ a o pobytu a
zameÏstnaÂnõÂ osob. Je-li toho trÏeba, orgaÂny policie na zÏaÂdost soudu provaÂdeÏjõÂ paÂtraÂnõÂ po pobytu osoby.
(4) Od zameÏstnavateluÊ mohou soudy vyzÏadovat
zpraÂvy o chovaÂnõÂ jejich pracovnõÂkuÊ v zameÏstnaÂnõÂ a o jejich vyÂdeÏlkovyÂch pomeÏrech, nebo i o dalsÏõÂch skutecÏnostech, pokud je toho trÏeba k soudnõÂmu rÏõÂzenõÂ a rozhodnutõÂ.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
N aÂ h ra da nu tn yÂ ch vyÂ d ajuÊ os ob aÂ m
z uÂ cÏ as tn eÏ nyÂ m na rÏ õÂ z en õÂ
§ 29
(1) K hotovyÂm vyÂdajuÊm uÂcÏastnõÂka naÂlezÏõÂ jõÂzdneÂ,
stravneÂ a noclezÏneÂ.
(2) Podklady pro vyÂpocÏet ztraÂty na vyÂdeÏlku uÂcÏastnõÂka, kteryÂ je v pracovnõÂm pomeÏru nebo v pomeÏru obdobneÂm pracovnõÂmu pomeÏru nebo pracovnõÂmu vztahu, tvorÏõÂ pruÊmeÏrnyÂ cÏistyÂ vyÂdeÏlek vypocÏtenyÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.3) VyÂsÏi pruÊmeÏrneÂho cÏisteÂho vyÂdeÏlku prokaÂzÏe uÂcÏastnõÂk potvrzenõÂm zameÏstnavatele, u
neÏhozÏ pracuje, kde je uvedeno, zda a jakou cÏaÂstku zameÏstnavatel srazõÂ za dobu neprÏõÂtomnosti v praÂci, a zda
uÂcÏastnõÂk muÊzÏe nastoupit do praÂce na zbytek smeÏny.
(3) U uÂcÏastnõÂka, kteryÂ nenõÂ v pracovnõÂm pomeÏru
nebo v pomeÏru obdobneÂm pracovnõÂmu pomeÏru, je
vsÏak vyÂdeÏlecÏneÏ cÏinnyÂ, podklad pro vyÂpocÏet naÂhrady za
ztraÂtu na vyÂdeÏlku tvorÏõÂ cÏaÂstka, vypocÏtenaÂ ze zaÂkladu
daneÏ z prÏõÂjmu obyvatelstva,4) deÏlenaÂ pocÏtem pracovnõÂch hodin stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem5) prÏipadajõÂcõÂch na tyÂzÏ kalendaÂrÏnõÂ rok. VyÂsÏi zaÂkladu daneÏ z prÏõÂjmu obyvatelstva prokazuje uÂcÏastnõÂk poslednõÂm platebnõÂm vyÂmeÏrem orgaÂnu vykonaÂvajõÂcõÂho spraÂvu daneÏ, jezÏ
prÏedchaÂzel dni, kdy je naÂrok na naÂhradu uplatnÏovaÂn;
pokud nelze vyÂsÏi ztraÂty na vyÂdeÏlku tõÂmto zpuÊsobem
prokaÂzat, prÏõÂslusÏõÂ uÂcÏastnõÂku naÂhrada za ztraÂtu na vyÂ-

) ZaÂkon cÏ. 1/1992 Sb., o mzdeÏ, odmeÏneÏ za pracovnõÂ pohotovost a o pruÊmeÏrneÂm vyÂdeÏlku.
) § 5 odst. 1 zaÂkona cÏ. 389/1990 Sb., o dani z prÏõÂjmu obyvatelstva.
5
) § 83 odst. 1 zaÂkona cÏ. 65/1965 Sb., zaÂkonõÂk praÂce, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4

deÏlku v cÏaÂstce 17 KcÏs za hodinu, nejvyÂsÏe vsÏak 136 KcÏs
za jeden den.
(4) PotrÏebuje-li uÂcÏastnõÂk stizÏenyÂ teÏzÏkou teÏlesnou
chorobou nebo vadou nebo v jinyÂch zaÂvazÏnyÂch prÏõÂpadech pruÊvodce, tvorÏõÂ nutnaÂ vydaÂnõÂ pruÊvodce a jeho
usÏlyÂ vyÂdeÏlek soucÏaÂst naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ uÂcÏastnõÂka.
§ 30
(1) NaÂrok na jõÂzdneÂ maÂ jen uÂcÏastnõÂk, kteryÂ nebydlõÂ
nebo nepracuje v mõÂsteÏ, kde se rÏõÂzenõÂ konaÂ, nebo je
prÏedvolaÂn z mõÂsta, kde se docÏasneÏ zdrzÏuje.
(2) UÂcÏastnõÂku se hradõÂ skutecÏneÂ, uÂcÏelneÂ a hospodaÂrneÂ cestovnõÂ vyÂdaje verÏejnyÂm hromadnyÂm dopravnõÂm prostrÏedkem. PouzÏil-li uÂcÏastnõÂk vlastnõÂho motoroveÂho vozidla, hradõÂ se mu jõÂzdneÂ jako prÏi jõÂzdeÏ hromadnyÂm dopravnõÂm prostrÏedkem s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ
podle § 32.
§ 31
(1) JestlizÏe uÂcÏastnõÂk pouzÏil jesÏteÏ takeÂ mõÂstnõÂho verÏejneÂho hromadneÂho dopravnõÂho prostrÏedku, hradõÂ se
mu i mõÂstnõÂ prÏepravneÂ.
(2) MõÂstnõÂ prÏepravneÂ se hradõÂ i uÂcÏastnõÂku, kteryÂ
bydlõÂ nebo pracuje v mõÂsteÏ, kde se rÏõÂzenõÂ konaÂ, jestlizÏe
pouzÏil mõÂstnõÂho verÏejneÂho hromadneÂho dopravnõÂho
prostrÏedku.
§ 32
VyzÏadujõÂ-li okolnosti prÏõÂpadu, aby cesta byla konaÂna jinak nezÏ verÏejnyÂm hromadnyÂm dopravnõÂm prosrÏedkem, poskytne se uÂcÏastnõÂkuÊm prÏi cesteÏ naÂhrada
podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.6) Podle teÏchto prÏedpisuÊ se
poskytuje stravneÂ a noclezÏneÂ.
§ 33
(1) Pro urcÏenõÂ vyÂsÏe naÂhrady nutnyÂch vyÂdajuÊ a naÂhrady ztraÂty na vyÂdeÏlku a pro urcÏenõÂ naÂkladuÊ zaÂkonneÂho zaÂstupce uÂcÏastnõÂka nebo jeho zaÂstupce, kteryÂ nenõÂ
advokaÂtem nebo komercÏnõÂm praÂvnõÂkem, pro urcÏenõÂ naÂkladuÊ opatrovnõÂka ustanoveneÂho uÂcÏastnõÂku, pro urcÏenõÂ
naÂkladuÊ nutneÂho pruÊvodce (§ 29 odst. 4), jakozÏ i pro
urcÏenõÂ vyÂsÏe sveÏdecÏneÂho uzÏije se ustanovenõÂ § 29 azÏ § 32
obdobneÏ.
(2) O naÂhradaÂch poskytovanyÂch znalcuÊm a tlumocÏnõÂkuÊm platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.
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Â S T SÏ E STA
Â
CÏ A
K on ku rs nõÂ rÏ õÂ z en õÂ
§ 34
(1) Soud ustavõÂ spraÂvcem konkursnõÂ podstaty, vyrovnacõÂm spraÂvcem nebo zaÂstupcem spraÂvce (daÂle jen
¹spraÂvceª) osobu zapsanou v seznamu spraÂvcuÊ podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,7) kteraÂ maÂ sõÂdlo nebo trvalyÂ pobyt
v obvodu okresnõÂho soudu, v jehozÏ obvodu je dluzÏnõÂkuÊv podnik nebo jeho trvalyÂ pobyt; v hlavnõÂm meÏsteÏ
Praze ustavõÂ spraÂvcem osobu, kteraÂ maÂ sõÂdlo nebo
trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy. Z osob
zapsanyÂch do seznamu spraÂvcuÊ, ktereÂ splnÏujõÂ prÏedpoklady pro ustavenõÂ spraÂvcem, ustavõÂ soud spraÂvce podle
porÏadõÂ urcÏeneÂho zaÂpisem do seznamu spraÂvcuÊ.
(2) Osoby, ktereÂ jsou zapsaÂny v seznamu spraÂvcuÊ
podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,8) mohou byÂt ustaveny
spraÂvcem nebo zvlaÂsÏtnõÂm spraÂvcem jen tehdy, jsou-li
pro to duÊlezÏiteÂ duÊvody a lze-li ocÏekaÂvat, zÏe se spraÂvou
konkursnõÂ podstaty nebude spojena jejich uÂcÏast v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ, rÏõÂzenõÂ o soudnõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ nebo ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.
Â ST S ED MA
Â
CÏ A
VyÂ ko n n eÏ k te ryÂ c h r oz ho dn ut õÂ
v tr es tn õÂ m rÏ õÂ z en õÂ
§ 35
RozhodovaÂnõÂ soudu o vazbeÏ a o prÏõÂkazu
k domovnõÂ prohlõÂdce
(1) K zabezpecÏenõÂ povinnosti soudce (prÏedsedy senaÂtu) a k dodrzÏenõÂ lhuÊt uvedenyÂch v § 69, 77 a 83 tr. rÏ.
zajistõÂ prÏedseda okresnõÂho i krajskeÂho soudu v mimopracovnõÂ dobeÏ a ve dnech pracovnõÂho volna a pracovnõÂho klidu dosazÏitelnost vzÏdy jednoho soudce (prÏedsedy senaÂtu), ktereÂmu umozÏnõÂ prÏõÂstup do budovy soudu, k prÏõÂmeÂ telefonnõÂ stanici, k telefaxu a do kancelaÂrÏe,
kde jsou ulozÏeny spisy v neskoncÏenyÂch trestnõÂch veÏcech, a pouzÏitõÂ kulateÂho uÂrÏednõÂho razõÂtka. PrÏedseda
soudu rovneÏzÏ oznaÂmõÂ prÏõÂslusÏneÂ prokuraturÏe a staÂleÂ
sluzÏbeÏ okresnõÂho rÏeditelstvõÂ Policie CÏeskeÂ republiky,
resp. spraÂveÏ kraje Policie CÏeskeÂ republiky v obvodu
soudu adresu a prÏõÂpadneÏ i cÏõÂslo telefonnõÂ stanice, kde se
urcÏenyÂ soudce (prÏedseda senaÂtu) bude beÏhem trvaÂnõÂ
dosazÏitelnosti zdrzÏovat. Na tuto adresu dorucÏuje v
dobeÏ trvaÂnõÂ dosazÏitelnosti policie, a jejõÂm prostrÏednictvõÂm i prokuraÂtor, vsÏechny põÂsemnosti urcÏeneÂ soudu,

) VyhlaÂsÏka cÏ. 33/1984 Sb., o cestovnõÂch naÂhradaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 57/1979 Sb., o naÂhradaÂch za pouzÏõÂvaÂnõÂ silnicÏnõÂch motorovyÂch vozidel prÏi pracovnõÂch cestaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
7
) § 2 odst. 1 põÂsm. a) vyhlaÂsÏky cÏ. 476/1991 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona o konkursu a vyrovnaÂnõÂ.
8
) § 2 odst. 1 põÂsm. b) vyhlaÂsÏky cÏ .476/1991 Sb.
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pokud se s nimi urcÏenyÂ soudce (prÏedseda senaÂtu) v pruÊbeÏhu dosazÏitelnosti nedohodne jinak. PrÏi dorucÏenõÂ põÂsemnosti soudce (prÏedseda senaÂtu) potvrdõÂ datum a v
prÏõÂpadeÏ nutnosti i cÏas prÏevzetõÂ.
(2) DosazÏitelnost nenõÂ trÏeba zajisÏt'ovat u teÏch
okresnõÂch souduÊ, ktereÂ nevydaly zÏaÂdnyÂ dosud nerealizovanyÂ prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ podle § 69 odst. 1 tr. rÏ. V
teÏchto prÏõÂpadech zajisÏt'uje ostatnõÂ uÂkony podle tohoto
ustanovenõÂ v mimopracovnõÂ dobeÏ soudce, jemuzÏ byla
prÏedsedou krajskeÂho soudu po dohodeÏ s krajskyÂm prokuraÂtorem urcÏena dosazÏitelnost pro celyÂ kraj nebo jeho
stanovenou cÏaÂst (§ 26 tr. rÏ.).
(3) Je-li trÏeba v teÂto dobeÏ vyslechnout obvineÏneÂho
a rozhodnout o vazbeÏ, ustanovit obhaÂjce nebo vydat
prÏõÂkaz k domovnõÂ prohlõÂdce, orgaÂny policie nebo prokuratura o tom vyrozumõÂ soudce (prÏedsedu senaÂtu)
prÏõÂslusÏneÂho podle odstavce 1 nebo 2, kteryÂ stanovõÂ
mõÂsto a dobu potrÏebneÂho uÂkonu.
(4) JestlizÏe je soudci (prÏedsedovi senaÂtu) dodaÂn
obvineÏnyÂ, kteryÂ byl zatcÏen na zaÂkladeÏ prÏõÂkazu k zatcÏenõÂ vydaneÂho jinyÂm soudem, soudce (prÏedseda senaÂtu) prÏezkoumaÂ, zda jsou splneÏny podmõÂnky, pro ktereÂ
obvineÏneÂho nelze ve lhuÊteÏ uvedeneÂ v § 69 odst. 4 tr. rÏ.
dodat soudu, kteryÂ prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ vydal. Jsou-li tyto
podmõÂnky splneÏny a orgaÂny policie prÏedlozÏõÂ prÏõÂkaz k
zatcÏenõÂ, soudce (prÏedseda senaÂtu) obvineÏneÂho vyslechne k duÊvoduÊm, pro ktereÂ byl prÏõÂkaz vydaÂn, prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ policie se spojõÂ se
soudcem soudu, kteryÂ prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ vydal, a o vyÂslechu jej informuje faxem nebo jinyÂm obdobnyÂm telekomunikacÏnõÂm prostrÏedkem soudu, anebo daÂlnopisem
policie. Soudce (prÏedseda senaÂtu) soudu, kteryÂ prÏõÂkaz
k zatcÏenõÂ vydal, na zaÂkladeÏ teÂto informace a skutecÏnostõÂ
obsazÏenyÂch v trestnõÂm spise rozhodne o vazbeÏ a sveÂ
rozhodnutõÂ stejnyÂm zpuÊsobem oznaÂmõÂ prostrÏednictvõÂm soudu provaÂdeÏjõÂcõÂho vyÂslech obvineÏneÂho.
(5) JestlizÏe bylo rozhodnuto, zÏe se obvineÏnyÂ bere
do vazby, je trÏeba o tom dorucÏit prÏõÂslusÏneÂ spaÂdoveÂ veÏznici usnesenõÂ a prÏõÂkaz k prÏijetõÂ do vazby. NarÏizuje-li
vazbu jinyÂ soud nezÏ ten, kteryÂ vydal prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ a
rozhodl o vazbeÏ, dorucÏõÂ veÏznici pouze prÏõÂkaz k prÏijetõÂ
do vazby. Soud, kteryÂ prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ vydal a rozhodl
o vazbeÏ, dorucÏõÂ usnesenõÂ prÏõÂmo sveÂ spaÂdoveÂ veÏznici.
§ 36
PeneÏzÏitaÂ zaÂruka
(1) PrÏijme-li soud nabõÂdku peneÏzÏiteÂ zaÂruky (§ 73a
tr. rÏ.), stanovõÂ soucÏasneÏ podle povahy veÏci lhuÊtu, do
ktereÂ musõÂ byÂt peneÏzÏitaÂ zaÂruka slozÏena. V nutnyÂch prÏõÂpadech umozÏnõÂ obvineÏneÂmu nebo jineÂ osobeÏ, aby peneÏzÏitou zaÂruku slozÏili do pokladny soudu. Jinak teÏmto
osobaÂm ulozÏõÂ, aby peneÏzÏitou zaÂruku zaslaly prÏõÂmo na
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depozitnõÂ uÂcÏet soudu. To platõÂ i pro prÏõÂpad peneÏzÏiteÂ zaÂruky v cizõÂ meÏneÏ.
(2) Je-li obvineÏnyÂ ve vazbeÏ a soud prÏijme nabõÂdku
peneÏzÏiteÂ zaÂruky, propustõÂ jej z vazby ihned poteÂ, kdy
byla peneÏzÏitaÂ zaÂruka na uÂcÏet soudu slozÏena. VyÂplatu
cÏaÂstky slozÏeneÂ na peneÏzÏitou zaÂruku lze proveÂst pouze
na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho prÏõÂkazu prÏedsedy senaÂtu.
§ 37
OpatrÏenõÂ k narÏõÂzenõÂ vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody
(1) JestlizÏe odsouzenyÂ bez dostatecÏneÂ omluvy nenastoupõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ vyÂkon trestu odneÏtõÂ svobody nebo je-li obava, zÏe uprchne, prÏikaÂzÏe prÏedseda
senaÂtu (samosoudce), aby odsouzenyÂ byl dodaÂn k vyÂkonu trestu do prÏõÂslusÏneÂ spaÂdoveÂ veÏznice (§ 321 odst. 3
veÏta prvnõÂ tr. rÏ.). JestlizÏe pobyt odsouzeneÂho nenõÂ
znaÂm, soud to na prÏõÂkazu k dodaÂnõÂ do vyÂkonu trestu
vyÂslovneÏ uvede s tõÂm, zÏe je nutno vypaÂtrat pobyt odsouzeneÂho (§ 321 odst. 3 veÏta druhaÂ tr. rÏ.). PrÏõÂkaz k dodaÂnõÂ do vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody se zasÏle okresnõÂmu rÏeditelstvõÂ Policie CÏeskeÂ republiky v obvodu soudu.
(2) Byl-li pobyt odsouzeneÂho vypaÂtraÂn jinak nezÏ
orgaÂny policie nebo jestlizÏe se odsouzenyÂ dobrovolneÏ
prÏihlaÂsil k vyÂkonu trestu, je trÏeba prÏõÂkaz k dodaÂnõÂ do
vyÂkonu trestu odvolat, a to u toho orgaÂnu policie, ktereÂmu byl zaslaÂn.
(3) U odsouzeneÂho, kteryÂ se zdrzÏuje v cizineÏ, se
prÏi narÏõÂzenõÂ vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody postupuje
podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.9)
(4) VykonaÂvaÂ-li odsouzenyÂ vojenskou zaÂkladnõÂ
nebo naÂhradnõÂ sluzÏbu, vyzve ho prÏedseda senaÂtu (samosoudce) k naÂstupu vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody
prostrÏednictvõÂm velitele (naÂcÏelnõÂka) uÂtvaru, kde odsouzenyÂ vykonaÂvaÂ vojenskou sluzÏbu.
(5) U mladistveÂho, kteryÂ je v uÂstavnõÂ nebo
ochranneÂ vyÂchoveÏ, zasÏle soud narÏõÂzenõÂ vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody uÂstavu, v ktereÂm je mladistvyÂ, s tõÂm,
aby byl do vyÂkonu trestu dodaÂn pracovnõÂkem uÂstavu.
NenõÂ-li to mozÏneÂ zajistit, pozÏaÂdaÂ prÏedseda senaÂtu (samosoudce) o prÏedvedenõÂ mladistveÂho do vyÂkonu trestu
okresnõÂ rÏeditelstvõÂ Policie CÏeskeÂ republiky, v jehozÏ obvodu je uÂstav.
(6) NaÂpravneÏ vyÂchovnyÂ uÂstav pro mladistveÂ sdeÏlõÂ
u trestuÊ odneÏtõÂ svobody delsÏõÂch trÏõÂ meÏsõÂcuÊ nejmeÂneÏ dva
meÏsõÂce prÏed prÏedpoklaÂdanyÂm dnem skoncÏenõÂ vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody vyÂchovneÂmu nebo leÂcÏebneÂmu
zarÏõÂzenõÂ, z neÏhozÏ byl mladistvyÂ dodaÂn do vyÂkonu trestu, vyÂsledky prÏevyÂchovy mladistveÂho vyÂkonem trestu
z hlediska prÏõÂpadneÂho propusÏteÏnõÂ z ochranneÂ vyÂchovy,

) Instrukce ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ republiky cÏ. 1000/89-L, kterou se upravuje styk s cizinou v oblasti praÂvnõÂch
vztahuÊ a uÂcÏast cizincuÊ v rÏõÂzenõÂ.
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podmõÂneÏneÂho umõÂsteÏnõÂ mimo vyÂchovneÂ zarÏõÂzenõÂ nebo
zrusÏenõÂ uÂstavnõÂ vyÂchovy.

pisuÊ majetek zabezpecÏõÂ a porÏõÂdõÂ jeho seznam, jehozÏ
opis zasÏle soudu.

(7) VeÏznice, poprÏõÂpadeÏ naÂpravneÏ vyÂchovnyÂ uÂstav,
vraÂtõÂ soudu jedno vyhotovenõÂ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody s potvrzenõÂm, zÏe odsouzenyÂ nastoupil
trest, nebo oznaÂmõÂ bez pruÊtahu soudu, zÏe trest ve stanoveneÂ lhuÊteÏ nastoupen nebyl. Je-li odsouzenyÂ ve vyÂkonu jineÂho trestu odneÏtõÂ svobody, potvrdõÂ naÂpravneÏ
vyÂchovnyÂ uÂstav prÏõÂjem narÏõÂzenõÂ vyÂkonu trestu na jednom jeho vyhotovenõÂ, uvede, kdy trest bude pravdeÏpodobneÏ nastoupen, a vraÂtõÂ je neprodleneÏ soudu. O prÏemõÂsteÏnõÂ odsouzeneÂho do jineÂho naÂpravneÏ vyÂchovneÂho
uÂstavu, o zahaÂjenõÂ ochranneÂho leÂcÏenõÂ, o jeho uÂteÏku a
dopadenõÂ, o jeho uÂmrtõÂ, o prÏerusÏenõÂ vyÂkonu trestu, o
podmõÂneÏneÂm propusÏteÏnõÂ, jakozÏ i o tom, zÏe byl odsouzenyÂ v duÊsledku vyÂkonu ulozÏeneÂho trestu, udeÏlenõÂ milosti, amnestie nebo z jineÂho duÊvodu propusÏteÏn na svobodu, podaÂ naÂpravneÏ vyÂchovnyÂ uÂstav, v neÏmzÏ odsouzenyÂ naposledy byl, neprodleneÏ zpraÂvu soudu, kteryÂ
rozhodl v prvnõÂm stupni; v prÏõÂpadeÏ podmõÂneÏneÂho propusÏteÏnõÂ podaÂ zpraÂvu teÂzÏ soudu, kteryÂ o podmõÂneÏneÂm
propusÏteÏnõÂ rozhodl.

§ 41

§ 38
PodmõÂneÏnyÂ odklad vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody
(1) Byl-li povolen podmõÂneÏnyÂ odklad vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody za soucÏasneÂho prÏijetõÂ zaÂruky zaÂjmoveÂho sdruzÏenõÂ obcÏanuÊ za naÂpravu obvineÏneÂho,
nebo soud o vyÂchovneÂ spolupuÊsobenõÂ takoveÂ zaÂjmoveÂ
sdruzÏenõÂ pozÏaÂdal, v zÏaÂdosti o vyÂchovneÂ spolupuÊsobenõÂ
podle § 329 odst. 1 tr. rÏ. zaÂjmoveÂmu sdruzÏenõÂ obcÏanuÊ
takeÂ sdeÏlõÂ, zda a jakaÂ omezenõÂ podle § 59 odst. 2 trestnõÂho zaÂkona (daÂle jen ¹tr. zaÂk.ª) byla obvineÏneÂmu ulozÏena. ZaÂrovenÏ je pozÏaÂdaÂ, aby podle obsahu teÏchto
omezenõÂ zameÏrÏilo sveÂ vyÂchovneÂ puÊsobenõÂ, sledovalo,
zda obvineÏnyÂ omezenõÂ dodrzÏuje a podalo soudu ihned
zpraÂvu o jejich prÏõÂpadneÂm porusÏovaÂnõÂ. RovneÏzÏ pozÏaÂdaÂ
o sdeÏlenõÂ zmeÏny zameÏstnaÂnõÂ nebo bydlisÏteÏ obvineÏneÂho.
(2) StejneÏ soud postupuje i v prÏõÂpadeÏ, pozÏaÂdaÂ-li zaÂjmoveÂ sdruzÏenõÂ obcÏanuÊ o vyÂchovneÂ spolupuÊsobenõÂ
podle § 329 odst. 2 tr. rÏ.

VyÂkon ochranneÂho leÂcÏenõÂ uÂstavnõÂho
(1) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu ochranneÂho leÂcÏenõÂ uÂstavnõÂho
zasÏle prÏedseda senaÂtu (samosoudce) zdravotnickeÂmu
zarÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu podle bydlisÏteÏ nebo pobytu osoby, na nõÂzÏ maÂ byÂt ochranneÂ leÂcÏenõÂ vykonaÂno, ve dvou
vyhotovenõÂch spolu s jednõÂm opisem rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo ochranneÂ leÂcÏenõÂ ulozÏeno. Po dohodeÏ se spraÂvou zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ stanovõÂ prÏedseda senaÂtu
(samosoudce) den, kdy maÂ byÂt ochranneÂ leÂcÏenõÂ nastoupeno. SoucÏasneÏ upozornõÂ spraÂvu zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ, zÏe k zmeÏneÏ uÂstavnõÂ formy ochranneÂho leÂcÏenõÂ na
ambulantnõÂ nebo k propusÏteÏnõÂ z ochranneÂho leÂcÏenõÂ za
podmõÂnek § 72 odst. 5 tr. zaÂk. muÊzÏe dojõÂt jen na podkladeÏ pravomocneÂho rozhodnutõÂ okresnõÂho soudu, v
jehozÏ obvodu se ochranneÂ leÂcÏenõÂ vykonaÂvaÂ, a pozÏaÂdaÂ,
aby tomuto soudu byla neprodleneÏ podaÂna zpraÂva, jestlizÏe nastanou duÊvody pro neÏktereÂ z teÏchto opatrÏenõÂ.
DaÂle pozÏaÂdaÂ, aby zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ sdeÏlilo soudu,
kteryÂ vyÂkon ochranneÂho leÂcÏenõÂ narÏõÂdil, zda osoba,
ktereÂ bylo ochranneÂ leÂcÏenõÂ ulozÏeno, nastoupila ve stanovenou dobu jeho vyÂkon.
(2) PrÏedseda senaÂtu (samosoudce) vyzve osobu,
ktereÂ bylo ochranneÂ leÂcÏenõÂ ulozÏeno, aby jeho vyÂkon
nastoupila v prÏõÂslusÏneÂm zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ ve stanoveneÂm termõÂnu. NenõÂ-li tato osoba zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, ucÏinõÂ tak prostrÏednictvõÂm jejõÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce. JestlizÏe osoba, u nõÂzÏ maÂ byÂt ochranneÂ
leÂcÏenõÂ vykonaÂno, nenõÂ nebezpecÏnaÂ pro sveÂ okolõÂ, muÊzÏe
jõÂ poskytnout potrÏebnou lhuÊtu k obstaraÂnõÂ jejõÂch zaÂlezÏitostõÂ.
(3) NenastoupõÂ-li vyzvanaÂ osoba vyÂkon ochranneÂho leÂcÏenõÂ uÂstavnõÂho ve stanoveneÂm termõÂnu nebo je-li nebezpecÏnaÂ pro sveÂ okolõÂ, pozÏaÂdaÂ prÏedseda senaÂtu
(samosoudce) o jejõÂ dodaÂnõÂ do zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ
okresnõÂ rÏeditelstvõÂ policie podle mõÂsta bydlisÏteÏ (pobytu)
osoby.
§ 42
VyÂkon ochranneÂho leÂcÏenõÂ ambulantnõÂho

§ 39
PodmõÂneÏneÂ propusÏteÏnõÂ z vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody
ObdobneÏ jako v § 38 postupuje soud i v prÏõÂpadech
podmõÂneÏneÂho propusÏteÏnõÂ odsouzeneÂho z vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody.
§ 40
ZajisÏteÏnõÂ majetku
Rozhodl-li soud o zajisÏteÏnõÂ majetku (§ 347 tr. rÏ.),
okresnõÂ uÂrÏad podle obecneÏ zaÂvaznyÂch praÂvnõÂch prÏed-

(1) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu ochranneÂho leÂcÏenõÂ ambulantnõÂho zasÏle prÏedseda senaÂtu (samosoudce) zdravotnickeÂmu zarÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu pro tuto formu leÂcÏenõÂ podle
bydlisÏteÏ nebo pobytu osoby, ktereÂ bylo ochranneÂ leÂcÏenõÂ ulozÏeno, ve dvou vyhotovenõÂch spolu s jednõÂm
opisem rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo ulozÏeno. Po dohodeÏ
se spraÂvou zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ stanovõÂ prÏedseda
senaÂtu (samosoudce) dobu, do kdy nejpozdeÏji maÂ byÂt s
vyÂkonem ochranneÂho leÂcÏenõÂ zapocÏato. SpraÂvu zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ soucÏasneÏ pozÏaÂdaÂ, aby okresnõÂmu soudu, v jehozÏ obvodu je toto zarÏõÂzenõÂ, navrhlo zmeÏnu
leÂcÏby na formu uÂstavnõÂ, jestlizÏe se leÂcÏenaÂ osoba odmõÂtaÂ
podrobit ochranneÂmu leÂcÏenõÂ nebo jestlizÏe se ukaÂzÏe
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dalsÏõÂ pobyt leÂcÏeneÂ osoby na svobodeÏ nebezpecÏnyÂ
anebo jestlizÏe se dodatecÏneÏ zjistõÂ, zÏe vzhledem k povaze
choroby a leÂcÏebnyÂm mozÏnostem nelze ocÏekaÂvat
splneÏnõÂ uÂcÏelu ochranneÂho leÂcÏenõÂ ambulantnõÂ formou.
Soud rovneÏzÏ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ upozornõÂ, zÏe k propusÏteÏnõÂ z ochranneÂho leÂcÏenõÂ muÊzÏe dojõÂt za podmõÂnek
uvedenyÂch v § 72 odst. 5 tr. zaÂk. jen na podkladeÏ pravomocneÂho rozhodnutõÂ okresnõÂho soudu, v jehozÏ obvodu se ochranneÂ leÂcÏenõÂ vykonaÂvaÂ. DaÂle pozÏaÂdaÂ, aby
zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ sdeÏlilo soudu, kteryÂ vyÂkon ochranneÂho leÂcÏenõÂ narÏõÂdil, zda osoba, ktereÂ bylo ochranneÂ
leÂcÏenõÂ ulozÏeno, se do stanoveneÂ doby prÏihlaÂsila k jeho
vyÂkonu.
(2) PrÏedseda senaÂtu (samosoudce) vyzve osobu,
ktereÂ bylo ochranneÂ leÂcÏenõÂ ambulantnõÂ ulozÏeno, aby se
k jeho vyÂkonu prÏihlaÂsila v prÏõÂslusÏneÂm zdravotnickeÂm
zarÏõÂzenõÂ nejpozdeÏji do stanoveneÂ doby. SoucÏasneÏ ji
upozornõÂ na naÂsledky, jestlizÏe tak neucÏinõÂ. NenõÂ-li tato
osoba zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, ucÏinõÂ tak prostrÏednictvõÂm jejõÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce.
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nem ochranneÂ vyÂchovy zapocÏato, zasÏle soud ve dvojõÂm
vyhotovenõÂ narÏõÂzenõÂ jeho vyÂkonu a opis rozhodnutõÂ,
kteryÂm byla ochrannaÂ vyÂchova ulozÏena, opatrÏenyÂ dolozÏkou o praÂvnõÂ moci. VyÂkon tohoto rozhodnutõÂ provaÂdõÂ soud za uÂcÏasti orgaÂnuÊ prÏõÂslusÏnyÂch okresnõÂch uÂrÏaduÊ. VyÂchovneÂ zarÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ bylo s vyÂkonem
ochranneÂ vyÂchovy zapocÏato, potvrdõÂ jejõÂ naÂstup na jednom vyhotovenõÂ narÏõÂzenõÂ ochranneÂ vyÂchovy a vraÂtõÂ je
soudu.
(2) VyÂchovneÂ zarÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ se ochrannaÂ vyÂchova vykonaÂvaÂ, podaÂvaÂ soudu, kteryÂ ochrannou vyÂchovu ulozÏil, zpraÂvu o podmõÂneÏneÂm umõÂsteÏnõÂ mimo
vyÂchovneÂ zarÏõÂzenõÂ, o prodlouzÏenõÂ ochranneÂ vyÂchovy, o
propusÏteÏnõÂ chovance z ochranneÂ vyÂchovy nebo o tom,
zÏe byl prÏedveden k vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody.
Â S T O SM A
Â
CÏ A
VyÂ ko n r oz ho dn utõÂ v o b cÏ an sk op raÂ vn õÂ c h
veÏ ce ch
Od dõÂ l p rv nõÂ

§ 43

ObecnaÂ ustanovenõÂ

VyÂkon ochranneÂho leÂcÏenõÂ ve vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody

§ 45

(1) JestlizÏe v pruÊbeÏhu vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody nebylo rozhodnuto o upusÏteÏnõÂ od vyÂkonu
ochranneÂho leÂcÏenõÂ, ktereÂ tu meÏlo byÂt vykonaÂno (§ 72
odst. 6 tr. zaÂk.), nebo odsouzenyÂ nebyl z vyÂkonu tohoto ochranneÂho leÂcÏenõÂ propusÏteÏn, anebo nebylo takoveÂ leÂcÏenõÂ ukoncÏeno (§ 72 odst. 5 tr. zaÂk.), podaÂ naÂpravneÏ vyÂchovnyÂ uÂstav dva meÏsõÂce prÏed prÏedpoklaÂdanyÂm ukoncÏenõÂm vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody okresnõÂmu soudu, v jehozÏ obvodu se ochranneÂ leÂcÏenõÂ vykonaÂvaÂ, zpraÂvu o dosazÏeneÂm vyÂsledku ochranneÂho leÂcÏenõÂ.
JestlizÏe uÂcÏelu ochranneÂho leÂcÏenõÂ vzhledem k deÂlce vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody nebylo dosazÏeno, rozhodne soud o jeho pokracÏovaÂnõÂ ve zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ jesÏteÏ prÏed ukoncÏenõÂm vyÂkonu trestu.

(1) O naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ rozhoduje a dalsÏõÂ rÏõÂzenõÂ konaÂ samosoudce, poprÏõÂpadeÏ v
rozsahu poveÏrÏenõÂ jinyÂ pracovnõÂk soudu.
(2) UÂkony, jezÏ vyzÏaduje vyÂkon rozhodnutõÂ, provaÂdeÏjõÂ pracovnõÂci urcÏenõÂ k tomu rozvrhem praÂce (vykonavateleÂ). JednotlivyÂmi uÂkony mohou byÂt poveÏrÏeni
prÏedsedou soudu i jinõÂ pracovnõÂci.

(2) JestlizÏe odsouzenyÂ maÂ byÂt po vyÂkonu trestu
odneÏtõÂ svobody prÏedaÂn do zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ k
dalsÏõÂmu vyÂkonu ochranneÂho leÂcÏenõÂ, soud, kteryÂ o pokracÏovaÂnõÂ v ochranneÂm leÂcÏenõÂ rozhodl, dohodne s prÏõÂslusÏnyÂm zdravotnickyÂm zarÏõÂzenõÂm datum naÂstupu
ochranneÂho leÂcÏenõÂ tak, aby bylo totozÏneÂ s datem
ukoncÏenõÂ vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody. Nedojde-li k
prÏedaÂnõÂ odsouzeneÂho do dalsÏõÂho vyÂkonu ochranneÂho
leÂcÏenõÂ, naÂpravneÏ vyÂchovnyÂ uÂstav jej propustõÂ a narÏõÂzenõÂ
ochranneÂho leÂcÏenõÂ vraÂtõÂ soudu. Jinak je spolu s prÏõÂlohami, vcÏetneÏ znaleckeÂho posudku a zpraÂvou o dosavadnõÂm pruÊbeÏhu a vyÂsledcõÂch leÂcÏenõÂ prÏedaÂ zdravotnickeÂmu
zarÏõÂzenõÂ.

(1) VykonavateleÂ jsou opraÂvneÏni prÏijmout od povinneÂho plneÏnõÂ, zprostrÏedkovat vzaÂjemneÂ plneÏnõÂ opraÂvneÏneÂho, ktereÂ souvisõÂ s vyÂkonem rozhodnutõÂ a v prÏõÂpadech stanovenyÂch zaÂkonem provaÂdeÏjõÂ vsÏechny uÂkony, jichzÏ je k vyÂkonu rozhodnutõÂ trÏeba.

§ 44
VyÂkon ochranneÂ vyÂchovy
(1) VyÂchovneÂmu zarÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ maÂ byÂt s vyÂko-

(3) VykonavateleÂ jsou vaÂzaÂni prÏõÂkazy soudce;
v prÏõÂpadeÏ potrÏeby si vyzÏaÂdajõÂ od soudce pokyny.
§ 46
PuÊsobnost vykonavateluÊ

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) VykonavateleÂ provaÂdeÏjõÂ zejmeÂna tyto uÂkony:
soupis movityÂch veÏcõÂ (§ 326 o. s. rÏ.),
zajisÏteÏnõÂ sepsanyÂch veÏcõÂ (§ 327 o. s. rÏ.),
vydaÂnõÂ odebranyÂch peneÏz opraÂvneÏneÂmu nebo
jejich slozÏenõÂ u soudu (§ 333 o. s. rÏ.),
provedenõÂ odhadu movityÂch veÏcõÂ mensÏõÂ ceny, je-li
vykonavatel schopen spolehliveÏ posoudit cenu veÏcõÂ
saÂm (§ 328 o. s. rÏ),
prodej sepsanyÂch veÏcõÂ v drazÏbeÏ (§ 328b odst. 3 o. s.
rÏ.),
vydaÂnõÂ vyÂteÏzÏku z prodanyÂch veÏcõÂ opraÂvneÏnyÂm,
poprÏ. slozÏenõÂ vyÂteÏzÏku u soudu (§ 331 o. s. rÏ.),
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g) odebraÂnõÂ movityÂch veÏcõÂ se vsÏõÂm co k nim patrÏõÂ povinneÂmu nebo tomu, kdo je ochoten je vydat, a jejich odevzdaÂnõÂ opraÂvneÏneÂmu (§ 345 o. s. rÏ.),
h) vyklizenõÂ nemovitosti, vydaÂnõÂ movityÂch veÏcõÂ, ktereÂ
majõÂ byÂt z vyklizovaneÂho objektu odstraneÏny, povinneÂmu nebo jejich odevzdaÂnõÂ orgaÂnu obce (§ 341
azÏ 343 o. s. rÏ.).
§ 47
VyrozumeÏnõÂ uÂcÏastnõÂka o vyÂkonu
(1) PozÏaÂdaÂ-li o to opraÂvneÏnyÂ, vyrozumõÂ jej vykonavatel, kdy a kde bude uÂkon vykonaÂn.

(3) Protokol musõÂ byÂt sepsaÂn prÏi skoncÏenõÂ uÂkonu
a pokud mozÏno jesÏteÏ na mõÂsteÏ uÂkonu. KromeÏ vykonavatele podepõÂsÏõÂ protokol uÂcÏastnõÂci, jejich zaÂstupci, daÂle
ti, kterÏõÂ potvrzujõÂ prÏõÂjem peneÏz nebo veÏcõÂ, a obcÏaneÂ prÏibranõÂ k uÂkonu; daÂle podepõÂsÏõÂ protokol ti, jejichzÏ prohlaÂsÏenõÂ je nutno uveÂst v protokolu.
(4) VyÂjimecÏneÏ muÊzÏe vykonavatel sepsat protokol
dodatecÏneÏ podle poznaÂmek ucÏineÏnyÂch prÏi uÂkonu; protokol pak podepõÂsÏe saÂm. Takto nelze postupovat, maÂ-li
byÂt protokolem osveÏdcÏen prÏõÂjem peneÏz nebo veÏcõÂ nebo
maÂ-li protokol podepsat obcÏan prÏibranyÂ k uÂkonu nebo
ten, jehozÏ prohlaÂsÏenõÂ je trÏeba uveÂst v protokolu.

(2) Vykonavatel nesmõÂ povinneÂho vyrozumeÏt o
nastaÂvajõÂcõÂm uÂkonu drÏõÂve, nezÏ prÏijde na mõÂsto uÂkonu,
ani zpuÊsobit, aby se o tom povinnyÂ prÏedem dozveÏdeÏl,
ledazÏe je vyrozumeÏnõÂ povinneÂho prÏed uÂkonem vyÂslovneÏ prÏedepsaÂno.

(5) JestlizÏe se uÂcÏastnõÂk nebo jeho zaÂstupce vzdaÂlõÂ
prÏed podpisem, poznamenaÂ se to v protokolu; odeprÏe-li podpis, poznamenaÂ se to v protokolu a vyznacÏõÂ se
duÊvody, ktereÂ uvedl.

(3) NedostavõÂ-li se opraÂvneÏnyÂ ve stanovenou
dobu na mõÂsto, kde maÂ byÂt uÂkon vyÂkonu rozhodnutõÂ
vykonaÂn, provede se uÂkon v jeho neprÏõÂtomnosti, pokud zaÂkon nestanovõÂ, zÏe vyÂkon rozhodnutõÂ lze proveÂst
jen za prÏõÂtomnosti opraÂvneÏneÂho nebo jeho zaÂstupce.

O dd õÂ l dr uh yÂ
VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ

§ 48
OpatrÏenõÂ k zachovaÂnõÂ porÏaÂdku prÏi
vyÂkonu rozhodnutõÂ
Vykonavatel je opraÂvneÏn ucÏinit opatrÏenõÂ, jichzÏ je
trÏeba, aby byl prÏi provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zachovaÂn porÏaÂdek. Osoby, ktereÂ hrubeÏ rusÏõÂ vyÂkon, muÊzÏe
vykaÂzat z mõÂsta jeho provaÂdeÏnõÂ. Jsou-li pro to duÊvody
stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem,10) muÊzÏe pozÏaÂdat nejblizÏsÏõÂ policejnõÂ orgaÂn o poskytnutõÂ ochrany.
§ 49
Protokol o uÂkonu

§ 50
VeÏci, jichzÏ se muÊzÏe vyÂkon rozhodnutõÂ tyÂkat
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ
lze proveÂst pouze u veÏcõÂ, kteryÂmi povinnyÂ muÊzÏe volneÏ
naklaÂdat, nebo u veÏcõÂ povinneÂho, ktereÂ maÂ opraÂvneÏnyÂ,
poprÏõÂpadeÏ neÏkdo jinyÂ, kdo je ochoten je vydat; prÏedpokladem je, zÏe vykonavatel veÏci prohleÂdl tak, aby je
mohl rÏaÂdneÏ popsat.
(2) VeÏci, kteryÂmi muÊzÏe povinnyÂ volneÏ naklaÂdat,
jsou prÏedevsÏõÂm veÏci v jeho byteÏ a jinyÂch jeho mõÂstnostech, poprÏõÂpadeÏ budovaÂch, ledazÏe tam byly ulozÏeny
v obecneÂm zaÂjmu nebo tam byly ulozÏeny, poprÏõÂpadeÏ
prÏineseny teÏmi, kdo tam jsou pouze na naÂvsÏteÏveÏ.
§ 51

(1) O kazÏdeÂm uÂkonu sepõÂsÏe vykonavatel strucÏnyÂ
protokol.
(2) Protokol maÂ zejmeÂna obsahovat:
a) oznacÏenõÂ soudu,
b) mõÂsto, cÏas a prÏedmeÏt jednaÂnõÂ,
c) jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ soudnõÂch pracovnõÂkuÊ, kterÏõÂ se
zuÂcÏastnili uÂkonu, jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ prÏõÂtomnyÂch
uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂstupcuÊ a jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ dalsÏõÂch osob, ktereÂ jsou uÂkonu podle § 53 a 54 prÏõÂtomny,
d) strucÏneÂ, vyÂstizÏneÂ vylõÂcÏenõÂ pruÊbeÏhu uÂkonu, zejmeÂna podaneÂ naÂvrhy,
e) zjisÏteÏnõÂ, zÏe usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
bylo dorucÏeno povinneÂmu,
f) zjisÏteÏnõÂ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a adresy manzÏela povinneÂho.

PraÂva jinyÂch osob
(1) TvrdõÂ-li neÏkdo, zÏe maÂ k veÏcem povinneÂho praÂvo, ktereÂ neprÏipousÏtõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ, nebo tvrdõÂ-li
povinnyÂ, zÏe veÏci naÂlezÏejõÂ neÏkomu jineÂmu nebo jsou vynÏaty z vyÂkonu rozhodnutõÂ, provede vykonavatel prÏesto
jejich soupis, pokud nejsou jineÂ postizÏitelneÂ veÏci postacÏujõÂcõÂ k uÂhradeÏ naÂroku s prÏõÂslusÏenstvõÂm.
(2) TvrzenõÂ povinneÂho nebo neÏkoho jineÂho podle
odstavce 1 je trÏeba poznamenat v protokolu. PrÏitom
uvede vykonavatel jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, zameÏstnaÂnõÂ a bydlisÏteÏ teÂto osoby a praÂvnõÂ duÊvod, ze ktereÂho je uplatnÏovaÂno praÂvo na vyloucÏenõÂ veÏci z vyÂkonu rozhodnutõÂ.
Vykonavatel je kromeÏ toho povinen daÂt poucÏenõÂ, jakyÂm zpuÊsobem lze tvrzenaÂ praÂva uplatnit (§ 267 odst.
1 o. s. rÏ.).

) § 44 zaÂkona CÏNR cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky.
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(3) ProhlaÂsõÂ-li vsÏak opraÂvneÏnyÂ, zÏe se vyÂkon rozhodnutõÂ nemaÂ vztahovat na urcÏiteÂ prÏedmeÏty, je tõÂm vykonavatel vaÂzaÂn. ProhlaÂsÏenõÂ opraÂvneÏneÂho, byl-li prÏi
uÂkonu prÏõÂtomen, je trÏeba v protokolu poznamenat.
§ 52
(1) NenõÂ-li v narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ daÂn prÏõÂkaz k soupisu jen urcÏityÂch veÏcõÂ, pojme vykonavatel do
soupisu veÏci, kteryÂmi bude pohledaÂvka opraÂvneÏneÂho
nejdrÏõÂve uspokojena. PrÏitom se prÏihleÂdne i k potrÏebaÂm
povinneÂho a jeho rodiny.
(2) PrÏedevsÏõÂm je trÏeba pojmout do soupisu hotoveÂ
penõÂze, a nenõÂ-li jich, veÏci, ktereÂ muÊzÏe povinnyÂ nejspõÂsÏe
postraÂdat. DaÂle se sepõÂsÏõÂ veÏci, ktereÂ lze snadno prÏeneÂst
a prodat (zlateÂ, strÏõÂbrneÂ a podobneÂ prÏedmeÏty).
§ 53
ProhlõÂdka bytu a osobnõÂ prohlõÂdka povinneÂho
(1) VyzÏaduje-li to uÂcÏel vyÂkonu rozhodnutõÂ, je vykonavatel opraÂvneÏn prohledat byt povinneÂho a jineÂ
mõÂstnosti, ktereÂ uzÏõÂvaÂ a v nichzÏ maÂ sveÂ veÏci, jeho skrÏõÂneÏ
a jineÂ schraÂnky a jestlizÏe je to trÏeba, i sÏaty, ktereÂ maÂ povinnyÂ na sobeÏ. Za uÂcÏelem provedenõÂ prohlõÂdky je ten,
kdo provaÂdõÂ vyÂkon, opraÂvneÏn otevrÏõÂt uzavrÏeneÂ dverÏe
domu povinneÂho, dverÏe do jeho bytu nebo dverÏe jineÂ
mõÂstnosti nebo prostory jõÂm uzÏõÂvaneÂ, dverÏe jeho skrÏõÂneÏ
a schraÂnky, jestlizÏe je mozÏno zaÂmek domu, bytu, jineÂ
mõÂstnosti nebo skrÏõÂneÏ a schraÂnky po otevrÏenõÂ opeÏt uzavrÏõÂt. K otevrÏenõÂ zaÂmku je trÏeba prÏibrat zaÂmecÏnõÂka.
(2) PrÏi provaÂdeÏnõÂ prohlõÂdky je trÏeba postupovat
sÏetrneÏ, zejmeÂna jde-li o prohlõÂdku sÏatuÊ, ktereÂ maÂ povinnyÂ na sobeÏ; nenõÂ-li vykonavatel stejneÂho pohlavõÂ
jako povinnyÂ, prÏibere si k prohlõÂdce sÏatuÊ osobu stejneÂho pohlavõÂ jako povinnyÂ, kteraÂ prohlõÂdku provede.
§ 54
PrÏibraÂnõÂ nezuÂcÏastneÏneÂho obcÏana

Strana 173

nenõÂ ochoten je vydat, nesmõÂ vykonavatel takoveÂ veÏci
pojmout do soupisu.
(2) OdeprÏe-li neÏkdo veÏc vydat nebo poprÏe-li vuÊbec, zÏe veÏc maÂ, omezõÂ se uÂkon na to, zÏe se takoveÂ prohlaÂsÏenõÂ pojme do protokolu. Kdo ucÏinil takoveÂ prohlaÂsÏenõÂ, podepõÂsÏe protokol o uÂkonu.
§ 56
Soupis veÏcõÂ
(1) VeÏci, kteryÂmi muÊzÏe povinnyÂ volneÏ naklaÂdat,
nebo veÏci povinneÂho, ktereÂ maÂ opraÂvneÏnyÂ nebo ten,
kdo je ochoten je vydat, uvedou se v soupisu jednotliveÏ
pod porÏadovyÂmi cÏõÂsly a strucÏneÏ se popõÂsÏõÂ.
(2) V soupisu se kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ
uvede zejmeÂna:
a) zda soupis se provaÂdõÂ zaÂrovenÏ pro neÏkolik
opraÂvneÏnyÂch,
b) jakeÂho vyÂteÏzÏku lze prodejem jednotlivyÂch sepsanyÂch veÏcõÂ asi dosaÂhnout,
c) zda sepsaneÂ veÏci nebyly jizÏ podle prohlaÂsÏenõÂ povinneÂho nebo neÏkoho, kdo byl prÏi soupisu prÏõÂtomen,
postizÏeny prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ provaÂdeÏneÂm
soudem nebo jinyÂm staÂtnõÂm orgaÂnem,
d) jakeÂ jsou podle zbeÏzÏneÂho zjisÏteÏnõÂ vykonavatele
osobnõÂ, majetkoveÂ a rodinneÂ pomeÏry povinneÂho
v rozsahu nutneÂm pro posouzenõÂ postizÏitelnosti
jednotlivyÂch veÏcõÂ,
e) zda sepsaneÂ veÏci pravdeÏpodobneÏ stacÏõÂ k uspokojenõÂ
pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho, vcÏetneÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ.
(3) PrÏi soupisu se veÏci popõÂsÏõÂ takovyÂm zpuÊsobem,
aby bylo mozÏno zjistit jejich totozÏnost a aby byla vyloucÏena jejich zaÂmeÏna.
(4) ProvaÂdõÂ-li se soupis veÏcõÂ pro dalsÏõÂ veÏrÏitele, poznamenaÂ se v soupisu prÏedevsÏõÂm, zda a ktereÂ polozÏky
se do noveÂho soupisu pojõÂmajõÂ ze soupisu drÏõÂveÏjsÏõÂho a
ktereÂ se tam zapisujõÂ noveÏ.
§ 57
Postup prÏi soupisu valut, zlata a zlatyÂch mincõÂ

Vykonavatel prÏibere k provaÂdeÏnõÂ prohlõÂdky a soupisu veÏcõÂ nezuÂcÏastneÏneÂho obcÏana a v protokolu uvede
jeho jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a adresu; obcÏan protokol spolupodepõÂsÏe. PrÏibraneÂho obcÏana je trÏeba zavaÂzat slibem,
zÏe zachovaÂ mlcÏenlivost o tom, s cÏõÂm se seznaÂmil prÏi
uÂkonu, pokud nebude teÂto povinnosti zprosÏteÏn; v protokole o uÂkonu se vyznacÏõÂ, zÏe se tak stalo [(§ 49 odst. 2
põÂsm. c)].

(1) SepsaneÂ valuty11) a zlato ve slitcõÂch sveÏtoveÏ obchodovatelnyÂch12) vykonavatel prÏevezme a odevzdaÂ
neprodleneÏ soudu, kteryÂ je urychleneÏ nabõÂdne devizoveÂmu peneÏzÏnõÂmu uÂstavu ke koupi.

§ 55

§ 58

VeÏci povinneÂho u jineÂ osoby

ZajisÏteÏnõÂ sepsanyÂch movityÂch veÏcõÂ

(1) Jsou-li veÏci povinneÂho u neÏkoho jineÂho a ten
11

) § 1 odst. 2 zaÂkona cÏ. 528/1990 Sb., devizovyÂ zaÂkon.
) § 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 528/1990 Sb.

12

(2) Zlato v jineÂ formeÏ nezÏ ve slitcõÂch sveÏtoveÏ
obchodovatelnyÂch a zlateÂ mince se sepõÂsÏõÂ a prodajõÂ
v drazÏbeÏ.

(1) SepsaneÂ moviteÂ veÏci kromeÏ peneÏz nalezenyÂch
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u povinneÂho se ponechajõÂ na mõÂsteÏ, kde byly sepsaÂny.
Jsou-li pro to duÊlezÏiteÂ duÊvody, prÏevezmou se na naÂvrh
opraÂvneÏneÂho a ulozÏõÂ se u uschovatele. Pokud si zajisÏteÏnõÂ sepsanyÂch movityÂch veÏcõÂ vyzÏaÂdaÂ naÂklady, soud
provede jejich zajisÏteÏnõÂ jen tehdy, slozÏõÂ-li opraÂvneÏnyÂ na
tyto naÂklady zaÂlohu.
(2) Pokud se sepsaneÂ veÏci k tomu hodõÂ (zejmeÂna
vkladnõÂ knõÂzÏky, cennosti), ulozÏõÂ se, jestlizÏe je to nutneÂ,
u soudu nejdeÂle po dobu trÏõÂ pracovnõÂch dnuÊ; jinak se
odevzdajõÂ tomu, kdo se zabyÂvaÂ uschovaÂnõÂm takovyÂch
veÏcõÂ. PrÏi uÂschoveÏ veÏcõÂ u soudu se postupuje obdobneÏ
podle ustanovenõÂ jednacõÂho rÏaÂdu pro staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ.
(3) NeurcÏõÂ-li soudce jizÏ prÏedem neÏkoho, kdo je
zpuÊsobilyÂ a ochotnyÂ veÏci uschovat, urcÏõÂ vhodneÂho
uschovatele ± s vyÂhradou dodatecÏneÂho schvaÂlenõÂ soudcem ± vykonavatel. U opraÂvneÏneÂho mohou byÂt veÏci
uschovaÂny jen se souhlasem povinneÂho.
(4) Uschovatel potvrdõÂ prÏevzetõÂ veÏcõÂ a podepõÂsÏe
soupis nebo zvlaÂsÏtnõÂ protokol o provedeneÂm uschovaÂnõÂ; zÏaÂdaÂ-li o to, vydaÂ se mu seznam veÏcõÂ sveÏrÏenyÂch mu
do uÂschovy.
(5) Se souhlasem opraÂvneÏneÂho a povinneÂho lze sepsaneÂ veÏci teÂzÏ ulozÏit do mõÂstnosti povinneÂho, kteraÂ se
uzamkne a klõÂcÏ se ulozÏõÂ u soudu.
§ 59
DrazÏba movityÂch veÏcõÂ
(1) PrÏi drazÏbeÏ moviteÂ veÏci mohou drazÏiteleÂ zvysÏovat podaÂnõÂ nejmeÂneÏ o 50 KcÏs. To neplatõÂ, jde-li o veÏc,
jejõÂzÏ vyvolanaÂ cena je nizÏsÏõÂ.
(2) DrazÏba moviteÂ veÏci pokracÏuje, dokud drazÏiteleÂ na vyzvaÂnõÂ slovy ¹poprveÂ, podruheÂª cÏinõÂ vysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ. NenõÂ-li dalsÏõÂ podaÂnõÂ, vykonavatel upozornõÂ
drazÏitele, zÏe nebude-li ucÏineÏno vysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, udeÏlõÂ po
vyzvaÂnõÂ slovy ¹potrÏetõÂª prÏõÂklep.
(3) JestlizÏe bezprostrÏedneÏ po skoncÏenõÂ postupu
podle odstavce 2 neucÏinõÂ zÏaÂdnyÂ z drazÏiteluÊ vysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, vykonavatel udeÏlõÂ prÏõÂklep tomu drazÏiteli, kteryÂ ucÏinil nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ.

a) vyÂsÏi danõÂ a poplatkuÊ, pokud majõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ prÏednostneÏ zaÂkonneÂ zaÂstavnõÂ praÂvo
[§ 337 odst. 1 põÂsm. b) o. s. rÏ.],
b) prohlaÂsÏenõÂ veÏrÏiteluÊ zÏaÂdajõÂcõÂch o zaplacenõÂ dluhu
v hotovosti [§ 336b odst. 2 põÂsm. i) o. s. rÏ.].
§ 62
(1) PrÏi drazÏbeÏ nemoviteÂ veÏci (§ 336f azÏ 336h
o. s. rÏ.) mohou drazÏiteleÂ zvysÏovat podaÂnõÂ nejmeÂneÏ o
1000 KcÏs. DrazÏba nemoviteÂ veÏci pokracÏuje, dokud drazÏiteleÂ na vyzvaÂnõÂ slovy ¹poprveÂ, podruheÂª cÏinõÂ vysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ. NenõÂ-li dalsÏõÂ podaÂnõÂ, vykonavatel upozornõÂ
drazÏitele, zÏe nebude-li ucÏineÏno vysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, udeÏlõÂ po
vyzvaÂnõÂ slovy ¹potrÏetõÂª prÏõÂklep.
(2) JestlizÏe bezprostrÏedneÏ po skoncÏenõÂ postupu
podle odstavce 1 neucÏinõÂ zÏaÂdnyÂ z drazÏiteluÊ vysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, soudce udeÏlõÂ prÏõÂklep tomu drazÏiteli, kteryÂ ucÏinil nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ.
§ 63
DrazÏiteluÊm, kteryÂm nebyl udeÏlen prÏõÂklep, se slozÏenaÂ jistota po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o prÏõÂklepu vraÂtõÂ.
O dd õÂ l cÏ tv r tyÂ
VyÂkon rozhodnutõÂ vyklizenõÂm
§ 64
O provedenõÂ vyÂkonu vyrozumõÂ vykonavatel vlastnõÂka domu, v neÏmzÏ je naÂhradnõÂ byt (naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ).
§ 65
ZjistõÂ-li vykonavatel prÏi vyklizenõÂ bytu, zÏe ten,
kdo maÂ byÂt vyklizen, je pro nemoc upoutaÂn na luÊzÏko,
nebo zÏe jde o zÏenu v sÏestinedeÏlõÂ nebo ve vysÏsÏõÂm stupni
teÏhotenstvõÂ a zÏe by vyÂkon vyklizenõÂ mohl vaÂzÏneÏ ohrozit zdravotnõÂ stav takoveÂ osoby, nenõÂ provedenõÂ vyÂkonu prÏõÂpustneÂ; nenõÂ-li prÏedlozÏeno potvrzenõÂ leÂkarÏe
anebo je-li pochybnost o spraÂvnosti takoveÂho potvrzenõÂ, vykonavatel vyzÏaÂdaÂ vyjaÂdrÏenõÂ odborneÂho leÂkarÏe.
§ 66

O dd õÂ l trÏ et õÂ
VyÂkon rozhodnutõÂ drazÏbou nemovityÂch veÏcõÂ
§ 60
UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem
nemoviteÂ veÏci musõÂ obsahovat, je-li jeho prÏedmeÏtem
pozemek a stavby na neÏm, oznacÏenõÂ nemovitostõÂ a vyÂcÏet jejich soucÏaÂstõÂ a prÏõÂslusÏenstvõÂ.
§ 61
PrÏed vyÂzvou, aby se drazÏilo (§ 336f odst. 1 o. s. rÏ.),
oznaÂmõÂ soudce rÏõÂdõÂcõÂ drazÏbu:

(1) Jde-li o vyklizenõÂ bytu, u ktereÂho povinnyÂ
nemaÂ praÂvo na zajisÏteÏnõÂ naÂhradnõÂho bytu nebo naÂhradnõÂho ubytovaÂnõÂ anebo na poskytnutõÂ prÏõÂstrÏesÏõÂ, postupuje soud podle § 343 o. s. rÏ.
(2) V rozhodnutõÂ, kteryÂm se narÏizuje vyklizenõÂ
bytu, za kteryÂ je trÏeba zajistit naÂhradnõÂ byt nebo naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ anebo poskytnout prÏõÂstrÏesÏõÂ, narÏõÂdõÂ
soud vyÂkon jen tehdy, prokaÂzÏe-li opraÂvneÏnyÂ soucÏasneÏ,
zÏe uvedeneÂ naÂlezÏitosti jsou zajisÏteÏny. NeprokaÂzÏe-li navrhovatel uvedeneÂ naÂlezÏitosti, soud vyÂkon sice narÏõÂdõÂ,
avsÏak s dodatkem, zÏe o provedenõÂ vyÂkonu rozhodne
dodatecÏneÏ, jakmile uvedeneÂ naÂlezÏitosti budou prokaÂzaÂny.
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Od dõÂ l paÂ tyÂ
JineÂ zpuÊsoby vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 67
OdebraÂnõÂ movityÂch veÏcõÂ povinneÂmu
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ, kteryÂm se uklaÂdaÂ, aby povinnyÂ vydal nebo dodal opraÂvneÏneÂmu veÏc, provede se
tõÂm, zÏe vykonavatel ji odejme spolu s prÏõÂslusÏnyÂmi doklady povinneÂmu nebo tomu, kdo ji maÂ u sebe a je
ochoten ji vydat a odevzdaÂ ji opraÂvneÏneÂmu (§ 345 o. s.
rÏ.). Nenajde-li vykonavatel veÏc u povinneÂho, zjistõÂ dotazem, kde veÏc je, poprÏõÂpadeÏ co se s nõÂ stalo.
(2) Je-li prÏedmeÏtem vyÂkonu rozhodnutõÂ motoroveÂ vozidlo, vyrozumõÂ vykonavatel prÏõÂslusÏnyÂ dopravnõÂ inspektoraÂt, u neÏhozÏ je toto motoroveÂ vozidlo
zapsaÂno v evidenci.
(3) VyzÏaduje-li uÂcÏel vyÂkonu rozhodnutõÂ, aby byla
provedena osobnõÂ prohlõÂdka povinneÂho nebo prohlõÂdka jeho bytu nebo jinyÂch mõÂstnostõÂ jõÂm uzÏõÂvanyÂch,
postupuje se obdobneÏ podle § 53.

§ 68
PohledaÂvky ze smeÏnek a jinyÂch listin
(1) U pohledaÂvek ze smeÏnek, sÏekuÊ, vkladnõÂch knõÂzÏek, zÏivotnõÂch pojistek zneÏjõÂcõÂch na jmeÂno nebo na dorucÏitele, u listin, ktereÂ lze prÏeveÂst rubopisem nebo
ktereÂ zneÏjõÂ na majitele nebo dorucÏitele, jakozÏ i jinyÂch
listin, se provede vyÂkon rozhodnutõÂ tõÂm, zÏe vykonavatel sepõÂsÏe tyto listiny podle ustanovenõÂ o soupisu movityÂch veÏcõÂ, odejme je povinneÂmu a odevzdaÂ je soudu.
(2) O soupisu vkladnõÂch knõÂzÏek zneÏjõÂcõÂch na
jmeÂno vyrozumõÂ soud praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ knõÂzÏky
vystavily.
(3) VyÂplata z vkladnõÂ knõÂzÏky sepsaneÂ prÏi vyÂkonu
rozhodnutõÂ se provede, i kdyzÏ je knõÂzÏka vaÂzaÂna (vinkulovaÂna) na heslo, na pruÊkaznõÂ lõÂstek, na prÏivolenõÂ trÏetõÂ
osoby nebo na skutecÏnost, o ktereÂ je jisto, zÏe nastane.
(4) SepsaneÂ valuty odevzdaÂ vykonavatel soudu,
kteryÂ je urychleneÏ nabõÂdne devizoveÂmu peneÏzÏnõÂmu
uÂstavu ke koupi.
§ 69
ProvaÂdeÏnõÂ uÂkonuÊ, jichzÏ je trÏeba k zachovaÂnõÂ
nebo vyÂkonu praÂv ze smeÏnek a jinyÂch listin
(1) PrÏijateÂ penõÂze slozÏõÂ vykonavatel ihned u soudu
a prÏijateÂ smeÏnky nebo jineÂ listiny odevzdaÂ neprodleneÏ
prÏedsedovi senaÂtu (samosoudci), aby posoudil, je-li
trÏeba neÏjakeÂho uÂkonu k zachovaÂnõÂ nebo vyÂkonu praÂva
z listiny, a vyzÏaÂdaÂ si jeho pokyn pro dalsÏõÂ postup.
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(2) Je-li nutno pohledaÂvku uplatnit naÂvrhem u
soudu, ustanovõÂ soud k podaÂnõÂ naÂvrhu opatrovnõÂka, jestlizÏe povinnyÂ pohledaÂvku naÂvrhem u soudu saÂm neuplatnõÂ, a urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ maÂ byÂt naÂvrh podaÂn (§ 29 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku).
(3) Realizaci pohledaÂvky z listiny provede vykonavatel zpuÊsobem, kteryÂ urcÏõÂ soud.
(4) Vykonavatel nesmõÂ odmõÂtnout cÏaÂstecÏneÂ placenõÂ splatneÂ smeÏnky nebo sÏeku. PrÏi cÏaÂstecÏneÂm placenõÂ
splatneÂ smeÏnky nebo sÏeku vyznacÏõÂ se to na listineÏ a tomu, kdo platil, vydaÂ se potvrzenõÂ. Byla-li zaplacena
celaÂ pohledaÂvka, vydaÂ se tomu, kdo platil, listina opatrÏenaÂ potvrzenõÂm o zaplacenõÂ.
§ 70
VyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkou ze mzdy nebo z pracovnõÂ
odmeÏny osob ve vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody
nebo ve vazbeÏ k vymaÂhaÂnõÂ vyÂzÏivneÂho
(1) Je-li k vymaÂhaÂnõÂ vyÂzÏivneÂho narÏizovaÂn vyÂkon
rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy nebo u osob ve vyÂkonu
trestu odeÏntõÂ svobody anebo ve vazbeÏ sraÂzÏkami z pracovnõÂ odmeÏny, uvede se v usnesenõÂ teÂzÏ jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo a data narozenõÂ vsÏech opraÂvneÏnyÂch a kolik prÏipadaÂ z vymaÂhaneÂ cÏaÂstky na jednotliveÂ z nich. PrÏitom je nutno uveÂst prÏesnou adresu osoby, k jejõÂmzÏ rukaÂm maÂ byÂt vyÂzÏivneÂ poukazovaÂno.
(2) Je-li povinnaÂ osoba ve vyÂkonu trestu odneÏtõÂ
svobody nebo ve vazbeÏ, je nutno v usnesenõÂ uveÂst teÂzÏ
jejõÂ data narozenõÂ.
O dd õÂ l sÏ e st yÂ
Dohled nad nezletilyÂmi, uÂstavnõÂ vyÂchova, peÏstounskaÂ
peÂcÏe a dohled nad opatrovnõÂkem osob zbavenyÂch
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo omezenyÂch
ve zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
§ 71
(1) U nezletilyÂch, nad nimizÏ soud narÏõÂdil dohled,
vyzÏaduje soud prvnõÂho stupneÏ v pravidelnyÂch obdobõÂch, nejmeÂneÏ jednou za sÏest meÏsõÂcuÊ, zpraÂvy o vyÂchoveÏ
nezletileÂho a jeho chovaÂnõÂ od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu peÂcÏe
o deÏti, sÏkoly nebo internaÂtu, poprÏõÂpadeÏ pozÏaÂdaÂ prÏi narÏõÂzenõÂ dohledu o pravidelneÂ podaÂvaÂnõÂ takovyÂch zpraÂv v
urcÏenyÂch obdobõÂch.
(2) Byla-li narÏõÂzena uÂstavnõÂ vyÂchova, nutnaÂ k prÏevyÂchoveÏ nezletileÂho, vyzÏaÂdaÂ si soud prvnõÂho stupneÏ od
vyÂchovneÂho zarÏõÂzenõÂ podle potrÏeby, nejmeÂneÏ vsÏak jednou rocÏneÏ, zpraÂvu o postupu prÏevyÂchovy nezletileÂho,
poprÏõÂpadeÏ se prÏesveÏdcÏuje o postupu prÏevyÂchovy nezletilyÂch obcÏasnyÂmi naÂvsÏteÏvami soudce ve vyÂchovnyÂch
zarÏõÂzenõÂch, anebo pozÏaÂdaÂ o pravidelneÂ podaÂvaÂnõÂ takovyÂch zpraÂv v urcÏenyÂch obdobõÂch. PrÏitom soud teÂzÏ pozÏaÂdaÂ, aby mu bylo oznaÂmeno kazÏdeÂ prÏemõÂsteÏnõÂ nezletileÂho do jineÂho vyÂchovneÂho zarÏõÂzenõÂ. MuÊzÏe teÂzÏ pozÏaÂdat
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soud, v jehozÏ obvodu se vykonaÂvaÂ uÂstavnõÂ vyÂchova,
aby se soudce naÂvsÏteÏvou ve vyÂchovneÂm zarÏõÂzenõÂ prÏesveÏdcÏil o postupu prÏevyÂchovy a podal dozÏadujõÂcõÂmu
soudu zpraÂvu o vyÂsledku naÂvsÏteÏvy.

§ 74
ZrusÏujõÂ se

§ 72
(1) Bylo-li dõÂteÏ sveÏrÏeno do peÏstounskeÂ peÂcÏe, ulozÏõÂ
soud peÏstounovi, aby v urcÏenyÂch obdobõÂch, nejmeÂneÏ
jednou rocÏneÏ, podal soudu zpraÂvu o sveÏrÏeneÂm dõÂteÏti,
zejmeÂna o jeho zdravotnõÂm stavu a postupu vyÂchovy.
(2) VyzÏaduje-li to stav dõÂteÏte, vyzÏaÂdaÂ si soud od
orgaÂnu peÂcÏe o deÏti, v jehozÏ obvodu je dõÂteÏ v peÏstounskeÂ
peÂcÏi, zpraÂvu, jak je peÏstounskaÂ peÂcÏe vykonaÂvaÂna.
§ 73
Byl-li osobeÏ zbaveneÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo omezeneÂ ve zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
ustanoven soudem opatrovnõÂk, ulozÏõÂ soud opatrovnõÂkovi, aby podaÂval podle potrÏeby, nejmeÂneÏ vsÏak jedenkraÂt rocÏneÏ, zpraÂvu o majetku opatrovance a o tom, jak
je o neÏj pecÏovaÂno. UÂdaje obsazÏeneÂ ve zpraÂveÏ opatrovnõÂka veÏrohodneÏ prÏezkoumaÂ.

1. instrukce ministra spravedlnosti CÏSR ze dne
5. cÏervna 1973 cÏ. j. 417/73 ± L, kterou se vydaÂvaÂ
jednacõÂ rÏaÂd pro okresnõÂ a krajskeÂ soudy, reg. v cÏaÂstce 19/1973 Sb., ve zneÏnõÂ instrukce cÏ. j. 354/75 ±
± LO, instrukce cÏ. j. 826/78 ± LO, instrukce cÏ. j.
24/83, instrukce cÏ. j. 852/90 ± L a instrukce cÏ. j.
1436/91 ± OOD,
2. ustanovenõÂ § 10 a 11 vcÏetneÏ nadpisu vyhlaÂsÏky ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ republiky cÏ. 476/
/1991 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ
zaÂkona o konkursu a vyrovnaÂnõÂ.

§ 75
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
JUDr. Richter v. r.
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Distribuce prÏedplatiteluÊm: SEVT, s. p., TrzÏisÏteÏ 9, 118 16 Praha 1 - MalaÂ Strana,
telefon 53 38 41-9, telefax 53 10 14, 53 00 26, telex 123518 - PozÏadavky na zrusÏenõÂ odbeÏru a zmeÏnu pocÏtu vyÂtiskuÊ pro nadchaÂzejõÂcõÂ rocÏnõÂk je trÏeba uplatnit do
15. 11. kalendaÂrÏnõÂho roku, pokud zÏaÂdnyÂ pozÏadavek neuplatnõÂte, zuÊstaÂvaÂ odbeÏr
v nezmeÏneÏneÂm stavu i pro nadchaÂzejõÂcõÂ rocÏnõÂk. ZmeÏny adres se provaÂdeÏjõÂ
do 15 dnuÊ. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte cÏõÂslo vyuÂcÏtovaÂnõÂ - PozÏadavky
na noveÂ prÏedplatneÂ budou vyrÏõÂzeny do 15 dnuÊ a dodaÂvky budou zahaÂjeny
od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po tomto datu - Reklamace je trÏeba uplatnit põÂsemneÏ
do 15 dnuÊ od data rozeslaÂnõÂ - JednotliveÂ cÏaÂstky lze na objednaÂvku obdrzÏet
v odbytoveÂm strÏedisku SEVT, TrzÏisÏteÏ 9, 118 16 Praha 1 - MalaÂ Strana, telefon
53 38 41 azÏ 9, za hotoveÂ v prodejnaÂch SEVT: Praha 2, BruselskaÂ 2, telefon (02)
25 84 93 - Brno, CÏeskaÂ 14, telefon (05) 265 72 - Karlovy Vary, SokolovskaÂ 53,
telefon (017) 268 95, v prodejnaÂch knihkupectvõÂ: Olomouc, naÂm. MõÂru 5,
Ostrava, VyÂsÏkovickaÂ ul., obchodnõÂ pavilony - Ostrava, Holarova 14 - NovyÂ JicÏõÂn, 28. rÏõÂjna 10 - PlzenÏ, Admina, spol. s r. o., SÏkroupova 18.

