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61. Z aÂ k o n o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
62. O bcÏ a ns k yÂ so u d nõÂ rÏ aÂ d (uÂplneÂ zneÏnõÂ, jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn a doplneÏnõÂ)
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
OznaÂ me nõÂ Ministerstva financõÂ o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ zpuÊsob zverÏejnÏovaÂnõÂ informacõÂ o hospodarÏenõÂ investicÏnõÂch spolecÏnostõÂ, investicÏnõÂch a podõÂlovyÂch fonduÊ
RedakcÏ nõÂ s deÏ l e nõÂ o opraveÏ chyby v zaÂkonu cÏ. 289/1995 Sb.

61
Â K ON
ZA
ze dne 15. uÂnora 1996
o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â ST PRVNIÂ
CÏ A
Ï ENIÂ PROTI LEGALIZACI VYÂNOSU
Ê
OPATR
Z TRESTNEÂ CÏINNOSTI
H L AVA P RVN IÂ
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§1
VymezenõÂ pojmuÊ
(1) LegalizacõÂ vyÂnosuÊ se rozumõÂ jednaÂnõÂ sledujõÂcõÂ
zakrytõÂ nezaÂkonneÂho puÊvodu vyÂnosu s cõÂlem vzbudit

zdaÂnõÂ, zÏe se jednaÂ o prÏõÂjem nabytyÂ v souladu se zaÂkonem. UvedeneÂ jednaÂnõÂ spocÏõÂvaÂ zejmeÂna
a) v prÏemeÏneÏ nebo v prÏevodu majetku s veÏdomõÂm, zÏe
tento majetek pochaÂzõÂ z trestneÂ cÏinnosti, za uÂcÏelem
utajenõÂ nebo zastrÏenõÂ nezaÂkonneÂho puÊvodu majetku nebo za uÂcÏelem napomaÂhaÂnõÂ osobeÏ, kteraÂ se
uÂcÏastnõÂ paÂchaÂnõÂ takoveÂ cÏinnosti, proto, aby unikla
praÂvnõÂm duÊsledkuÊm sveÂho jednaÂnõÂ,
b) v utajenõÂ nebo zastrÏenõÂ skutecÏneÂ povahy, zdroje,
umõÂsteÏnõÂ, naklaÂdaÂnõÂ a pohybu majetku nebo
zmeÏny praÂv vztahujõÂcõÂch se k majetku s veÏdomõÂm,
zÏe tento majetek pochaÂzõÂ z trestneÂ cÏinnosti,
c) v nabytõÂ, drzÏbeÏ, pouzÏitõÂ majetku nebo naklaÂdaÂnõÂ
s nõÂm s veÏdomõÂm, zÏe tento majetek pochaÂzõÂ
z trestneÂ cÏinnosti,
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d) ve sdruzÏovaÂnõÂ osob za uÂcÏelem spaÂchaÂnõÂ cÏinu uvedeneÂho pod põÂsmeny a), b) a c).
(2) VyÂnosem podle tohoto zaÂkona (daÂle jen ¹vyÂnosª) se rozumõÂ jakaÂkoliv ekonomickaÂ vyÂhoda z jednaÂnõÂ, ktereÂ vykazuje znaky trestneÂho cÏinu; za ekonomickou vyÂhodu podle tohoto zaÂkona se nepovazÏuje
duÊsledek nesplneÏnõÂ danÏoveÂ, poplatkoveÂ a jineÂ obdobneÂ
povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ ze zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
(3) IdentifikacõÂ se rozumõÂ:
a) u fyzickeÂ osoby oveÏrÏenõÂ jejõÂho jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ,
rodneÂho cÏõÂsla nebo data narozenõÂ a trvaleÂho pobytu, u cizince teÂzÏ cÏõÂsla cestovnõÂho dokladu
a staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnosti, a jde-li o osobu provozujõÂcõÂ
podnikatelskou cÏinnost, teÂzÏ obchodnõÂho jmeÂna
a identifikacÏnõÂho cÏõÂsla,
b) u praÂvnickeÂ osoby zjisÏteÏnõÂ obchodnõÂho jmeÂna, jejõÂho sõÂdla, identifikacÏnõÂho cÏõÂsla a identifikace fyzickeÂ osoby, kteraÂ jejõÂm jmeÂnem jednaÂ v daneÂm
obchodu.
(4) Obchodem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
kazÏdeÂ jednaÂnõÂ, ktereÂ smeÏrÏuje k pohybu peneÏz nebo
prÏesunu majetku nebo je prÏõÂmo vyvolaÂvaÂ, s vyÂjimkou
jednaÂnõÂ, spocÏõÂvajõÂcõÂho v plneÏnõÂ povinnosti stanoveneÂ
v zaÂkoneÏ nebo rozhodnutõÂ staÂtnõÂho orgaÂnu.
(5) NeobvyklyÂm obchodem je jednaÂnõÂ, ktereÂ svojõÂ
povahou, obsahem nebo vyÂjimecÏnostõÂ zjevneÏ vybocÏuje
z beÏzÏneÂho rozsahu nebo charakteru obchoduÊ urcÏiteÂho
druhu nebo urcÏiteÂ osoby.
(6) FinancÏnõÂmi institucemi se podle tohoto zaÂkona
rozumeÏjõÂ banky,1) investicÏnõÂ spolecÏnosti a investicÏnõÂ
fondy,2) penzijnõÂ fondy,3) obchodnõÂk a organizaÂtor
trhu s cennyÂmi papõÂry,4) pojisÏt'ovny,5) strÏedisko cennyÂch papõÂruÊ4) a jineÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby provozujõÂcõÂ herny, kasina, saÂzkoveÂ kancelaÂrÏe, drazÏby mimo
exekuci, obchody s nemovitostmi, financÏnõÂ pronaÂjem
nebo financÏnõÂ cÏinnosti.6)
(7) Hodnotou obchodu nebo neobvykleÂho obchodu v cÏeskeÂ meÏneÏ se rozumõÂ hodnota stanovenaÂ kursem devizoveÂho trhu vyhlaÂsÏenyÂm CÏeskou naÂrodnõÂ bankou pro den, ve ktereÂm je plneÏna povinnost podle
tohoto zaÂkona.
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HL AVA D R UH AÂ

POVINNOSTI
FYZICKYÂCH A PRAÂVNICKYÂCH OSOB
§2
Povinnost identifikace
(1) JestlizÏe financÏnõÂ instituce uzavõÂraÂ obchod
v hodnoteÏ prÏesahujõÂcõÂ cÏaÂstku 500 000 KcÏ, je povinna
identifikovat uÂcÏastnõÂky obchodu. NenõÂ-li v dobeÏ uzavrÏenõÂ obchodu nebo v ktereÂmkoliv pozdeÏjsÏõÂm okamzÏiku prÏesnaÂ vyÂsÏe celeÂho plneÏnõÂ znaÂma, vznikaÂ uvedenaÂ
povinnost v dobeÏ, kdy je zrÏejmeÂ, zÏe stanoveneÂ hranice
bude dosazÏeno; je-li obchod sjednaÂn formou opakujõÂcõÂho se plneÏnõÂ, je rozhodujõÂcõÂ soucÏet dõÂlcÏõÂch plneÏnõÂ za
dvanaÂct po sobeÏ jdoucõÂch meÏsõÂcuÊ.
(2) Za obchod, s nõÂmzÏ je spojena povinnost financÏnõÂ instituce identifikovat jeho uÂcÏastnõÂky, se zejmeÂna povazÏuje
a) otevrÏenõÂ uÂcÏtu v bance nebo uzavrÏenõÂ smlouvy
o vkladu, s vyÂjimkou vkladu vztahujõÂcõÂho se
k vkladnõÂ knõÂzÏce na dorucÏitele,
b) jakaÂkoliv bankovnõÂ operace, jejõÂzÏ hodnota prÏevysÏuje cÏaÂsktu 500 000 KcÏ,
c) naÂjem uÂschovnõÂ schraÂnky,
d) smeÏna devizovyÂch hodnot za jineÂ devizoveÂ hodnoty nebo za koruny anebo naopak v objemu
prÏesahujõÂcõÂm v kursoveÂ protihodnoteÏ cÏaÂstku
500 000 KcÏ,
e) vyÂplata cÏaÂstky prÏesahujõÂcõÂ 500 000 KcÏ saÂzkovou
kancelaÂrÏõÂ, hernou nebo kasinem.
§3
Povinnost uchovaÂvat stanoveneÂ uÂdaje
IdentifikacÏnõÂ uÂdaje zõÂskaneÂ podle § 2 je financÏnõÂ
instituce povinna zaznamenat a uchovaÂvat po dobu
deseti let od ukoncÏenõÂ obchodu. Tato doba pocÏõÂnaÂ
beÏzÏet prvnõÂm dnem roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, ve
ktereÂm byl proveden poslednõÂ uÂkon obchodu znaÂmyÂ
financÏnõÂ instituci.

) ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 292/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 156/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 83/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb.
2
) ZaÂkon cÏ. 248/1992 Sb., o investicÏnõÂch spolecÏnostech a investicÏnõÂch fondech, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR cÏ. 591/1992 Sb. a zaÂkona cÏ. 600/1992 Sb.
3
) ZaÂkon cÏ. 42/1994 Sb., o penzijnõÂm prÏipojisÏteÏnõÂ se staÂtnõÂm prÏõÂspeÏvkem a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch s jeho
zavedenõÂm.
4
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 591/1992 Sb., o cennyÂch papõÂrech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 331/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 259/
/1994 Sb.
ZaÂkon cÏ. 214/1992 Sb., o burze cennyÂch papõÂruÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 216/1994 Sb.
5
) ZaÂkon cÏ. 185/1991 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 60/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 149/1995 Sb.
6
) § 28 zaÂkona CÏNR cÏ. 588/1992 Sb., o dani z prÏidaneÂ hodnoty, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 321/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 2/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 136/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 258/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 133/1995 Sb.
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§4
OznamovacõÂ povinnost financÏnõÂch institucõÂ
(1) ZjistõÂ-li financÏnõÂ instituce prÏi sveÂ cÏinnosti neobvyklyÂ obchod, je povinna o tom ucÏinit oznaÂmenõÂ
prÏõÂslusÏneÂ organizacÏnõÂ slozÏce Ministerstva financõÂ (daÂle
jen ¹ministerstvoª) s uvedenõÂm vsÏech zjisÏteÏnyÂch identifikacÏnõÂch uÂdajuÊ.
(2) OznaÂmenõÂ je trÏeba ucÏinit bez zbytecÏneÂho odkladu, nejpozdeÏji do peÏti dnuÊ od uzavrÏenõÂ obchodu.
VyzÏadujõÂ-li to okolnosti prÏõÂpadu, zejmeÂna hrozõÂ-li nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ, je oznamovatel povinen ministerstvo upozornit ihned po zjisÏteÏnõÂ neobvykleÂho obchodu.
(3) OznaÂmenõÂ lze ucÏinit uÂstneÏ do protokolu nebo
põÂsemneÏ takovyÂm zpuÊsobem, kteryÂ zarucÏuje, zÏe informace v neÏm obsazÏeneÂ zuÊstanou utajeny prÏed nepovolanou osobou.
(4) PrÏi plneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 je trÏeba sdeÏlit identifikacÏnõÂ uÂdaje financÏnõÂ
instituce, kteraÂ vystupuje jako oznamovatel, vcÏetneÏ
jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a trvaleÂho pobytu osoby, kteraÂ cÏinõÂ
oznaÂmenõÂ, prÏedmeÏt a podstatneÂ okolnosti uzavrÏenõÂ obchodu, jakozÏ i identifikacÏnõÂ uÂdaje toho, koho se oznaÂmenõÂ tyÂkaÂ, a prÏipojit dalsÏõÂ uÂdaje, zejmeÂna cÏõÂsla uÂcÏtuÊ, na
nichzÏ jsou soustrÏedeÏny peneÏzÏnõÂ prostrÏedky, ohledneÏ
kteryÂch se oznaÂmenõÂ podaÂvaÂ.
(5) OznaÂmenõÂm neobykleÂho obchodu nenõÂ dotcÏena povinnost stanovenaÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkoneÏ oznaÂmit skutecÏnosti nasveÏdcÏujõÂcõÂ spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu.
(6) SplneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti podle prÏedchozõÂch ustanovenõÂ nenõÂ porusÏenõÂm zaÂkonneÂ povinnosti mlcÏenlivosti ulozÏeneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.
§5
OznamovacõÂ povinnost ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech
(1) ZjistõÂ-li celnõÂ orgaÂny prÏi vyÂkonu sveÂ pravomoci
nebo v souvislosti s nõÂ prÏevoz platnyÂch bankovek
a mincõÂ, sÏekuÊ a cestovnõÂch sÏekuÊ v hodnoteÏ nad
200 000 KcÏ, jsou povinny tuto skutecÏnost podle § 4
odst. 2 oznaÂmit ministerstvu s uvedenõÂm identifikace
osoby, kteraÂ prÏevoz provaÂdeÏla.
(2) OznamovacõÂ povinnost uvedenou v odstavci 1
maÂ rovneÏzÏ osoba provozujõÂcõÂ v raÂmci sveÂho podnikaÂnõÂ
posÏtovnõÂ sluzÏby podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona, pokud je jõÂ
prÏedaÂn poukaz k prÏevodu peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky nad
200 000 KcÏ do ciziny.
§6
Odklad splneÏnõÂ prÏõÂkazu
(1) FinancÏnõÂ instituce muÊzÏe splnit prÏõÂkaz klienta
tyÂkajõÂcõÂ se neobvykleÂho obchodu nejdrÏõÂve po uplynutõÂ

7
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24 hodin od prÏijetõÂ oznaÂmenõÂ ministerstvem, pokud
hrozõÂ nebezpecÏõÂ, zÏe bezodkladnyÂm splneÏnõÂm by
mohlo byÂt zmarÏeno nebo podstatneÏ ztõÂzÏeno zajisÏteÏnõÂ
vyÂnosu.
(2) JestlizÏe si proveÏrÏenõÂ neobvykleÂho obchodu vyzÏaÂdaÂ delsÏõÂ dobu, muÊzÏe ministerstvo ve lhuÊteÏ uvedeneÂ
v odstavci 1 ulozÏit financÏnõÂ instituci, aby splneÏnõÂ prÏõÂkazu daÂle odlozÏila nejdeÂle na dobu 72 hodin od doby,
kdy prÏijalo oznaÂmenõÂ. JestlizÏe ministerstvo v teÂto lhuÊteÏ
financÏnõÂ instituci nesdeÏlõÂ, zÏe podalo trestnõÂ oznaÂmenõÂ,
financÏnõÂ instituce po uplynutõÂ lhuÊty prÏõÂkaz provede;
v opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ vycÏkaÂ, zda do trÏõÂ dnuÊ od podaÂnõÂ
trestnõÂho oznaÂmenõÂ orgaÂn cÏinnyÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ nerozhodne o prÏedmeÏtu obchodu.
§7
Povinnost mlcÏenlivosti
(1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, maÂ oznamovatel povinnost o oznaÂmenõÂ neobvykleÂho obchodu nebo
o uÂkonech ucÏineÏnyÂch ministerstvem podle tohoto zaÂkona zachovaÂvat mlcÏenlivost ve vztahu ke trÏetõÂm osobaÂm, vcÏetneÏ osob, jichzÏ se sdeÏleneÂ informace tyÂkajõÂ;
povinnost mlcÏenlivosti se vztahuje na kazÏdeÂho zameÏstnance oznamovatele i na osobu, kteraÂ je pro neÏj na
zaÂkladeÏ smlouvy cÏinnaÂ.
(2) Povinnost zameÏstnancuÊ ministerstva zachovaÂvat mlcÏenlivost o uÂkonech ucÏineÏnyÂch podle tohoto zaÂkona a o informacõÂch zõÂskanyÂch prÏi jeho provaÂdeÏnõÂ
stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.7) OrganizacÏnõÂ slozÏka, kteraÂ
plnõÂ uÂkoly a vykonaÂvaÂ pravomoce, ktereÂ jõÂ podle tohoto zaÂkona prÏõÂslusÏõÂ, musõÂ byÂt technicky oddeÏlena od
jinyÂch pracovisÏt' Ministerstva financõÂ a musõÂ v nõÂ byÂt
uplatnÏovaÂna takovaÂ organizacÏnõÂ, personaÂlnõÂ a jinaÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ zarucÏujõÂ, zÏe s informacemi zõÂskanyÂmi prÏi
aplikaci tohoto zaÂkona neprÏijde do styku nepovolanaÂ
osoba.
(3) Povinnost mlcÏenlivosti osob uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 nezanikaÂ skoncÏenõÂm pracovneÏpraÂvnõÂho
vztahu k financÏnõÂ instituci nebo ministerstvu nebo
tõÂm, zÏe fyzickaÂ osoba prÏestala vykonaÂvat cÏinnost uvedenou v § 1 odst. 6.
(4) Povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost se nelze dovolaÂvat vuÊcÏi
a) orgaÂnu cÏinneÂmu v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ, pokud provaÂdõÂ
rÏõÂzenõÂ o trestneÂm cÏinu souvisejõÂcõÂm s legalizacõÂ vyÂnosu nebo jednaÂ-li se o splneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti vztahujõÂcõÂ se k takoveÂmu trestneÂmu cÏinu,
b) soudu rozhodujõÂcõÂmu v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ
spory tyÂkajõÂcõÂ se obchodu nebo naÂroku vyplyÂvajõÂcõÂho z tohoto zaÂkona,
c) osobaÂm vykonaÂvajõÂcõÂm bankovnõÂ dohled,8)

) § 73 odst. 2 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 65/1965 Sb., zaÂkonõÂk praÂce, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 44 zaÂkona CÏNR cÏ. 6/1993 Sb., o CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance.
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d) orgaÂnu opraÂvneÏneÂmu podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu
rozhodovat o odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ k podnikatelskeÂ
nebo jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti v prÏõÂpadeÏ,
zÏe ministerstvo prÏedlozÏõÂ podneÏt k odneÏtõÂ takoveÂho
opraÂvneÏnõÂ,
e) osobeÏ, kteraÂ by mohla uplatnit naÂrok na naÂhradu
sÏkody podle tohoto zaÂkona, jde-li o naÂsledneÂ
oznaÂmenõÂ skutecÏnostõÂ rozhodnyÂch pro uplatneÏnõÂ
takoveÂho naÂroku.
(5) PorusÏenõÂ povinnosti mlcÏenlivosti ulozÏeneÂ podle odstavcuÊ 1 a 3 je prÏestupkem, za kteryÂ lze v rÏõÂzenõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona9) ulozÏit pokutu azÏ do vyÂsÏe
200 000 KcÏ; tõÂm nenõÂ dotcÏena odpoveÏdnost za sÏkodu,
kteraÂ tõÂm osobeÏ, jõÂzÏ se vyzrazeneÂ uÂdaje tyÂkajõÂ, vznikla,
ani prÏõÂpadnaÂ trestnõÂ odpoveÏdnost toho, kdo porusÏil
povinnost mlcÏenlivosti.10)
(6) UÂdaje shromaÂzÏdeÏneÂ ministerstvem podle tohoto zaÂkona mohou byÂt pouzÏity jinak jen v rÏõÂzenõÂ prÏed
orgaÂny uvedenyÂmi v odstavci 4.
§8
DalsÏõÂ povinnosti
(1) FinancÏnõÂ instituce je na pozÏaÂdaÂnõÂ povinna ministerstvu sdeÏlit uÂdaje o obchodech, na neÏzÏ se vztahuje
identifikacÏnõÂ povinnost a ohledneÏ nichzÏ ministerstvo
provaÂdõÂ sÏetrÏenõÂ, prÏedlozÏit doklady o teÏchto obchodech, nebo k nim umozÏnit prÏõÂstup poveÏrÏenyÂm zameÏstnancuÊm ministerstva prÏi proveÏrÏovaÂnõÂ oznaÂmenõÂ nebo
provaÂdeÏnõÂ kontrolnõÂ cÏinnosti a poskytnout informace
o osobaÂch, ktereÂ se jakyÂmkoliv zpuÊsobem uÂcÏastnily
takovyÂch obchoduÊ.

(2) FinancÏnõÂ instituce jsou povinny na vyzÏaÂdaÂnõÂ
ministerstvu poskytnout informace o opatrÏenõÂch provedenyÂch podle odstavce 1.
Ï ET IÂ
H LAVA T R
PRAVOMOC MINISTERSTVA
§ 10
(1) Ministerstvo podle tohoto zaÂkona plnõÂ funkce
sbeÏru a analyÂzy uÂdajuÊ. KromeÏ opraÂvneÏnõÂ uvedenyÂch
v § 6 odst. 2, § 8 a § 9 odst. 2 muÊzÏe
a) provaÂdeÏt vlastnõÂ sÏetrÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se obchodu, na
kteryÂ se vztahuje identifikacÏnõÂ povinnost podle
tohoto zaÂkona,
b) uklaÂdat pokuty za nesplneÏnõÂ povinnosti stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem,
c) daÂvat podneÏt k odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ k podnikatelskeÂ
a jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti.
Ministerstvo rovneÏzÏ puÊsobõÂ v rozsahu stanoveneÂm
tõÂmto zaÂkonem v rÏõÂzenõÂ o naÂhradeÏ sÏkody.
(2) ZjistõÂ-li ministerstvo skutecÏnosti, ktereÂ oduÊvodnÏujõÂ podezrÏenõÂ, zÏe byl spaÂchaÂn trestnyÂ cÏin, ucÏinõÂ
oznaÂmenõÂ podle trestnõÂho rÏaÂdu a soucÏasneÏ orgaÂnu cÏinneÂmu v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ poskytne vsÏechny uÂdaje a duÊkazy o nich, ktereÂ maÂ k dispozici, jestlizÏe s oznaÂmenõÂm
souvisejõÂ.
(3) StaÂtnõÂ orgaÂny jsou povinny ministerstvu prÏi
vyÂkonu jeho pravomoci podle tohoto zaÂkona poskytnout potrÏebneÂ uÂdaje, pokud jim to zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nezakazuje.

(2) PrÏi provaÂdeÏneÂm sÏetrÏenõÂ muÊzÏe ministerstvo vyzÏadovat nezbytneÂ uÂdaje od spraÂvcuÊ danõÂ, pokud nelze
veÏc dostatecÏneÏ objasnit jinyÂm zpuÊsobem.

(4) Ministerstvo je opraÂvneÏno veÂst uÂdaje zõÂskaneÂ
prÏi provaÂdeÏnõÂ tohoto zaÂkona v informacÏnõÂm systeÂmu
za podmõÂnek, ktereÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.11)

§9
SysteÂm vnitrÏnõÂch zaÂsad

(5) V rozsahu stanoveneÂm mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, ministerstvo
spolupracuje se zahranicÏnõÂmi orgaÂny se stejnou veÏcnou
prÏõÂslusÏnostõÂ, zejmeÂna prÏi prÏedaÂvaÂnõÂ a zõÂskaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ
slouzÏõÂcõÂch k dosazÏenõÂ uÂcÏelu stanoveneÂho tõÂmto zaÂkonem.

(1) FinancÏnõÂ instituce, ktereÂ zameÏstnaÂvajõÂ nejmeÂneÏ
trÏi osoby, jsou povinny do sÏesti meÏsõÂcuÊ od uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona vypracovat a uplatnÏovat systeÂm vnitrÏnõÂch zaÂsad, postupuÊ a kontrolnõÂch opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ legalizace vyÂnosuÊ jejich prostrÏednictvõÂm; vznikne-li takovaÂ financÏnõÂ instituce azÏ po uplynutõÂ teÂto lhuÊty, je
povinna uvedenyÂ systeÂm vypracovat a uplatnÏovat jizÏ od
sveÂho vzniku. SoucÏaÂstõÂ systeÂmu je i stanovenõÂ konkreÂtnõÂ
osoby, urcÏeneÂ k zajisÏt'ovaÂnõÂ pruÊbeÏzÏneÂho styku s ministerstvem podle tohoto zaÂkona, pokud jej nebude zajisÏt'ovat prÏõÂmo statutaÂrnõÂ orgaÂn. OstatnõÂ financÏnõÂ instituce
jsou povinny prÏijmout opatrÏenõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂ rÏaÂdneÂ plneÏnõÂ
povinnostõÂ ulozÏenyÂch tõÂmto zaÂkonem.

HL AVA CÏ T V RTAÂ
Ï IÂZENIÂ PR
Ï ED MINISTERSTVEM
R
§ 11
ObecneÂ zaÂsady
(1) NenõÂ-li stanoveno jinak, na rÏõÂzenõÂ provaÂdeÏneÂ
ministerstvem podle tohoto zaÂkona se obdobneÏ uzÏijõÂ
ustanovenõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 337/1992

) ZaÂkon CÏNR cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 178 trestnõÂho zaÂkona.
11
) ZaÂkon cÏ. 256/1992 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ v informacÏnõÂch systeÂmech.
9

10
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Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, pokud se tyÂkajõÂ
a) osob zuÂcÏastneÏnyÂch na rÏõÂzenõÂ a jejich praÂv,
b) zastupovaÂnõÂ,
c) mõÂstnõÂho sÏetrÏenõÂ,
d) dorucÏovaÂnõÂ,
e) vyloucÏenõÂ,
f) prÏedvolaÂnõÂ a prÏedvedenõÂ,
g) naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ,
h) rozhodnutõÂ,
i) pokuty a blokoveÂho rÏõÂzenõÂ.12)
(2) Kde se v zaÂkoneÏ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 337/
/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, hovorÏõÂ o spraÂvci daneÏ, danÏoveÂm rÏõÂzenõÂ a danÏoveÂm subjektu, rozumõÂ se tõÂm pro uÂcÏely tohoto zaÂkona ministerstvo, rÏõÂzenõÂ provaÂdeÏneÂ ministerstvem podle tohoto zaÂkona a ten, kdo maÂ podle tohoto zaÂkona
stanovenou povinnost.
Ï õÂzenõÂ vedeneÂ ministerstvem podle tohoto zaÂ(3) R
kona je vzÏdy neverÏejneÂ.
§ 12
Pokuty
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kuteÏ. VcÏas podaneÂ odvolaÂnõÂ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
O odvolaÂnõÂ rozhoduje ministr financõÂ.
§ 13
PodneÏt k odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ
k podnikatelskeÂ a jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti
(1) ZjistõÂ-li ministerstvo, zÏe praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba majõÂcõÂ prÏõÂjmy z podnikatelskeÂ a jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti dlouhodobeÏ nebo opakovaneÏ
porusÏovala neÏkterou z povinnostõÂ stanovenou v tomto
zaÂkoneÏ nebo ulozÏenou rozhodnutõÂm vydanyÂm podle
tohoto zaÂkona, prÏedlozÏõÂ podneÏt k odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ
k podnikatelskeÂ nebo jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti orgaÂnu, kteryÂ je podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu opraÂvneÏn o jeho odneÏtõÂ rozhodnout. Tento orgaÂn je povinen
do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ podneÏtu ministerstvo vyrozumeÏt o svyÂch opatrÏenõÂch a o zpuÊsobu vyrÏõÂzenõÂ podneÏtu.
(2) DlouhodobeÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo ulozÏeneÂ rozhodnutõÂm na jeho zaÂkladeÏ vydanyÂm je duÊvodem k odneÏtõÂ
opraÂvneÏnõÂ k podnikatelskeÂ nebo jineÂ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.
H L AVA PAÂTAÂ

(1) Tomu, kdo porusÏõÂ nebo nesplnõÂ povinnost stanovenou tõÂmto zaÂkonem, pokud nejde o porusÏenõÂ povinnosti mlcÏenlivosti nebo pokud takoveÂ jednaÂnõÂ nenõÂ
cÏinem prÏõÂsneÏji trestnyÂm, muÊzÏe ministerstvo ulozÏit pokutu azÏ do vyÂsÏe 2 000 000 KcÏ a prÏi opeÏtovneÂm porusÏenõÂ
nebo nesplneÏnõÂ povinnosti v obdobõÂ 12 po sobeÏ jdoucõÂch meÏsõÂcuÊ azÏ do vyÂsÏe 10 000 000 KcÏ.

ODPOVEÏDNOST ZA SÏKODU
VZNIKLOU SPLNEÏNIÂM POVINNOSTI

(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂmeÏry pokuty je trÏeba prÏihlõÂzÏet
k osobnõÂm a majetkovyÂm pomeÏruÊm toho, komu se
pokuta uklaÂdaÂ, a k povaze a zaÂvazÏnosti povinnosti,
kteraÂ byla porusÏena nebo nesplneÏna, dobeÏ trvaÂnõÂ a naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ.

(1) SplneÏnõÂm povinnosti uvedeneÂ v § 6 nevznikaÂ
odpoveÏdnost toho, kdo tak ucÏinil, nahradit sÏkodu13)
vzniklou v souvislosti s teÏmito uÂkony; odpoveÏdnost
za takovou sÏkodu nese staÂt.

(3) Pokutu nelze ulozÏit, jestlizÏe uplynuly dva roky
od konce roku, ve ktereÂm dosÏlo k jednaÂnõÂ zaklaÂdajõÂcõÂmu praÂvo na ulozÏenõÂ pokuty. PraÂvo vymeÏrÏenou pokutu vymaÂhat se promlcÏuje po peÏti letech od vykonatelnosti rozhodnutõÂ. VyÂnos z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho
rozpocÏtu.
(4) Proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty, ktereÂ musõÂ
obsahovat oduÊvodneÏnõÂ, muÊzÏe ten, komu byla pokuta
ulozÏena, podat odvolaÂnõÂ. OdvolaÂnõÂ je trÏeba dorucÏit
ministerstvu do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ o po-

PODLE TOHOTO ZAÂKONA
§ 14

(2) NaÂrok na naÂhradu sÏkody neprÏõÂslusÏõÂ, jestlizÏe
obchod, o neÏmzÏ bylo ucÏineÏno oznaÂmenõÂ nebo dalsÏõÂ
uÂkon podle tohoto zaÂkona, byl proveden v uÂmyslu
dosaÂhnout legalizace vyÂnosu.
(3) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, uzÏije se na
rÏõÂzenõÂ o naÂhradeÏ sÏkody, za nizÏ odpovõÂdaÂ staÂt, prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ zaÂkona o odpoveÏdnosti staÂtu za sÏkodu
zpuÊsobenou nezaÂkonnyÂm rozhodnutõÂm nebo nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm postupem.14) UÂstrÏednõÂm orgaÂnem, s nõÂmzÏ
je podle uvedeneÂho zaÂkona trÏeba naÂrok na naÂhradu
sÏkody projednat, je Ministerstvo financõÂ.

) § 7 azÏ § 11 odst. 1, § 15, 17 azÏ 19, 26, 29, 30, 32, 37 a 37a zaÂkona CÏNR cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
13
) § 442 odst. 1 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
14
) ZaÂkon cÏ. 58/1969 Sb., o odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou rozhodnutõÂm orgaÂnu staÂtu nebo jeho nespraÂvnyÂm uÂrÏednõÂm
postupem.
12

Â ST D R UH A
Â
CÏ A

PoznaÂmka cÏ. 4a) znõÂ:

ZMEÏNA A DOPLNEÏNIÂ
Â KONU
Ê
SOUVISEJIÂCIÂCH ZA

¹4a) ZaÂkon cÏ. 61/1996 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.ª.

§ 15
ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 292/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 156/
/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 83/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 84/1995
Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. V § 38 odst. 2 se na konci prÏipojuje veÏta, kteraÂ
vcÏetneÏ poznaÂmky cÏ. 10) znõÂ: ¹PorusÏenõÂm povinnosti
dodrzÏet bankovnõÂ tajemstvõÂ rovneÏzÏ nenõÂ sdeÏlenõÂ uÂdajuÊ
o klientovi a jeho obchodech prÏi podaÂnõÂ trestnõÂho oznaÂmenõÂ nebo prÏi plneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona.10)
10
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) ZaÂkon cÏ. 61/1996 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci
vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ.ª.

2. V § 38 odst. 3 se tecÏka na konci nahrazuje
cÏaÂrkou a prÏipojuje se ustanovenõÂ põÂsmene e), ktereÂ znõÂ:
¹e) Ministerstva financõÂ za podmõÂnek, ktereÂ stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.10)ª.
3. § 44a znõÂ:
¹§ 44a
Za zaÂvazky KonsolidacÏnõÂ banky Praha, staÂtnõÂho
peneÏzÏnõÂho uÂstavu, rucÏõÂ staÂt.ª.
§ 16

§ 18

ZaÂkon cÏ. 42/1994 Sb., o penzijnõÂm prÏipojisÏteÏnõÂ se
staÂtnõÂm prÏõÂspeÏvkem a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
souvisejõÂcõÂch s jeho zavedenõÂm, se meÏnõÂ a doplnÏuje
takto:
V § 7 odst. 7 poslednõÂ veÏteÏ se spojka ¹aª nahrazuje
cÏaÂrkou a za slovo ¹danõÂª se vklaÂdajõÂ slova ¹a prÏi plneÏnõÂ
povinnosti vuÊcÏi prÏõÂslusÏneÂ organizacÏnõÂ slozÏce ministerstva podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona6a)ª.
PoznaÂmka cÏ. 6a) znõÂ:
¹6a) ZaÂkon cÏ. 61/1996 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.ª.

§ 19
ZaÂkon cÏ. 214/1992 Sb., o burze cennyÂch papõÂruÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 216/1994 Sb., se doplnÏuje takto:
V § 20 odst. 5 poslednõÂ veÏteÏ se za slovo ¹rÏõÂzenõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹a prÏi plneÏnõÂ povinnosti vuÊcÏi prÏõÂslusÏneÂ
organizacÏnõÂ slozÏce Ministerstva financõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona11a)ª.
PoznaÂmka cÏ. 11a) znõÂ:

ZaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 591/1992 Sb., o cennyÂch papõÂrech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 331/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 259/1994 Sb., se doplnÏuje
takto:

¹11a) ZaÂkon cÏ. 61/1996 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.ª.

V § 79 odst. 4 poslednõÂ veÏteÏ se za slova ¹trestnõÂho
rÏõÂzenõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹anebo prÏi plneÏnõÂ povinnosti vuÊcÏi
prÏõÂslusÏneÂ organizacÏnõÂ slozÏce ministerstva podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona36a)ª.

Â ST T R
Ï E TIÂ
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA

PoznaÂmka cÏ. 36a) znõÂ:
¹36a) ZaÂkon cÏ. 61/1996 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch proti legalizaci vyÂnosuÊ z trestneÂ cÏinnosti a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.ª.

§ 17
ZaÂkon cÏ. 248/1992 Sb., o investicÏnõÂch spolecÏnostech a investicÏnõÂch fondech, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ rady cÏ. 591/1992 Sb. a zaÂkona cÏ. 600/1992 Sb.,
se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
V § 28 odst. 2 se spojka ¹aª za slovem ¹rÏõÂzenõÂª
nahrazuje cÏaÂrkou a za slova ¹trestnõÂm rÏõÂzenõÂª se vklaÂdajõÂ slova ¹a prÏi plneÏnõÂ povinnosti vuÊcÏi prÏõÂslusÏneÂ organizacÏnõÂ slozÏce Ministerstva financõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona4a)ª.

§ 20
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
Ministerstvo financõÂ vyhlaÂsÏkou upravõÂ podrobnosti
zpuÊsobu plneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti financÏnõÂmi institucemi, stanovõÂ naÂzev organizacÏnõÂ slozÏky, kteraÂ jmeÂnem Ministerstva financõÂ puÊsobõÂ podle tohoto zaÂkona,
a stanovõÂ vzor pruÊkazu, kteryÂm se prokazujõÂ osoby
pracujõÂcõÂ v tomto organizacÏnõÂm uÂtvaru.
§ 21
Â
UcÏinnost zaÂkona
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
1996.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
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62
Ï E DS E DA POS L AN ECK EÂ SN EÏ MO VN Y
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu ze dne 4. prosince 1963 cÏ. 99 Sb., jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn, doplneÏnõÂ
a uÂprav provedenyÂch zaÂkonem ze dne 6. dubna 1967 cÏ. 36 Sb., zaÂkonem ze dne 18. prosince 1969 cÏ. 158 Sb.,
zaÂkonem ze dne 26. dubna 1973 cÏ. 49 Sb., zaÂkonem ze dne 26. brÏezna 1975 cÏ. 20 Sb., zaÂkonem ze dne
10. listopadu 1982 cÏ. 133 Sb., zaÂkonem ze dne 4. kveÏtna 1990 cÏ. 180 Sb., zaÂkonem ze dne 11. cÏervence 1991
cÏ. 328 Sb., zaÂkonem ze dne 5. listopadu 1991 cÏ. 519 Sb., zaÂkonem ze dne 28. dubna 1992 cÏ. 263 Sb., zaÂkonem
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady ze dne 21. prosince 1992 cÏ. 24/1993 Sb., zaÂkonem ze dne 20. kveÏtna 1993 cÏ. 171 Sb.,
zaÂkonem ze dne 29. dubna 1994 cÏ. 117 Sb., zaÂkonem ze dne 22. cÏervna 1994 cÏ. 152 Sb., zaÂkonem ze dne
1. listopadu 1994 cÏ. 216 Sb., zaÂkonem ze dne 18. dubna 1995 cÏ. 84 Sb., zaÂkonem ze dne 26. kveÏtna 1995 cÏ. 118
Sb., zaÂkonem ze dne 30. cÏervna 1995 cÏ. 160 Sb., zaÂkonem ze dne 27. zaÂrÏõÂ 1995 cÏ. 238 Sb. a zaÂkonem ze dne
27. zaÂrÏõÂ 1995 cÏ. 247 Sb.

ÂD
ÏA
O B CÏ A N SK YÂ SO U D NIÂ R
Â ST P RV NIÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
OBECNA
H L AVA P RVN IÂ
ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ
§1
ObcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd upravuje postup soudu
a uÂcÏastnõÂkuÊ v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ tak, aby byla
zajisÏteÏna spravedlivaÂ ochrana praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ uÂcÏastnõÂkuÊ, jakozÏ i vyÂchova k zachovaÂvaÂnõÂ zaÂkonuÊ,
k cÏestneÂmu plneÏnõÂ povinnostõÂ a k uÂcteÏ k praÂvuÊm spoluobcÏanuÊ.
§2
V obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ soudy projednaÂvajõÂ
a rozhodujõÂ spory a jineÂ praÂvnõÂ veÏci, provaÂdeÏjõÂ vyÂkon
rozhodnutõÂ, kteraÂ nebyla splneÏna dobrovolneÏ, a zameÏrÏujõÂ svou cÏinnost k tomu, aby nedochaÂzelo k porusÏovaÂnõÂ
praÂv a praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob a aby praÂv nebylo zneuzÏõÂvaÂno na uÂkor teÏchto
osob.

§6
V rÏõÂzenõÂ postupuje soud v soucÏinnosti se vsÏemi
uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ tak, aby ochrana praÂv byla rychlaÂ
a uÂcÏinnaÂ a aby skutecÏnosti, ktereÂ jsou mezi uÂcÏastnõÂky
sporneÂ, byly spolehliveÏ zjisÏteÏny.
HL AVA D R UH AÂ
SOUDY
Pravomoc
§7
(1) V obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ projednaÂvajõÂ
a rozhodujõÂ soudy veÏci, ktereÂ vyplyÂvajõÂ z obcÏanskopraÂvnõÂch, pracovnõÂch, rodinnyÂch, druzÏstevnõÂch, jakozÏ
i z obchodnõÂch vztahuÊ (vcÏetneÏ vztahuÊ podnikatelskyÂch
a hospodaÂrÏskyÂch), pokud je podle zaÂkona neprojednaÂvajõÂ a nerozhodujõÂ o nich jineÂ orgaÂny.
(2) JineÂ veÏci projednaÂvajõÂ a rozhodujõÂ soudy v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ, jen stanovõÂ-li to zaÂkon.

§3

§8

ObcÏanskeÂ soudnõÂ rÏõÂzenõÂ je jednou ze zaÂruk zaÂkonnosti a slouzÏõÂ jejõÂmu upevnÏovaÂnõÂ a rozvõÂjenõÂ. KazÏdyÂ maÂ
praÂvo domaÂhat se u soudu ochrany praÂva, ktereÂ bylo
ohrozÏeno nebo porusÏeno.

MaÂ-li byÂt prÏed rÏõÂzenõÂm u soudu provedeno rÏõÂzenõÂ
u jineÂho orgaÂnu, mohou soudy jednat jen tehdy, nebyla-li veÏc v takoveÂm rÏõÂzenõÂ s konecÏnou platnostõÂ vyrÏesÏena.

§4
zrusÏen

§ 8a
Spory o pravomoc

§5

VrchnõÂ soud rozhoduje spory o pravomoc mezi
soudy a orgaÂny staÂtnõÂ spraÂvy; k rÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ
vrchnõÂ soud, v jehozÏ obvodu je sõÂdlo orgaÂnu staÂtnõÂ
spraÂvy, jehozÏ se spor o pravomoc tyÂkaÂ.

Soudy poskytujõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm poucÏenõÂ o jejich procesnõÂch praÂvech a povinnostech.
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PrÏõÂslusÏnost
§9
(1) K rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni jsou zaÂsadneÏ prÏõÂslusÏneÂ
okresnõÂ soudy.
(2) KrajskeÂ soudy rozhodujõÂ jako soudy prvnõÂho
stupneÏ
a) ve veÏcech ochrany osobnosti podle obcÏanskeÂho
zaÂkonõÂku a ochrany proti uverÏejnÏovaÂnõÂ informacõÂ,
ktereÂ jsou zneuzÏitõÂm svobody projevu, slova a tisku
podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o hromadnyÂch informacÏnõÂch prostrÏedcõÂch,
b) o naÂrocõÂch vychaÂzejõÂcõÂch z autorskeÂho zaÂkona,
c) ve veÏcech puÊvodcovstvõÂ k prÏedmeÏtuÊm pruÊmysloveÂho vlastnictvõÂ, praÂva je prÏihlaÂsit k ochraneÏ,
spolumajitelstvõÂ a o naÂrocõÂch z teÏchto veÏcõÂ, poprÏõÂpadeÏ z porusÏenõÂ praÂv v teÏchto veÏcech,
d) ve sporech o vzaÂjemneÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ daÂvky poskytnuteÂ nepraÂvem nebo ve vysÏsÏõÂ vyÂmeÏrÏe, nezÏ naÂlezÏela,
mezi zameÏstnavatelem a prÏõÂjemcem teÂto daÂvky podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o duÊchodoveÂm pojisÏteÏnõÂ
a sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ,
e) ve sporech mezi prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ a zameÏstnavatelem o naÂhradu
sÏkody vznikleÂ nespraÂvnyÂm postupem prÏi provaÂdeÏnõÂ nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ,
f) ve sporech o urcÏenõÂ nezaÂkonnosti staÂvky nebo vyÂluky,
g) ve sporech o neplatnost skoncÏenõÂ pracovnõÂho nebo
sluzÏebnõÂho pomeÏru podle § 18 odst. 2 zaÂkona
cÏ. 451/1991 Sb., kteryÂm se stanovõÂ neÏktereÂ dalsÏõÂ
prÏedpoklady pro vyÂkon neÏkteryÂch funkcõÂ ve staÂtnõÂch orgaÂnech a organizacõÂch CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky, CÏeskeÂ republiky a SlovenskeÂ republiky,
h) ve sporech tyÂkajõÂcõÂch se cizõÂho staÂtu nebo osob
pozÏõÂvajõÂcõÂch diplomatickyÂch imunit a vyÂsad, jestlizÏe tyto spory patrÏõÂ do pravomoci souduÊ CÏeskeÂ
republiky,

1

i) v rÏõÂzenõÂ konkurznõÂm a vyrovnacõÂm, je-li uÂpadcem
(dluzÏnõÂkem) fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, jezÏ
nenõÂ zapsaÂna v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, vcÏetneÏ sporuÊ
tõÂmto rÏõÂzenõÂm vyvolanyÂch,
j) v rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ, zda naÂvrh na registraci politickeÂ
strany nebo politickeÂho hnutõÂ nemaÂ nedostatky,
ktereÂ by braÂnily jejich registraci.1)
(3) KrajskeÂ soudy rozhodujõÂ daÂle jako soudy
prvnõÂho stupneÏ ve veÏcech obchodnõÂch spory
a) z praÂvnõÂch vztahuÊ mezi podnikateli prÏi jejich podnikatelskeÂ cÏinnosti,
aa) jsou-li oba uÂcÏastnõÂci zapsaÂni v obchodnõÂm rejstrÏõÂku; pro tyto uÂcÏely majõÂ banky postavenõÂ
podnikatele zapsaneÂho v obchodnõÂm rejstrÏõÂku,
bb) je-li navrhovatel podnikatelem, kteryÂ nenõÂ zapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, a odpuÊrce je podnikatelem, kteryÂ v obchodnõÂm rejstrÏõÂku je zapsaÂn, prÏicÏemzÏ cÏaÂstka pozÏadovanaÂ navrhovatelem prÏevysÏuje 50 000 KcÏ;
b) bez zrÏetele na to, zda uÂcÏastnõÂci zaÂvazkoveÂho
vztahu jsou podnikateleÂ, spory
aa) z praÂvnõÂch vztahuÊ souvisõÂcõÂch se zaklaÂdaÂnõÂm
obchodnõÂch spolecÏnostõÂ nebo druzÏstev,
bb) z burzovnõÂch obchoduÊ a jejich zprostrÏedkovaÂnõÂ,
cc) ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho
cÏaÂsti,2)
dd) ze smlouvy o kontrolnõÂ cÏinnosti,3)
ee) ze smlouvy zasõÂlatelskeÂ,4)
ff) ze smlouvy o provozu dopravnõÂho prostrÏedku,5)
gg) ze smlouvy o ticheÂm spolecÏenstvõÂ,6)
hh) ze smlouvy o otevrÏenõÂ akreditivu,7)
ii) ze smlouvy o inkasu,8)
jj) ze smlouvy o ulozÏenõÂ cennyÂch papõÂruÊ nebo
jinyÂch hodnot,9)
kk) ze smlouvy o beÏzÏneÂm uÂcÏtu,10)
ll) ze smlouvy o vkladoveÂm uÂcÏtu,11)

)
)
3
)
4
)

§
§
§
§

7 odst. 4 zaÂkona cÏ. 424/1991 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ v politickyÂch stranaÂch a v politickyÂch hnutõÂch.
476 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
591 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
601 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

5

§
§
§
§

638
673
682
692

2

)
)
7
)
8
)
6

9

a
a
a
a

naÂsl.
naÂsl.
naÂsl.
naÂsl.

obchodnõÂho
obchodnõÂho
obchodnõÂho
obchodnõÂho

zaÂkonõÂku.
zaÂkonõÂku.
zaÂkonõÂku.
zaÂkonõÂku.

) § 700 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 708 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
11
) § 716 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
10
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mm) z cestovnõÂho sÏeku,12)
nn) ze smlouvy o uÂveÏru,
oo) ze zaÂvazkovyÂch vztahuÊ ze slibu odsÏkodneÏnõÂ,13)
pp) z praÂvnõÂch vztahuÊ vzniklyÂch prÏi zajisÏteÏnõÂ zaÂvazkuÊ uvedenyÂch pod aa) azÏ nn),
rr) z praÂv patentuÊ, chraÂneÏnyÂch uzÏitnyÂch a pruÊmyslovyÂch vzoruÊ a topografiõÂ polovodicÏovyÂch vyÂrobkuÊ jako prÏedmeÏtu obchodu,
qq) ze zaÂvazkovyÂch vztahuÊ z bankovnõÂ zaÂruky;
c) bez zrÏetele na to, zÏe nejde o obchody ve smyslu
põÂsmena a) cÏi b), spory
aa) z praÂvnõÂch vztahuÊ mezi obchodnõÂmi spolecÏnostmi (druzÏstvy) a jejich zakladateli (spolecÏnõÂky nebo cÏleny), jakozÏ i mezi spolecÏnõÂky
(cÏleny nebo zakladateli) navzaÂjem, pokud jde
o vztahy tyÂkajõÂcõÂ se uÂcÏasti na spolecÏnosti
(cÏlenskeÂho vztahu v druzÏstvu), jakozÏ i vztahy
ze smluv, jimizÏ se prÏevaÂdõÂ podõÂl spolecÏnõÂka
(cÏlenskaÂ praÂva a povinnosti) a vztahy souvisejõÂcõÂ se zvyÂsÏenõÂm zaÂkladnõÂho jmeÏnõÂ (prÏistoupenõÂ
spolecÏnõÂka nebo cÏlena),
bb) z praÂvnõÂch vztahuÊ mezi prokuristou a podnikatelem, kteryÂ prokuru udeÏlil, a byla-li prokura udeÏlena võÂce osobaÂm, z praÂvnõÂch vztahuÊ
mezi teÏmito osobami navzaÂjem, a z praÂvnõÂch
vztahuÊ mezi obchodnõÂm zaÂstupcem a podnikatelem, kteryÂ obchodnõÂho zaÂstupce poveÏrÏil,
ledazÏe jde o spor z pracovneÏpraÂvnõÂho vztahu,
cc) z praÂvnõÂch vztahuÊ tyÂkajõÂcõÂch se smeÏnek, jinyÂch
cennyÂch papõÂruÊ nebo sÏekuÊ, vcÏetneÏ sporuÊ z vydanyÂch smeÏnecÏnyÂch (sÏekovyÂch) platebnõÂch
rozkazuÊ,
dd) z praÂvnõÂch vztahuÊ tyÂkajõÂcõÂch se ochrany hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe14) a tyÂkajõÂcõÂch se nekaleÂ souteÏzÏe,15)

12

) § 720 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

13

) § 725 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

14

) ZaÂkon cÏ. 63/1991 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe.
) § 44 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

15
16

ee) z praÂv k obchodnõÂmu jmeÂnu,16) ochrannyÂm
znaÂmkaÂm17) a oznacÏenõÂ puÊvodu,18)
ff) z pojisÏteÏnõÂ spojeneÂho s prÏedmeÏtem obchodnõÂ
cÏinnosti,
gg) o naÂvrhu spolecÏnõÂka verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti na jejõÂ zrusÏenõÂ pro porusÏovaÂnõÂ spolecÏenskeÂ smlouvy jinyÂm spolecÏnõÂkem,19)
hh) o naÂvrhu spolecÏnõÂka spolecÏnosti s rucÏenõÂm
omezenyÂm na zrusÏenõÂ jeho uÂcÏasti ve spolecÏnosti,20)
ii) o naÂvrhu spolecÏnõÂkuÊ spolecÏnosti s rucÏenõÂm
omezenyÂm na zrusÏenõÂ spolecÏnosti,21)
jj) o naÂvrhu cÏlena druzÏstva na zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ
cÏlenskeÂ schuÊze o jeho vyloucÏenõÂ,22)
kk) zrusÏeno
ll) ze vztahuÊ vznikajõÂcõÂch z mezinaÂrodnõÂho obchodnõÂho styku praÂvnickyÂch a fyzickyÂch
osob vcÏetneÏ sporuÊ, v nichzÏ byla pravomoc
soudu CÏeskeÂ republiky zalozÏena põÂsemnou
smlouvou uÂcÏastnõÂkuÊ.24)
(4) KrajskeÂ soudy konecÏneÏ jako soudy prvnõÂho
stupneÏ ve veÏcech obchodnõÂch daÂle
a) projednaÂvajõÂ konkurzy a vyrovnaÂnõÂ, je-li uÂpadcem
(dluzÏnõÂkem) fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba zapsanaÂ
v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, vcÏetneÏ sporuÊ tõÂmto rÏõÂzenõÂm
vyvolanyÂch,
b) rozhodujõÂ o zrusÏenõÂ spolecÏnosti a jejõÂ likvidaci,25)
c) rozhodujõÂ o jmenovaÂnõÂ likvidaÂtora spolecÏnosti, dosÏlo-li k likvidaci spolecÏnosti na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ
soudu,26)
d) rozhodujõÂ o naÂvrhu na odvolaÂnõÂ likvidaÂtora spolecÏnosti a jeho nahrazenõÂ jinou osobou,27)

)
)
18
)
19
)

§ 8 a naÂsl. obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
ZaÂkon cÏ. 174/1988 Sb., o ochrannyÂch znaÂmkaÂch.
ZaÂkon cÏ. 159/1973 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu vyÂrobkuÊ.
§ 90 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.

20

§
§
§
§

17

)
)
22
)
24
)
21

25

148 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
152 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
231 odst. 4 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
37 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏ. 97/1963 Sb., o mezinaÂrodnõÂm praÂvu soukromeÂm a procesnõÂm.

) § 68 odst. 3 a 6, § 119 a § 764 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 71 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
27
) § 71 odst. 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
26
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e) rozhodujõÂ o urcÏenõÂ odmeÏny likvidaÂtora jmenovaneÂho soudem,28)
f) rozhodujõÂ o jmenovaÂnõÂ likvidaÂtora obchodnõÂ spolecÏnosti,29)
g) rozhodujõÂ o naÂvrhu na odvolaÂnõÂ likvidaÂtora obchodnõÂ spolecÏnosti a jeho nahrazenõÂ,30)
h) rozhodujõÂ o likvidaci druzÏstva, druzÏstevnõÂho podniku, podniku (hospodaÂrÏskeÂho zarÏõÂzenõÂ) obcÏanskeÂho sdruzÏenõÂ a spolecÏneÂho podniku a o naÂvrzõÂch
na zrusÏenõÂ druzÏstva,31)
i) rozhodujõÂ o naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ cÏlenskeÂ schuÊze
druzÏstva o rozdeÏlenõÂ likvidacÏnõÂho zuÊstatku za neplatneÂ,32)
j) rozhodujõÂ v ostatnõÂch prÏõÂpadech, kdy podle ustanovenõÂ cÏaÂsti prveÂ, druheÂ a cÏtvrteÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku rozhoduje soud,32a)
k) rozhodujõÂ v rÏõÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
(5) NejvysÏsÏõÂ soud rozhoduje jako soud prvnõÂho
stupneÏ, stanovõÂ-li tak zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.
§ 10
(1) KrajskeÂ soudy rozhodujõÂ o odvolaÂnõÂch proti
rozhodnutõÂm okresnõÂch souduÊ.
(2) O odvolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂm krajskyÂch
souduÊ jako souduÊ prvnõÂho stupneÏ rozhoduje vrchnõÂ
soud.

§ 12
(1) NemuÊzÏe-li prÏõÂslusÏnyÂ soud o veÏci jednat, protozÏe jeho soudci jsou vyloucÏeni (§ 14), musõÂ byÂt veÏc
prÏikaÂzaÂna jineÂmu soudu teÂhozÏ stupneÏ.
(2) VeÏc muÊzÏe byÂt jineÂmu soudu teÂhozÏ stupneÏ prÏikaÂzaÂna takeÂ z duÊvodu vhodnosti.
(3) O prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci rozhoduje soud, kteryÂ je nejblõÂzÏe spolecÏneÏ nadrÏõÂzen prÏõÂslusÏneÂmu soudu a soudu,
jemuzÏ maÂ byÂt veÏc prÏikaÂzaÂna.
§ 13
zrusÏen
VyloucÏenõÂ soudcuÊ
§ 14
(1) Soudci jsou vyloucÏeni z projednaÂvaÂnõÂ a rozhodovaÂnõÂ veÏci, jestlizÏe se zrÏetelem na jejich pomeÏr k veÏci,
k uÂcÏastnõÂkuÊm nebo jejich zaÂstupcuÊm lze mõÂt pochybnost o jejich nepodjatosti.
(2) U soudu vysÏsÏõÂho stupneÏ jsou vyloucÏeni i soudci, kterÏõÂ rozhodovali veÏc u soudu nizÏsÏõÂho stupneÏ, a naopak. ToteÂzÏ platõÂ, jde-li o rozhodovaÂnõÂ o dovolaÂnõÂ.
§ 15

O dovolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂm krajskyÂch nebo
vrchnõÂch souduÊ jako souduÊ odvolacõÂch rozhoduje NejvysÏsÏõÂ soud.

(1) Jakmile se soudce dozvõÂ o skutecÏnostech, pro
ktereÂ je vyloucÏen, oznaÂmõÂ to neprodleneÏ prÏedsedovi
soudu. V rÏõÂzenõÂ muÊzÏe zatõÂm ucÏinit jen takoveÂ uÂkony,
ktereÂ nesnesou odkladu.
(2) UÂcÏastnõÂci majõÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se o osobaÂch
soudcuÊ ; skutecÏnosti, pro ktereÂ je soudce vyloucÏen,
jsou povinni sdeÏlit neprodleneÏ.

§ 11

§ 16

Ï õÂzenõÂ se konaÂ u toho soudu, kteryÂ je veÏcneÏ
(1) R
a mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ. Pro urcÏenõÂ veÏcneÂ a mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnosti jsou azÏ do skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ rozhodneÂ okolnosti,
ktereÂ tu jsou v dobeÏ jeho zahaÂjenõÂ.

(1) O tom, zda je soudce vyloucÏen, rozhodne nadrÏõÂzenyÂ soud v senaÂteÏ. O vyloucÏenõÂ soudcuÊ NejvysÏsÏõÂho
soudu rozhodne jinyÂ senaÂt teÂhozÏ soudu.

§ 10a

(2) Je-li mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂch neÏkolik souduÊ, muÊzÏe
se rÏõÂzenõÂ konat u ktereÂhokoli z nich.
(3) Jde-li o veÏc, kteraÂ patrÏõÂ do pravomoci souduÊ
CÏeskeÂ republiky, ale podmõÂnky mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnosti
chybeÏjõÂ nebo je nelze zjistit, urcÏõÂ NejvysÏsÏõÂ soud, kteryÂ
soud veÏc projednaÂ a rozhodne.

(2) JestlizÏe bylo rozhodnuto, zÏe soudce je vyloucÏen, urcÏõÂ mõÂsto neÏho prÏedseda soudu jineÂho soudce
nebo prÏikaÂzÏe veÏc jineÂmu senaÂtu.
§ 17
(1) O tom, zda je vyloucÏen zapisovatel nebo jinyÂ
pracovnõÂk soudu, jakozÏ i znalec nebo tlumocÏnõÂk, platõÂ

28

) § 75 odst. 5 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 71 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
30
) § 71 odst. 4 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
29

31

) § 257 odst. 1, § 765 odst. 4 a § 766 odst. 1 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
) § 259 odst. 4 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
32a
) NaprÏ. § 131 odst. 1, § 181 odst. 2 a § 761 odst. 2 a 3 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
32
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b) na zaÂkladeÏ plneÂ moci
§ 24

(2) Na vyloucÏenõÂ notaÂrÏe z uÂkonuÊ soudnõÂho komisarÏe prÏimeÏrÏeneÏ platõÂ § 14 azÏ 16. O vyloucÏenõÂ rozhoduje
soud, kteryÂ notaÂrÏe provedenõÂm uÂkonuÊ soudnõÂho komisarÏe poveÏrÏil; proti jeho rozhodnutõÂ nenõÂ opravnyÂ prostrÏedek prÏõÂpustnyÂ.

UÂcÏastnõÂk se muÊzÏe daÂt v rÏõÂzenõÂ zastupovat zaÂstupcem, jejzÏ si zvolõÂ. NejednaÂ-li se o zastupovaÂnõÂ podle
§ 26, muÊzÏe byÂt zvolenyÂm zaÂstupcem uÂcÏastnõÂka jen
fyzickaÂ osoba. V teÂzÏe veÏci muÊzÏe mõÂt uÂcÏastnõÂk soucÏasneÏ
jen jednoho zvoleneÂho zaÂstupce.

Ï ET IÂ
H LAVA T R
Ï IÂZENIÂ
UÂCÏAST NA R

§ 25

UÂcÏastnõÂci
§ 18
UÂcÏastnõÂci majõÂ v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ rovneÂ
postavenõÂ. MajõÂ praÂvo jednat prÏed soudem ve sveÂ materÏsÏtineÏ. Soud je povinen zajistit jim stejneÂ mozÏnosti
k uplatneÏnõÂ jejich praÂv.
§ 19
ZpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ maÂ ten, kdo maÂ
zpuÊsobilost mõÂt praÂva a povinnosti; jinak jen ten, komu
ji zaÂkon prÏiznaÂvaÂ.
§ 20
KazÏdyÂ muÊzÏe prÏed soudem jako uÂcÏastnõÂk samostatneÏ jednat (procesnõÂ zpuÊsobilost) v tom rozsahu,
v jakeÂm maÂ zpuÊsobilost vlastnõÂmi uÂkony nabyÂvat praÂv
a braÂt na sebe povinnosti.
§ 21
(1) Za praÂvnickou osobu jednaÂ statutaÂrnõÂ orgaÂn
nebo pracovnõÂk (cÏlen), kteryÂ prokaÂzÏe, zÏe je opraÂvneÏn
za ni jednat.

(1) ZaÂstupcem si uÂcÏastnõÂk muÊzÏe vzÏdy zvolit advokaÂta. Plnou moc udeÏlenou advokaÂtu nelze omezit.
(2) AdvokaÂt je povinen uÂcÏelneÏ vyuzÏõÂvat vsÏech zaÂkonem prÏipusÏteÏnyÂch prostrÏedkuÊ a zpuÊsobuÊ poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂ pomoci uÂcÏastnõÂku, jejzÏ zastupuje.
(3) AdvokaÂt je opraÂvneÏn daÂt se zastupovat jinyÂm
advokaÂtem jako dalsÏõÂm zaÂstupcem nebo advokaÂtnõÂm
koncipientem s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy je zastoupenõÂ
advokaÂtem podle tohoto zaÂkona povinneÂ.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 platõÂ obdobneÏ,
zastupuje-li uÂcÏastnõÂka komercÏnõÂ praÂvnõÂk v rozsahu
sveÂho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.33)
§ 26
(1) OdborovaÂ organizace muÊzÏe, s vyÂjimkou veÏcõÂ
obchodnõÂch, v rÏõÂzenõÂ zastupovat uÂcÏastnõÂka, kteryÂ je
jejõÂm cÏlenem.
(2) UÂstrÏedõÂ pro mezinaÂrodneÏpraÂvnõÂ ochranu mlaÂdezÏe (daÂle jen ¹UÂstrÏedõÂª) muÊzÏe zastupovat uÂcÏastnõÂka
v rÏõÂzenõÂ ve veÏcech peÂcÏe o nezletileÂ, o urcÏenõÂ nebo
zmeÏnu vyzÏivovacõÂ povinnosti a v rÏõÂzenõÂ o vyÂkon rozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂho povinnost k placenõÂ vyÂzÏivneÂho,
jde-li o veÏci se vztahem k cizineÏ.

(2) Za staÂt prÏed soudem jednaÂ pracovnõÂk toho
staÂtnõÂho orgaÂnu, jehozÏ se veÏc tyÂkaÂ, nebo poveÏrÏenyÂ pracovnõÂk jineÂho staÂtnõÂho orgaÂnu.

(3) PrÏevezme-li odborovaÂ organizace nebo
UÂstrÏedõÂ zastoupenõÂ, poveÏrÏõÂ neÏktereÂho ze svyÂch cÏlenuÊ
nebo zameÏstnancuÊ, aby za zastoupeneÂho jejõÂm jmeÂnem
jednal.

ZaÂstupci uÂcÏastnõÂkuÊ
a) na zaÂkladeÏ zaÂkona
§ 22

§ 27

ObcÏan, kteryÂ nemuÊzÏe prÏed soudem jednat samostatneÏ, musõÂ byÂt zastoupen svyÂm zaÂkonnyÂm zaÂstupcem.
§ 23
VyzÏadujõÂ-li to okolnosti prÏõÂpadu, muÊzÏe soud rozhodnout, zÏe ten, kdo nemaÂ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm v plneÂm rozsahu, musõÂ byÂt v rÏõÂzenõÂ zastoupen
svyÂm zaÂkonnyÂm zaÂstupcem, i kdyzÏ jde o veÏc, v nõÂzÏ
by jinak mohl jednat samostatneÏ.

33

(1) UÂcÏastnõÂk se muÊzÏe daÂt zastoupit takeÂ kteryÂmkoliv obcÏanem zpuÊsobilyÂm k praÂvnõÂm uÂkonuÊm. Tento
zaÂstupce muÊzÏe jednat jedineÏ osobneÏ.
(2) Soud rozhodne, zÏe zastoupenõÂ podle odstavce 1 neprÏipousÏtõÂ, jestlizÏe zaÂstupce zrÏejmeÏ nenõÂ zpuÊsobilyÂ k rÏaÂdneÂmu zastupovaÂnõÂ, anebo jestlizÏe jako
zaÂstupce vystupuje v ruÊznyÂch veÏcech opeÏtovneÏ.
§ 27a
zrusÏen

) ZaÂkon CÏNR cÏ. 209/1990 Sb., o komercÏnõÂch praÂvnõÂcõÂch a praÂvnõÂ pomoci jimi poskytovaneÂ.
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§ 28
(1) ZaÂstupci, jejzÏ si uÂcÏastnõÂk zvolil, udeÏlõÂ põÂsemneÏ
nebo uÂstneÏ do protokolu plnou moc bud' pro celeÂ rÏõÂzenõÂ
nebo jen pro urcÏiteÂ uÂkony.
(2) Plnou moc udeÏlenou pro celeÂ rÏõÂzenõÂ nelze omezit. ZaÂstupce, jemuzÏ byla tato plnaÂ moc udeÏlena, je
opraÂvneÏn ke vsÏem uÂkonuÊm, ktereÂ muÊzÏe v rÏõÂzenõÂ ucÏinit
uÂcÏastnõÂk.
(3) OdvolaÂnõÂ plneÂ moci uÂcÏastnõÂkem nebo jejõÂ vyÂpoveÏd' zaÂstupcem jsou vuÊcÏi soudu uÂcÏinneÂ, jakmile mu
byly uÂcÏastnõÂkem nebo zaÂstupcem oznaÂmeny; vuÊcÏi jinyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ jsou uÂcÏinneÂ, jakmile jim byly
oznaÂmeny soudem.
c) na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ
§ 29
(1) NenõÂ-li zastoupen ten, kdo nemuÊzÏe prÏed soudem samostatneÏ jednat, ustanovõÂ mu prÏedseda senaÂtu
opatrovnõÂka, je-li tu nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ. StejneÏ se
postupuje, stanovõÂ-li tak zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.
(2) Pokud neucÏinõÂ jinaÂ opatrÏenõÂ, muÊzÏe prÏedseda
senaÂtu ustanovit opatrovnõÂka takeÂ uÂcÏastnõÂku, jehozÏ pobyt nenõÂ znaÂm, jemuzÏ se nepodarÏilo dorucÏit na znaÂmou
adresu v cizineÏ, kteryÂ byl stizÏen dusÏevnõÂ poruchou nebo
kteryÂ nenõÂ schopen srozumitelneÏ se vyjadrÏovat.
§ 30
Â
(1) UcÏastnõÂku, u neÏhozÏ jsou prÏedpoklady, aby byl
soudem osvobozen od soudnõÂch poplatkuÊ, muÊzÏe byÂt na
jeho zÏaÂdost ustanoven zaÂstupce, jestlizÏe je to trÏeba
k ochraneÏ jeho zaÂjmuÊ.
(2) VyzÏaduje-li to ochrana zaÂjmuÊ uÂcÏastnõÂka, ustanovõÂ mu prÏedseda senaÂtu v prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v odstavci 1 zaÂstupce z rÏad advokaÂtuÊ.
§ 31
(1) UstanovenyÂ zaÂstupce maÂ stejneÂ postavenõÂ jako
zaÂstupce na zaÂkladeÏ plneÂ moci pro celeÂ rÏõÂzenõÂ, pokud
nebyl ustanoven jen pro urcÏiteÂ uÂkony.
(2) Byl-li zaÂstupcem ustanoven advokaÂt, maÂ stejneÂ
postavenõÂ jako advokaÂt, jemuzÏ uÂcÏastnõÂk udeÏlil plnou
moc.
§ 32 azÏ 34
zrusÏeny
§ 35
UÂcÏast prokuraÂtora
(1) ProkuraÂtor muÊzÏe vstoupit do zahaÂjeneÂho rÏõÂzenõÂ ve veÏcech
a) zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho,

c) zaÂpisu do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
(2) ProkuraÂtor je v takoveÂm rÏõÂzenõÂ opraÂvneÏn ke
vsÏem uÂkonuÊm, ktereÂ muÊzÏe vykonat uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ,
pokud nejde o uÂkony, ktereÂ muÊzÏe vykonat jen uÂcÏastnõÂk praÂvnõÂho vztahu.
HL AVA CÏ T V RTAÂ
Ê
UÂKONY SOUDU A UÂCÏASTNIÂKU
UÂkony soudu
§ 36
V rÏõÂzenõÂ prÏed soudem jednaÂ a rozhoduje senaÂt
nebo prÏedseda senaÂtu jako jedinyÂ soudce (samosoudce). VsÏichni cÏlenoveÂ senaÂtu jsou si prÏi rozhodovaÂnõÂ rovni.
§ 36a
(1) V rÏõÂzenõÂ prÏed okresnõÂm soudem jednaÂ a rozhoduje senaÂt:
a) ve veÏcech pracovnõÂch,
b) v dalsÏõÂch veÏcech, o nichzÏ to stanovõÂ zaÂkon.
(2) V ostatnõÂch veÏcech jednaÂ a rozhoduje v rÏõÂzenõÂ
prÏed okresnõÂm soudem samosoudce.
(3) V rÏõÂzenõÂ prÏed krajskyÂm soudem jako soudem
prveÂho stupneÏ jednaÂ a rozhoduje s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ
uvedenyÂch v § 36b odst. 1 samosoudce; v odvolacõÂm
rÏõÂzenõÂ jednaÂ a rozhoduje senaÂt.
§ 36b
(1) V obchodnõÂch veÏcech jednaÂ a rozhoduje krajskyÂ soud jako soud prveÂho stupneÏ v senaÂtu, jde-li
o spory
a) zrusÏeno
b) zrusÏeno
c) z praÂvnõÂch vztahuÊ upravenyÂch prÏedpisy o ochraneÏ
hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe a o nekaleÂ souteÏzÏi,
d) z praÂv k prÏedmeÏtuÊm pruÊmysloveÂho vlastnictvõÂ,
e) zrusÏeno
f) zrusÏeno
g) zrusÏeno.
(2) V ostatnõÂch obchodnõÂch veÏcech jednaÂ a rozhoduje v rÏõÂzenõÂ prÏed krajskyÂm soudem samosoudce. To
platõÂ i o vydaÂvaÂnõÂ smeÏnecÏnyÂch (sÏekovyÂch) platebnõÂch
rozkazuÊ a o rozhodovaÂnõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 200e.
§ 36c
NejvysÏsÏõÂ soud a vrchnõÂ soudy jednajõÂ a rozhodujõÂ
v senaÂtech.
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§ 36d
(1) PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe ve veÏcech prÏõÂlusÏejõÂcõÂch
senaÂtu provaÂdeÏt jen takoveÂ uÂkony, jimizÏ se nerozhoduje ve veÏci.
(2) V prÏõÂpadech, kdy podle zaÂkona muÊzÏe jednat
a rozhodovat samosoudce, prÏõÂslusÏejõÂ mu praÂva, kteraÂ
jsou jinak vyhrazena senaÂtu.
§ 37
(1) SenaÂt rozhoduje po poradeÏ za prÏõÂtomnosti zapisovatele; nikdo jinyÂ nesmõÂ byÂt poradeÏ prÏõÂtomen.
(2) K rozhodnutõÂ je trÏeba veÏtsÏiny hlasuÊ, prÏicÏemzÏ
hlasovat jsou povinni vsÏichni cÏlenoveÂ senaÂtu. HlasovaÂnõÂ
rÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu. PrÏõÂsedõÂcõÂ hlasujõÂ prÏed soudci
a mladsÏõÂ soudci prÏed soudci starsÏõÂmi, prÏedseda senaÂtu
hlasuje poslednõÂ.
§ 38
(1) Soud poveÏrÏõÂ notaÂrÏe, aby jako soudnõÂ komisarÏ
za odmeÏnu provedl uÂkony v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ.
(2) Z uÂkonuÊ podle odstavce 1 jsou vynÏaty zÏaÂdosti
o poskytnutõÂ praÂvnõÂ pomoci v cizineÏ a soudnõÂ rozhodnutõÂ.
(3) UÂkony notaÂrÏe podle odstavce 1 se povazÏujõÂ za
uÂkony soudu.
(4) PoveÏrÏenõÂ nenõÂ soudnõÂm rozhodnutõÂm.
§ 38a
ZvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon stanovõÂ, ve kteryÂch jednoduchyÂch
veÏcech mohou samostatneÏ rozhodovat a ve kteryÂch
dalsÏõÂch veÏcech mohou samostatneÏ provaÂdeÏt jednotliveÂ
uÂkony vysÏsÏõÂ soudnõÂ uÂrÏednõÂci. Tento zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon stanovõÂ teÂzÏ kvalifikacÏnõÂ a dalsÏõÂ prÏedpoklady pro vyÂkon
funkce vysÏsÏõÂho soudnõÂho uÂrÏednõÂka.
§ 39
(1) UÂkony, ktereÂ by prÏõÂslusÏnyÂ soud mohl proveÂst
jen s obtõÂzÏemi nebo se zvyÂsÏenyÂmi, neuÂcÏelnyÂmi naÂklady
anebo ktereÂ v jeho obvodu proveÂst nelze, provede na
dozÏaÂdaÂnõÂ jinyÂ soud.
(2) NemuÊzÏe-li dozÏaÂdanyÂ soud proveÂst uÂkon ve
sveÂm obvodu, postoupõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ soudu, v jehozÏ obvodu je mozÏno uÂkon proveÂst, je-li mu tento soud
znaÂm; jinak dozÏaÂdaÂnõÂ vraÂtõÂ.
(3) UÂkony dozÏaÂdaneÂho soudu provaÂdõÂ samosoudce; maÂ prÏitom praÂva a povinnosti prÏedsedy senaÂtu.
§ 40
(1) O uÂkonech, prÏi nichzÏ soud jednaÂ s uÂcÏastnõÂky
nebo provaÂdõÂ dokazovaÂnõÂ, se sepisuje protokol. V protokolu se zejmeÂna oznacÏõÂ projednaÂvanaÂ veÏc, uvedou se
prÏõÂtomnõÂ, vylõÂcÏõÂ se pruÊbeÏh dokazovaÂnõÂ a uvede se obsah
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prÏednesuÊ a vyÂroky rozhodnutõÂ; nahrazuje-li protokol
podaÂnõÂ, musõÂ mõÂt teÂzÏ jeho naÂlezÏitosti.
(2) Protokol podepisuje prÏedseda senaÂtu a zapisovatel; nemuÊzÏe-li prÏedseda senaÂtu protokol podepsat,
podepõÂsÏe jej za neÏho jinyÂ cÏlen senaÂtu. Byl-li uzavrÏen
smõÂr, podepisujõÂ protokol takeÂ uÂcÏastnõÂci. Protokol
o hlasovaÂnõÂ podepisujõÂ vsÏichni cÏlenoveÂ senaÂtu a zapisovatel.
(3) PrÏedseda senaÂtu opravõÂ v protokolu chyby
v psanõÂ a jineÂ zrÏejmeÂ nespraÂvnosti. PrÏedseda senaÂtu
takeÂ rozhoduje o naÂvrzõÂch na doplneÏnõÂ protokolu
a o naÂmitkaÂch proti jeho zneÏnõÂ.
UÂkony uÂcÏastnõÂkuÊ
§ 41
(1) UÂcÏastnõÂci mohou provaÂdeÏt sveÂ uÂkony jakoukoli formou, pokud zaÂkon pro neÏktereÂ uÂkony neprÏedepisuje urcÏitou formu.
(2) KazÏdyÂ uÂkon posuzuje soud podle jeho obsahu,
i kdyzÏ je uÂkon nespraÂvneÏ oznacÏen.
(3) HmotneÏpraÂvnõÂ uÂkon uÂcÏastnõÂka ucÏineÏnyÂ vuÊcÏi
soudu je uÂcÏinnyÂ takeÂ vuÊcÏi ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm, avsÏak
teprve od okamzÏiku, kdy se o neÏm v rÏõÂzenõÂ dozveÏdeÏli.
§ 42
(1) PodaÂnõÂ je mozÏno ucÏinit põÂsemneÏ, uÂstneÏ do protokolu nebo telegraficky. UÂstneÏ do protokolu je mozÏno
podaÂnõÂ ucÏinit, jde-li o naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o povolenõÂ uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ, o urcÏenõÂ a poprÏenõÂ otcovstvõÂ,
o osvojenõÂ a rÏõÂzenõÂ, ktereÂ lze zahaÂjit i bez naÂvrhu,
a naÂvrhy na vyÂkon rozhodnutõÂ v teÏchto rÏõÂzenõÂch vydanyÂch.
(2) KazÏdyÂ okresnõÂ soud je povinen sepsat podaÂnõÂ
do protokolu a postoupit je bez pruÊtahu prÏõÂslusÏneÂmu
soudu. TakoveÂ podaÂnõÂ maÂ tyteÂzÏ uÂcÏinky, jakoby se stalo
prÏõÂmo u prÏõÂslusÏneÂho soudu.
(3) PodaÂnõÂ obsahujõÂcõÂ naÂvrh ve veÏci sameÂ ucÏineÏneÂ
telegraficky je trÏeba põÂsemneÏ doplnit nejpozdeÏji do trÏõÂ
dnuÊ, je-li põÂsemneÂ podaÂnõÂ ucÏineÏno telefaxem, je trÏeba
v teÂzÏe lhuÊteÏ jej doplnit prÏedlozÏenõÂm jeho originaÂlu.
K teÏmto podaÂnõÂm, pokud nebyla ve stanoveneÂ lhuÊteÏ
doplneÏna, soud neprÏihlõÂzÏõÂ. StanovõÂ-li to soud, je uÂcÏastnõÂk povinen prÏedlozÏit mu originaÂl i jinyÂch podaÂnõÂ ucÏineÏnyÂch telefaxem.
(4) Pokud zaÂkon pro podaÂnõÂ urcÏiteÂho druhu nevyzÏaduje dalsÏõÂ naÂlezÏitosti, musõÂ byÂt z podaÂnõÂ patrno,
ktereÂmu soudu je urcÏeno, kdo je cÏinõÂ, ktereÂ veÏci se tyÂkaÂ
a co sleduje, a musõÂ byÂt podepsaÂno a datovaÂno. PodaÂnõÂ
je trÏeba prÏedlozÏit s potrÏebnyÂm pocÏtem stejnopisuÊ
a s prÏõÂlohami, tak, aby jeden stejnopis zuÊstal u soudu
a aby kazÏdyÂ uÂcÏastnõÂk dostal jeden stejnopis, jestlizÏe je
to trÏeba.
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§ 43
(1) PrÏedseda senaÂtu vyzve uÂcÏastnõÂky, aby nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ podaÂnõÂ bylo opraveno nebo doplneÏno. PoucÏuje uÂcÏastnõÂky takeÂ, jak je trÏeba opravu
nebo doplneÏnõÂ proveÂst.
(2) NenõÂ-li prÏes vyÂzvu prÏedsedy senaÂtu podaÂnõÂ
opraveno nebo doplneÏno a v rÏõÂzenõÂ nelze pro tento
nedostatek pokracÏovat, soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ. O teÏchto
naÂsledcõÂch musõÂ byÂt uÂcÏastnõÂk poucÏen.
§ 44
(1) UÂcÏastnõÂci a jejich zaÂstupci majõÂ praÂvo nahlõÂzÏet
do soudnõÂho spisu, s vyÂjimkou protokolu o hlasovaÂnõÂ,
a cÏinit si z neÏho vyÂpisy a opisy.
(2) NeÏkomu jineÂmu nezÏ uÂcÏastnõÂku muÊzÏe prÏedseda
senaÂtu povolit nahlõÂzÏet do spisu a cÏinit si z neÏho vyÂpisy
a opisy, jsou-li pro to vaÂzÏneÂ duÊvody a opraÂvneÏneÂ zaÂjmy
uÂcÏastnõÂkuÊ tõÂm nemohou byÂt dotcÏeny.
DorucÏovaÂnõÂ
§ 45
DorucÏuje se zpravidla posÏtou. Soud muÊzÏe vsÏak
podle okolnostõÂ dorucÏit põÂsemnost saÂm nebo prostrÏednictvõÂm orgaÂnu obce anebo prÏõÂslusÏneÂho policejnõÂho
orgaÂnu a v prÏõÂpadech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy
i prostrÏednictvõÂm Ministerstva spravedlnosti.
§ 46
(1) AdresaÂtu lze dorucÏit põÂsemnost v byteÏ, v sõÂdle
(mõÂsteÏ podnikaÂnõÂ), na pracovisÏti nebo kdekoli bude zastizÏen.
(2) Nebyl-li adresaÂt zastizÏen, acÏkoliv se v mõÂsteÏ
dorucÏenõÂ zdrzÏuje, dorucÏõÂ se jineÂ dospeÏleÂ osobeÏ bydlõÂcõÂ
v teÂmzÏe byteÏ nebo v teÂmzÏe domeÏ anebo zameÏstnaneÂ na
teÂmzÏe pracovisÏti, je-li ochotna obstarat odevzdaÂnõÂ põÂsemnosti. NenõÂ-li mozÏno ani takto dorucÏit, ulozÏõÂ se
põÂsemnost na posÏteÏ nebo u orgaÂnu obce a adresaÂt se
vhodnyÂm zpuÊsobem vyzve, aby si põÂsemnost vyzvedl.
PõÂsemnost se povazÏuje za dorucÏenou dnem, kdy byla
ulozÏena, i kdyzÏ se adresaÂt o ulozÏenõÂ nedozveÏdeÏl.
(3) Je-li podle odstavce 2 põÂsemnost odevzdaÂna
uÂcÏastnõÂku, kteryÂ maÂ na veÏci protichuÊdnyÂ zaÂjem, je dorucÏenõÂ neuÂcÏinneÂ.
§ 47
(1) Do vlastnõÂch rukou je trÏeba dorucÏit põÂsemnosti, u nichzÏ tak stanovõÂ zaÂkon, a jineÂ põÂsemnosti,
narÏõÂdõÂ-li to prÏedseda senaÂtu.
(2) Nebyl-li adresaÂt põÂsemnosti, kteraÂ maÂ byÂt dorucÏena do vlastnõÂch rukou, zastizÏen, acÏkoli se v mõÂsteÏ
dorucÏenõÂ zdrzÏuje, uveÏdomõÂ jej dorucÏovatel vhodnyÂm
zpuÊsobem, zÏe mu zaÂsilku prÏijde dorucÏit znovu v den
a hodinu uvedenou na oznaÂmenõÂ. ZuÊstane-li i novyÂ

pokus o dorucÏenõÂ bezvyÂslednyÂm, ulozÏõÂ dorucÏovatel
põÂsemnost na posÏteÏ nebo u orgaÂnu obce a adresaÂta
o tom vhodnyÂm zpuÊsobem vyrozumõÂ. Nevyzvedne-li
si adresaÂt zaÂsilku do trÏõÂ dnuÊ od ulozÏenõÂ, povazÏuje se
poslednõÂ den teÂto lhuÊty za den dorucÏenõÂ, i kdyzÏ se
adresaÂt o ulozÏenõÂ nedozveÏdeÏl.
§ 47a
Pokud zaÂkon stanovõÂ, zÏe rozhodnutõÂ maÂ byÂt vyveÏsÏeno na uÂrÏednõÂ desce soudu, platõÂ, zÏe patnaÂctyÂm dnem
vyveÏsÏenõÂ bylo rozhodnutõÂ dorucÏeno uÂcÏastnõÂkuÊm, kterÏõÂ
nejsou soudu znaÂmi nebo jejichzÏ pobyt nenõÂ znaÂm.
§ 48
(1) PõÂsemnosti, ktereÂ jsou urcÏeny orgaÂnuÊm nebo
praÂvnickyÂm osobaÂm, dorucÏujõÂ se pracovnõÂkuÊm opraÂvneÏnyÂm za orgaÂny nebo praÂvnickeÂ osoby prÏijõÂmat põÂsemnosti. NenõÂ-li jich, dorucÏuje se põÂsemnost, kteraÂ je
urcÏena do vlastnõÂch rukou, tomu, kdo je opraÂvneÏn za
orgaÂn nebo praÂvnickou osobu jednat, ostatnõÂ põÂsemnosti ktereÂmukoli jejich pracovnõÂku, kteryÂ põÂsemnosti
prÏijme.
(2) JestlizÏe se nepodarÏõÂ dorucÏit praÂvnickeÂ osobeÏ
põÂsemnost jõÂ urcÏenou ani prÏi opakovaneÂm pokusu
o dorucÏenõÂ na adresu jejõÂho sõÂdla uvedenou v obchodnõÂm cÏi jineÂm rejstrÏõÂku a jinaÂ jejõÂ adresa nenõÂ soudu
znaÂma, povazÏuje se trÏetõÂ den od vraÂcenõÂ nedorucÏeneÂ
zaÂsilky soudu za den dorucÏenõÂ, i kdyzÏ adresaÂt se
o tom nedozveÏdeÏl.
(3) PõÂsemnosti urcÏeneÂ advokaÂtu mohou byÂt dorucÏovaÂny takeÂ advokaÂtnõÂm koncipientuÊm a jinyÂm pracovnõÂkuÊm, kterÏõÂ jsou u advokaÂta pracovneÏ cÏinnõÂ a byli jõÂm
poveÏrÏeni prÏõÂjõÂmaÂnõÂm zaÂsilek; to platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ i pro
dorucÏovaÂnõÂ põÂsemnostõÂ urcÏenyÂch komercÏnõÂmu praÂvnõÂkovi.
(4) PõÂsemnosti urcÏeneÂ notaÂrÏi mohou byÂt dorucÏovaÂny takeÂ notaÂrÏskyÂm koncipientuÊm a jinyÂm pracovnõÂkuÊm, kterÏõÂ jsou u notaÂrÏe pracovneÏ cÏinnõÂ a byli jõÂm
poveÏrÏeni prÏijõÂmaÂnõÂm zaÂsilek.
§ 49
(1) MaÂ-li uÂcÏastnõÂk zaÂstupce s plnou mocõÂ pro celeÂ
rÏõÂzenõÂ, dorucÏuje se põÂsemnost pouze tomuto zaÂstupci.
MaÂ-li vsÏak uÂcÏastnõÂk osobneÏ v rÏõÂzenõÂ neÏco vykonat, dorucÏuje se põÂsemnost nejen zaÂstupci, ale i jemu.
(2) Kdyby dorucÏovaÂnõÂ uÂcÏastnõÂku bylo spojeno
s obtõÂzÏemi nebo s pruÊtahy, muÊzÏe mu prÏedseda senaÂtu
ulozÏit, aby si zvolil pro prÏijõÂmaÂnõÂ põÂsemnostõÂ zaÂstupce,
jemuzÏ lze bez obtõÂzÏõÂ a pruÊtahuÊ dorucÏovat. NezvolõÂ-li si
ho, budou pro neÏho põÂsemnosti uklaÂdaÂny u soudu
s uÂcÏinky dorucÏenõÂ; o tom je trÏeba uÂcÏastnõÂka poucÏit.
(3) UsnesenõÂ o ustanovenõÂ opatrovnõÂka uÂcÏastnõÂku

CÏaÂstka 19

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 62 / 1996

neznaÂmeÂho pobytu se dorucÏõÂ jedineÏ ustanoveneÂmu
opatrovnõÂku.
§ 50
OdeprÏe-li adresaÂt bezduÊvodneÏ põÂsemnost prÏijmout, je põÂsemnost dorucÏena dnem, kdy jejõÂ prÏijetõÂ
bylo odeprÏeno; o tom musõÂ byÂt adresaÂt poucÏen dorucÏovatelem.
§ 50a
UverÏejnÏovaÂnõÂ vyhlaÂsÏek
Povinnost soudu zverÏejnit vyhlaÂsÏkou ruÊzneÂ uÂdaje,
stanovenaÂ v tomto zaÂkoneÏ a v zaÂkoneÏ o konkurzu
a vyrovnaÂnõÂ, je splneÏna jejich uverÏejneÏnõÂm v ObchodnõÂm veÏstnõÂku (§ 769 obchodnõÂho zaÂkonõÂku), pokud se
zaÂkon neomezuje na zverÏejneÏnõÂ uÂdajuÊ na uÂrÏednõÂ desce
soudu; tõÂm nenõÂ dotcÏena povinnost uverÏejneÏnõÂ uÂdajuÊ
v dennõÂm tisku.
PrÏedvolaÂnõÂ a prÏedvaÂdeÏnõÂ
§ 51
PrÏedvolaÂnõÂ k soudu se deÏje zpravidla põÂsemneÏ
a v naleÂhavyÂch prÏõÂpadech i telegraficky, telefonicky
nebo telefaxem. PrÏedvolat lze i uÂstneÏ prÏi jednaÂnõÂ,
u neÏhozÏ je prÏedvolanyÂ prÏõÂtomen.
§ 52
(1) V prÏõÂpadeÏ, zÏe se prÏedvolanyÂ bez omluvy nedostavõÂ k vyÂslechu nebo ke znalci, muÊzÏe ho prÏedseda
senaÂtu daÂt prÏedveÂst, jestlizÏe o mozÏnosti prÏedvedenõÂ
prÏedvolaneÂho poucÏil.
(2) O prÏedvedenõÂ pozÏaÂdaÂ soud prÏõÂslusÏnyÂ policejnõÂ
orgaÂn; jde-li o nezletileÂho, pozÏaÂdaÂ soud tento orgaÂn
o prÏedvedenõÂ jen tehdy, nelze-li prÏedvedenõÂ zajistit jinak. O prÏedvedenõÂ vojaÂkuÊ v cÏinneÂ sluzÏbeÏ a prÏõÂslusÏnõÂkuÊ
ozbrojenyÂch sboruÊ pozÏaÂdaÂ soud jejich naÂcÏelnõÂka.
deÏn.

(3) NaÂklady prÏedvedenõÂ hradõÂ ten, kdo je prÏedvaÂPorÏaÂdkoveÂ opatrÏenõÂ
§ 53

(1) Tomu, kdo hrubeÏ zteÏzÏuje postup rÏõÂzenõÂ zejmeÂna tõÂm, zÏe se nedostavõÂ bez vaÂzÏneÂho duÊvodu
k soudu nebo neuposlechne prÏõÂkazu soudu, nebo kdo
rusÏõÂ porÏaÂdek, nebo kdo ucÏinil hrubeÏ uraÂzÏliveÂ podaÂnõÂ
anebo nesplnil povinnosti uvedeneÂ v § 294 a 295, muÊzÏe
prÏedseda senaÂtu ulozÏit usnesenõÂm porÏaÂdkovou pokutu
do vyÂsÏe 50 000 KcÏ.
(2) UlozÏenou porÏaÂdkovou pokutu muÊzÏe prÏedseda
senaÂtu dodatecÏneÏ, a to i po skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ prominout,
jestlizÏe to oduÊvodnÏuje pozdeÏjsÏõÂ chovaÂnõÂ toho, jemuzÏ
byla ulozÏena.
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(3) PorÏaÂdkoveÂ pokuty prÏipadajõÂ staÂtu.
§ 54
Toho, kdo hrubeÏ rusÏõÂ porÏaÂdek, muÊzÏe prÏedseda
senaÂtu vykaÂzat z mõÂsta, kde se jednaÂ. Je-li vykaÂzaÂn
uÂcÏastnõÂk, muÊzÏe byÂt jednaÂno daÂle v jeho neprÏõÂtomnosti.
LhuÊty
§ 55
NestanovõÂ-li tento zaÂkon lhuÊtu k provedenõÂ
uÂkonu, urcÏõÂ ji, jestlizÏe je to trÏeba, prÏedseda senaÂtu.
LhuÊtu, kterou urcÏil, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu teÂzÏ prodlouzÏit.
§ 56
(1) LhuÊta nebeÏzÏõÂ tomu, kdo ztratil zpuÊsobilost byÂt
uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ nebo zpuÊsobilost jednat prÏed soudem.
(2) Jakmile v takoveÂm prÏõÂpadeÏ do rÏõÂzenõÂ vstoupõÂ
jinyÂ uÂcÏastnõÂk, zaÂkonnyÂ zaÂstupce nebo opatrovnõÂk
uÂcÏastnõÂka, zacÏõÂnaÂ jim beÏzÏet novaÂ lhuÊta od teÂ doby,
kdy do rÏõÂzenõÂ vstoupili.
§ 57
(1) Do beÏhu lhuÊty se nezapocÏõÂtaÂvaÂ den, kdy dosÏlo
ke skutecÏnosti urcÏujõÂcõÂ pocÏaÂtek lhuÊty; to neplatõÂ, jde-li
o lhuÊtu urcÏenou podle hodin.
(2) LhuÊty urcÏeneÂ podle tyÂdnuÊ, meÏsõÂcuÊ nebo let se
koncÏõÂ uplynutõÂm toho dne, kteryÂ se svyÂm oznacÏenõÂm
shoduje se dnem, kdy dosÏlo ke skutecÏnosti urcÏujõÂcõÂ
pocÏaÂtek lhuÊty, a nenõÂ-li ho v meÏsõÂci, poslednõÂm dnem
meÏsõÂce. PrÏipadne-li konec lhuÊty na sobotu, nedeÏli nebo
svaÂtek, je poslednõÂm dnem lhuÊty nejblõÂzÏe naÂsledujõÂcõÂ
pracovnõÂ den. LhuÊty urcÏeneÂ podle hodin koncÏõÂ uplynutõÂm hodiny, kteraÂ se svyÂm oznacÏenõÂm shoduje s hodinou, kdy dosÏlo ke skutecÏnosti urcÏujõÂcõÂ pocÏaÂtek lhuÊty.
(3) LhuÊta je zachovaÂna, je-li poslednõÂ den lhuÊty
ucÏineÏn uÂkon u soudu nebo podaÂnõÂ odevzdaÂno orgaÂnu,
kteryÂ maÂ povinnost je dorucÏit.
§ 58
(1) Soud promine zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty, jestlizÏe uÂcÏastnõÂk
nebo jeho zaÂstupce ji zmesÏkal z omluvitelneÂho duÊvodu,
a byl proto vyloucÏen z uÂkonu, kteryÂ mu prÏõÂslusÏõÂ. NaÂvrh
je trÏeba podat do patnaÂcti dnuÊ po odpadnutõÂ prÏekaÂzÏky
a je s nõÂm trÏeba spojit i zmesÏkanyÂ uÂkon.
(2) Soud muÊzÏe k zÏaÂdosti uÂcÏastnõÂka prÏiznat odkladnyÂ uÂcÏinek naÂvrhu, aby bylo prominuto zmesÏkaÂnõÂ
lhuÊty.
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k podaÂnõÂ takoveÂho naÂvrhu a k tomu, aby dõÂteÏ v rÏõÂzenõÂ
zastupoval.

§ 59 azÏ 66
zrusÏeny
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SmõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ
§ 67
PrÏipousÏtõÂ-li to povaha veÏci, lze navrhnout u ktereÂhokoli soudu, kteryÂ by byl veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ k rozhodovaÂnõÂ veÏci, aby provedl pokus o smõÂr (smõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ)
a, dosÏlo-li k jeho uzavrÏenõÂ, aby rozhodl i o jeho schvaÂlenõÂ. JestlizÏe by veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ byl soud krajskyÂ, provede smõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ u krajskeÂho soudu samosoudce;
v teÏchto prÏõÂpadech vsÏak muÊzÏe proveÂst smõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ
a schvaÂlenõÂ smõÂru i kteryÂkoli okresnõÂ soud.
§ 68
(1) SmõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ provaÂdõÂ prÏedseda senaÂtu, nepovazÏuje-li vzhledem k okolnostem prÏõÂpadu za vhodneÂ, aby
je provedl senaÂt.
(2) PrÏi smõÂrcÏõÂm rÏõÂzenõÂ pouzÏije soud vhodnyÂch
prostrÏedkuÊ vyÂchovneÂho puÊsobenõÂ.
(3) SoucÏinnost nebo prÏõÂtomnost uÂcÏastnõÂkuÊ nelze
zÏaÂdnyÂm zpuÊsobem vynucovat.
§ 69
UÂcÏelem smõÂrcÏõÂho rÏõÂzenõÂ je uzavrÏenõÂ smõÂru. UstanovenõÂ § 99 platõÂ i pro tento smõÂr.
§ 70 azÏ 72
zrusÏeny
§ 73
Ï
RõÂzenõÂ o urcÏenõÂ otcovstvõÂ
souhlasnyÂm prohlaÂsÏenõÂm rodicÏuÊ
(1) NarodõÂ-li se dõÂteÏ, u neÏhozÏ otcovstvõÂ nenõÂ
urcÏeno zaÂkonnou domneÏnkou sveÏdcÏõÂcõÂ manzÏelu
matky, ani souhlasnyÂm prohlaÂsÏenõÂm rodicÏuÊ prÏed orgaÂnem, kteryÂ vede matriku, vyslechne prÏedseda senaÂtu
toho, koho matka oznacÏuje za otce, zda uznaÂvaÂ, zÏe je
otcem. PrÏõÂslusÏnyÂm je soud podle § 88 põÂsm. c).
(2) Dojde-li k souhlasneÂmu prohlaÂsÏenõÂ rodicÏuÊ
o otcovstvõÂ, uvede se to v protokolu a oznaÂmõÂ orgaÂnu,
kteryÂ vede matriku narozenõÂ, v nõÂzÏ je dõÂteÏ zapsaÂno.
(3) JestlizÏe takto k urcÏenõÂ otcovstvõÂ nedojde
a matka v prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ nepodaÂ naÂvrh na urcÏenõÂ
otcovstvõÂ, ustanovõÂ prÏedseda senaÂtu dõÂteÏti opatrovnõÂka

PrÏedbeÏzÏnaÂ opatrÏenõÂ
§ 74
(1) PrÏed zahaÂjenõÂm rÏõÂzenõÂ muÊzÏe prÏedseda senaÂtu
narÏõÂdit prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ, je-li trÏeba, aby zatõÂmneÏ
byly upraveny pomeÏry uÂcÏastnõÂkuÊ, nebo je-li obava, zÏe
by vyÂkon soudnõÂho rozhodnutõÂ byl ohrozÏen.
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou ti, kterÏõÂ by jimi byli,
kdyby sÏlo o veÏc samu.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂm k narÏõÂzenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ je
soud, kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ k rÏõÂzenõÂ o veÏci, nestanovõÂ-li
zaÂkon jinak.
(4) K rozhodnutõÂ o naÂvrhu na prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ
podle § 76a je prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu
je sõÂdlo navrhovatele. Bude-li prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ narÏõÂzeno, soud prÏedaÂ po provedenõÂ jeho vyÂkonu veÏc neprodleneÏ soudu prÏõÂslusÏneÂmu podle § 88 põÂsm. c). MaÂ-li
soud, ktereÂmu byla veÏc prÏedaÂna, za to, zÏe nenõÂ soudem
uvedenyÂm v § 88 põÂsm. c), prÏedlozÏõÂ veÏc k rozhodnutõÂ
o prÏõÂslusÏnosti sveÂmu nadrÏõÂzeneÂmu soudu; tõÂmto rozhodnutõÂm je soud, jehozÏ prÏõÂslusÏnost byla urcÏena, vaÂzaÂn.
§ 75
(1) PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ narÏõÂdõÂ soud na naÂvrh. NaÂvrhu nenõÂ trÏeba, jde-li o prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ pro rÏõÂzenõÂ,
ktereÂ muÊzÏe soud zahaÂjit i bez naÂvrhu.
(2) PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ podle § 76a muÊzÏe soud
narÏõÂdit jen na naÂvrh okresnõÂho uÂrÏadu; naÂvrh musõÂ obsahovat kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ (§ 42 odst. 4)
jmeÂno nezletileÂho dõÂteÏte, jmeÂna, povolaÂnõÂ a bydlisÏteÏ
ostatnõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ, jsou-li navrhovateli znaÂma, vylõÂcÏenõÂ rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ oduÊvodnÏujõÂcõÂch narÏõÂzenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ, oznacÏenõÂ osoby, ktereÂ maÂ
byÂt dõÂteÏ prÏedaÂno do peÂcÏe, a musõÂ z neÏj byÂt patrno, zÏe se
domaÂhaÂ narÏõÂzenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ podle § 76a.
O naÂvrhu musõÂ byÂt rozhodnuto bezodkladneÏ, nejpozdeÏji do 24 hodin poteÂ, co byl podaÂn.
(3) UÂcÏastnõÂci nemusõÂ byÂt vyslechnuti.
§ 76
(1) PrÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm muÊzÏe soud ulozÏit
uÂcÏastnõÂku zejmeÂna, aby
a) platil vyÂzÏivneÂ v nezbytneÂ mõÂrÏe;
b) odevzdal dõÂteÏ do peÂcÏe druheÂho z rodicÏuÊ nebo do
peÂcÏe toho, koho oznacÏõÂ soud;
c) poskytl alesponÏ cÏaÂst pracovnõÂ odmeÏny, jde-li
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o trvaÂnõÂ pracovnõÂho pomeÏru a navrhovatel ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ nepracuje;
d) slozÏil peneÏzÏitou cÏaÂstku nebo veÏc do uÂschovy
u soudu;
e) nenaklaÂdal s urcÏityÂmi veÏcmi nebo praÂvy;
f) neÏco vykonal, neÏcÏeho se zdrzÏel nebo neÏco snaÂsÏel.
(2) PrÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm lze ulozÏit povinnost
neÏkomu jineÂmu nezÏ uÂcÏastnõÂku jen tehdy, lze-li to na
neÏm spravedliveÏ zÏaÂdat.
(3) Soud muÊzÏe prÏi narÏõÂzenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ
ulozÏit navrhovateli, aby ve lhuÊteÏ, kterou mu urcÏõÂ, podal
naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ. MuÊzÏe takeÂ stanovit, zÏe prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ bude trvat jen po urcÏenou dobu.
§ 76a
(1) Ocitlo-li se nezletileÂ dõÂteÏ bez jakeÂkoliv peÂcÏe
nebo jsou-li jeho zÏivot nebo prÏõÂznivyÂ vyÂvoj vaÂzÏneÏ
ohrozÏeny nebo narusÏeny, prÏedseda senaÂtu prÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm narÏõÂdõÂ, aby bylo prÏedaÂno do peÂcÏe osoby, kterou v usnesenõÂ oznacÏõÂ.
(2) UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ podle odstavce 1 se dorucÏuje uÂcÏastnõÂkuÊm azÏ prÏi provedenõÂ
jeho vyÂkonu. UÂcÏastnõÂkuÊm, kterÏõÂ nebyli prÏi provedenõÂ
vyÂkonu prÏõÂtomni, usnesenõÂ dorucÏõÂ dodatecÏneÏ soud prÏõÂslusÏnyÂ podle § 88 põÂsm. c) spolu s vyrozumeÏnõÂm, zÏe byl
proveden jeho vyÂkon.
(3) PrÏi narÏõÂzenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ podle odstavce 1 nezletilyÂ nemusõÂ byÂt zastoupen; nemaÂ-li nezletilyÂ zaÂkonneÂho zaÂstupce nebo nemuÊzÏe-li jej zaÂkonnyÂ
zaÂstupce v rÏõÂzenõÂ zastupovat,33b) ustanovõÂ mu soud
prÏõÂslusÏnyÂ podle § 88 põÂsm. c) opatrovnõÂka bezodkladneÏ
po provedenõÂ vyÂkonu prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ.
(4) PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ podle odstavce 1 trvaÂ po
dobu trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od jeho vykonatelnosti; bylo-li prÏed
uplynutõÂm teÂto doby zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ ve veÏci sameÂ,
pak trvaÂ azÏ do teÂ doby, nezÏ se stane vykonatelnyÂm
rozhodnutõÂ, kteryÂm se toto rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ.
§ 77
(1) PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ zanikne, jestlizÏe
a) navrhovatel nepodal ve lhuÊteÏ soudem urcÏeneÂ naÂvrh
na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ;
b) nebylo naÂvrhu ve veÏci sameÂ vyhoveÏno;
c) bylo naÂvrhu ve veÏci sameÂ vyhoveÏno a uplynulo
patnaÂct dnõÂ od vykonatelnosti rozhodnutõÂ o veÏci;
d) uplynula urcÏenaÂ doba, po kterou meÏlo trvat.
(2) PrÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ prÏedseda senaÂtu zrusÏõÂ, jestlizÏe pominou duÊvody, pro ktereÂ bylo narÏõÂzeno; o zru-

33b
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sÏenõÂ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ podle § 76a rozhodne prÏedseda senaÂtu soudu prÏõÂslusÏneÂho podle § 88 põÂsm. c).
(3) Zaniklo-li nebo bylo-li zrusÏeno prÏedbeÏzÏneÂ
opatrÏenõÂ z jineÂho duÊvodu nezÏ proto, zÏe naÂvrhu ve veÏci
sameÂ bylo vyhoveÏno, nebo proto, zÏe praÂvo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit
uÂjmy tomu, komu prÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm vznikly; to
neplatõÂ, jde-li o prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ podle § 76a. Rozhodne o tom na naÂvrh soud, kteryÂ narÏõÂdil prÏedbeÏzÏneÂ
opatrÏenõÂ.
§ 78
ZajisÏteÏnõÂ duÊkazu
(1) PrÏed zahaÂjenõÂm rÏõÂzenõÂ o veÏci sameÂ lze na naÂvrh
zajistit duÊkaz, je-li obava, zÏe pozdeÏji jej nebude mozÏno
proveÂst vuÊbec nebo jen s velkyÂmi obtõÂzÏemi.
(2) K zajisÏteÏnõÂ duÊkazu je prÏõÂslusÏnyÂ soud, kteryÂ
by byl prÏõÂslusÏnyÂ k rÏõÂzenõÂ o veÏci, nebo soud, v jehozÏ
obvodu je ohrozÏenyÂ duÊkaznõÂ prostrÏedek.
(3) ZajisÏteÏnõÂ duÊkazu provede prÏedseda senaÂtu zpuÊsobem prÏedepsanyÂm pro duÊkaz, o kteryÂ jde.
Â ST T R
Ï E TIÂ
CÏ A
Ï IÂZENIÂ V PRVNIÂM STUPNI
R
H L AVA P RVN IÂ
Ï IÂZENIÂ
Ê BEÏH R
PRU
ZahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
§ 79
Ï õÂzenõÂ se zahajuje na naÂvrh. NaÂvrh musõÂ
(1) R
kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ (§ 42 odst. 4) obsahovat
jmeÂno, povolaÂnõÂ a bydlisÏteÏ uÂcÏastnõÂkuÊ (obchodnõÂ jmeÂno
nebo naÂzev a sõÂdlo praÂvnickeÂ osoby), poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ
jejich zaÂstupcuÊ, vylõÂcÏenõÂ rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ,
oznacÏenõÂ duÊkazuÊ, jichzÏ se navrhovatel dovolaÂvaÂ,
a musõÂ byÂt z neÏj patrno, cÏeho se navrhovatel domaÂhaÂ.
Ve veÏcech vyplyÂvajõÂcõÂch z obchodnõÂch vztahuÊ musõÂ
naÂvrh daÂle obsahovat identifikacÏnõÂ cÏõÂslo praÂvnickeÂ osoby, poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ uÂdaje potrÏebneÂ k jejõÂ identifikaci
a uÂdaj o tom, zda neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ je zapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku. Tento naÂvrh, tyÂkaÂ-li se dvoustrannyÂch praÂvnõÂch vztahuÊ mezi zÏalobcem a zÏalovanyÂm
(§ 90), se nazyÂvaÂ zÏalobou.
(2) Navrhovatel je povinen k naÂvrhu prÏipojit listinneÂ duÊkazy, jichzÏ se dovolaÂvaÂ.
(3) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ soud dorucÏõÂ ostatnõÂm
uÂcÏastnõÂkuÊm do vlastnõÂch rukou. Navrhovatel muÊzÏe

) § 37 odst. 3 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., o rodineÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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v obchodnõÂch veÏcech obeznaÂmit odpuÊrce s obsahem
naÂvrhu tõÂm, zÏe vedle stejnopisu naÂvrhu dorucÏovaneÂho
soudem mu saÂm zasÏle dalsÏõÂ stejnopis.
§ 80
NaÂvrhem na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ lze uplatnit, aby bylo
rozhodnuto zejmeÂna
a) o osobnõÂm stavu (o rozvodu, o neplatnosti manzÏelstvõÂ, o urcÏenõÂ, zda tu manzÏelstvõÂ je cÏi nenõÂ, o urcÏenõÂ
otcovstvõÂ, o osvojenõÂ, o zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm, o prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho);
b) o splneÏnõÂ povinnosti, kteraÂ vyplyÂvaÂ ze zaÂkona,
z praÂvnõÂho vztahu nebo z porusÏenõÂ praÂva;
c) o urcÏenõÂ, zda tu praÂvnõÂ vztah nebo praÂvo je cÏi nenõÂ,
je-li na tom naleÂhavyÂ praÂvnõÂ zaÂjem.
§ 81
(1) I bez naÂvrhu muÊzÏe soud zahaÂjit rÏõÂzenõÂ ve veÏcech peÂcÏe o nezletileÂ, rÏõÂzenõÂ o vyslovenõÂ prÏõÂpustnosti
prÏevzetõÂ nebo drzÏenõÂ v uÂstavu zdravotnickeÂ peÂcÏe, rÏõÂzenõÂ o zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, rÏõÂzenõÂ opatrovnickeÂ, rÏõÂzenõÂ o prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho, rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ
a dalsÏõÂ rÏõÂzenõÂ, kde to prÏipousÏtõÂ zaÂkon.
(2) Bylo-li narÏõÂzeno prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ podle
§ 76a, zahaÂjõÂ soud prÏõÂslusÏnyÂ podle § 88 põÂsm. c) bezodkladneÏ poteÂ, co mu byla veÏc prÏedaÂna nebo co bylo
rozhodnuto o jeho prÏõÂslusÏnosti (§ 74 odst. 4), i bez
naÂvrhu rÏõÂzenõÂ o vyÂchoveÏ nezletileÂho.
(3) O zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ bez naÂvrhu vydaÂ prÏedseda
senaÂtu usnesenõÂ, ktereÂ dorucÏõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm do vlastnõÂch
rukou, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak.
§ 82
Ï õÂzenõÂ je zahaÂjeno dnem, kdy dosÏel soudu naÂ(1) R
vrh na jeho zahaÂjenõÂ nebo kdy bylo vydaÂno usnesenõÂ,
podle neÏhozÏ se rÏõÂzenõÂ zahajuje bez naÂvrhu.
(2) PrÏedchaÂzelo-li rÏõÂzenõÂ u soudu rÏõÂzenõÂ u rozhodcÏõÂ
komise, je rÏõÂzenõÂ u soudu zahaÂjeno takeÂ dnem, kdy
postoupenaÂ veÏc dosÏla soudu.
§ 83
ZahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ braÂnõÂ tomu, aby o teÂzÏe veÏci probõÂhalo u soudu jineÂ rÏõÂzenõÂ.
MõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost
§ 84
K rÏõÂzenõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ obecnyÂ soud uÂcÏastnõÂka, proti
neÏmuzÏ naÂvrh smeÏrÏuje (odpuÊrce), nenõÂ-li stanoveno jinak.
§ 85
(1) ObecnyÂm soudem obcÏana je soud, v jehozÏ ob-

vodu maÂ obcÏan bydlisÏteÏ, a nemaÂ-li bydlisÏteÏ, soud,
v jehozÏ obvodu se zdrzÏuje.
(2) ObecnyÂm soudem praÂvnickeÂ osoby je soud,
v jehozÏ obvodu maÂ praÂvnickaÂ osoba sõÂdlo.
(3) ObecnyÂm soudem staÂtu je soud, v jehozÏ obvodu nastala skutecÏnost, kteraÂ zaklaÂdaÂ uplatneÏneÂ praÂvo.
(4) ObecnyÂm soudem ve veÏcech obchodnõÂch je
soud, v jehozÏ obvodu maÂ odpuÊrce sveÂ sõÂdlo, a nemaÂ-li
sveÂ sõÂdlo, soud, v jehozÏ obvodu maÂ mõÂsto podnikaÂnõÂ.
NemaÂ-li odpuÊrce ani mõÂsto podnikaÂnõÂ, je obecnyÂm soudem soud, v jehozÏ obvodu maÂ odpuÊrce sveÂ bydlisÏteÏ.
§ 85a
JestlizÏe pro rÏõÂzenõÂ je veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud
a mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost soudu se maÂ rÏõÂdit obecnyÂm soudem
uÂcÏastnõÂka, staÂvaÂ se mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm krajskyÂ soud,
v jehozÏ obvodu je obecnyÂ soud uÂcÏastnõÂka.
§ 86
(1) JestlizÏe odpuÊrce, kteryÂ je obcÏanem CÏeskeÂ republiky, nemaÂ obecnyÂ soud v CÏeskeÂ republice, je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu meÏl zde poslednõÂ bydlisÏteÏ.
(2) Proti tomu, kdo nemaÂ jinyÂ prÏõÂslusÏnyÂ soud
v CÏeskeÂ republice, je mozÏno uplatnit majetkovaÂ praÂva
u soudu, v jehozÏ obvodu maÂ majetek.
(3) Proti zahranicÏnõÂ praÂvnickeÂ osobeÏ lze podat
naÂvrh i u soudu, v jehozÏ obvodu je v CÏeskeÂ republice
jejõÂ zastupitelstvõÂ nebo orgaÂn poveÏrÏenyÂ obstaraÂvaÂnõÂm
jejõÂch hospodaÂrÏskyÂch veÏcõÂ.
§ 87
Vedle obecneÂho soudu odpuÊrce je k rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ takeÂ soud, v jehozÏ obvodu
a) maÂ odpuÊrce sveÂ staÂleÂ pracovisÏteÏ;
b) dosÏlo ke skutecÏnosti, kteraÂ zaklaÂdaÂ praÂvo na naÂhradu sÏkody;
c) je umõÂsteÏna organizacÏnõÂ slozÏka praÂvnickeÂ osoby,
kteraÂ je odpuÊrcem, tyÂkaÂ-li se spor teÂto slozÏky;
d) zrusÏeno
e) je platebnõÂ mõÂsto, uplatnÏuje-li se praÂvo ze smeÏnky
nebo sÏeku;
f) je sõÂdlo burzy, jde-li o spor z burzovnõÂho obchodu.
§ 88
NamõÂsto obecneÂho soudu odpuÊrce je k rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ soud,
a) v jehozÏ obvodu meÏli manzÏeleÂ poslednõÂ spolecÏneÂ
bydlisÏteÏ v CÏeskeÂ republice, jde-li o rozvod, neplatnost manzÏelstvõÂ nebo o urcÏenõÂ, zda tu manzÏelstvõÂ je
cÏi nenõÂ, bydlõÂ-li v obvodu tohoto soudu alesponÏ
jeden z manzÏeluÊ ; nenõÂ-li takoveÂho soudu, je prÏõÂ-
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slusÏnyÂ obecnyÂ soud odpuÊrce, a nenõÂ-li ani takoveÂho soudu, obecnyÂ soud navrhovatele;
b) kteryÂ rozhodoval o rozvodu, jde-li o vyporÏaÂdaÂnõÂ
manzÏeluÊ po rozvodu stran jejich bezpodõÂloveÂho
spoluvlastnictvõÂ nebo jineÂho majetku anebo o zrusÏenõÂ spolecÏneÂho naÂjmu bytu;
c) v jehozÏ obvodu maÂ nezletilyÂ na zaÂkladeÏ dohody
rodicÏuÊ nebo rozhodnutõÂ soudu, poprÏõÂpadeÏ jinyÂch
rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ sveÂ bydlisÏteÏ, jde-li o veÏc
peÂcÏe o nezletileÂ, o osvojenõÂ nebo o povolenõÂ uzavrÏõÂt
manzÏelstvõÂ nezletileÂmu;
d) kteryÂ je obecnyÂm soudem obcÏana, jde-li o rÏõÂzenõÂ
o jeho zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm; je-li tento
obcÏan bez sveÂho souhlasu v uÂstavnõÂ zdravotnickeÂ
peÂcÏi, je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu je toto
zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ. Jde-li o rÏõÂzenõÂ o vyslovenõÂ
prÏõÂpustnosti prÏevzetõÂ nebo drzÏenõÂ v uÂstavu zdravotnickeÂ peÂcÏe, je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu
je tento uÂstav;
e) v jehozÏ obvodu maÂ opatrovanec bydlisÏteÏ, jde-li
o veÏc opatrovnickou nebo o povolenõÂ uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ opatrovanci; jde-li vsÏak o opatrovnictvõÂ nad
osobami neznaÂmeÂho pobytu nebo neprÏõÂtomnyÂmi,
je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu majõÂ tyto osoby
majetek;
f) kteryÂ byl naposledy v CÏeskeÂ republice obecnyÂm
soudem toho, jenzÏ maÂ byÂt prohlaÂsÏen za mrtveÂho;
g) v jehozÏ obvodu maÂ sõÂdlo rozhodcÏõÂ komise, meÏlo-li
prÏed rÏõÂzenõÂm u soudu prÏedchaÂzet rÏõÂzenõÂ u tohoto
orgaÂnu;
h) v jehozÏ obvodu je nemovitost, tyÂkaÂ-li se rÏõÂzenõÂ
praÂva k nõÂ, nenõÂ-li daÂna prÏõÂslusÏnost podle põÂsmene b);
ch) v jehozÏ obvodu probõÂhaÂ rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ, jde-li
o rozhodnutõÂ sporu v souvislosti s rÏõÂzenõÂm o deÏdictvõÂ;
i) u neÏhozÏ je provaÂdeÏn vyÂkon rozhodnutõÂ, jde-li
o vyloucÏenõÂ veÏci z vyÂkonu rozhodnutõÂ, nebo
o rozhodnutõÂ o pravosti, vyÂsÏi nebo porÏadõÂ pohledaÂvek prÏihlaÂsÏenyÂch k rozvrhu;
j) u neÏhozÏ je provaÂdeÏn konkurz nebo vyrovnaÂnõÂ, jde-li o spory jimi vyvolaneÂ;
k) v jehozÏ obvodu maÂ sõÂdlo organizacÏnõÂ jednotka zÏeleznicÏnõÂho dopravce, tyÂkaÂ-li se spor na straneÏ odpuÊrce teÂto jednotky,
l) v jehozÏ obvodu meÏl zuÊstavitel naposledy bydlisÏteÏ,
a nemeÏl-li bydlisÏteÏ nebo nelze-li bydlisÏteÏ zjistit,
v jehozÏ obvodu meÏl naposledy pobyt; nenõÂ-li takovyÂ soud, je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu je
zuÊstaviteluÊv majetek, poprÏõÂpadeÏ mezi neÏkolika
takto prÏõÂslusÏnyÂmi soudy ten z nich, kteryÂ prvnõÂ
provedl uÂkon, jde-li o rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ;
m) v jehozÏ obvodu je mõÂsto plneÏnõÂ, jde-li o rÏõÂzenõÂ
o uÂschovaÂch; jsou-li mõÂsta plneÏnõÂ v obvodu neÏko-
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lika souduÊ, je k rÏõÂzenõÂ o uÂschovaÂch prÏõÂslusÏnyÂ soud,
kteryÂ nejdrÏõÂve zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ;
n) v jehozÏ obvodu maÂ obecnyÂ soud navrhovatel, jde-li o rÏõÂzenõÂ o umorÏenõÂ listin; nemaÂ-li navrhovatel
v CÏeskeÂ republice obecnyÂ soud, je prÏõÂslusÏnyÂ ten
soud, v jehozÏ obvodu je platebnõÂ mõÂsto; jde-li
o rÏõÂzenõÂ o umorÏenõÂ cenneÂho papõÂru, vystaveneÂho
tuzemskyÂm peneÏzÏnõÂm uÂstavem, je prÏõÂslusÏnyÂ soud,
v jehozÏ obvodu maÂ tento peneÏzÏnõÂ uÂstav sveÂ sõÂdlo.
§ 89
Soud, kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ k rÏõÂzenõÂ o urcÏiteÂ veÏci, je
prÏõÂslusÏnyÂ i k rÏõÂzenõÂ o veÏcech s nõÂ spojenyÂch a o vzaÂjemnyÂch naÂvrzõÂch odpuÊrce, s vyÂjimkou veÏcõÂ uvedenyÂch
v § 88.
§ 89a
UÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ v obchodnõÂ veÏci se mohou põÂsemneÏ dohodnout na mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnosti jineÂho soudu
prvnõÂho stupneÏ, ledazÏe zaÂkon stanovõÂ prÏõÂslusÏnost
vyÂlucÏnou. To platõÂ i ve sporech podle § 9 odst. 3
põÂsm. a), jestlizÏe cÏaÂstka pozÏadovanaÂ navrhovatelem neprÏevysÏuje 50 000 KcÏ. TakovaÂ smlouva nebo jejõÂ oveÏrÏenyÂ
opis musõÂ byÂt dolozÏeny jizÏ v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ.
UÂcÏastnõÂci
§ 90
UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou navrhovatel (zÏalobce) a odpuÊrce (zÏalovanyÂ) nebo ti, ktereÂ zaÂkon za uÂcÏastnõÂky
oznacÏuje.
§ 91
(1) Je-li navrhovateluÊ nebo odpuÊrcuÊ v jedneÂ veÏci
neÏkolik, jednaÂ v rÏõÂzenõÂ kazÏdyÂ z nich saÂm za sebe.
(2) JestlizÏe vsÏak jde o takovaÂ spolecÏnaÂ praÂva nebo
povinnosti, zÏe se rozsudek musõÂ vztahovat na vsÏechny
uÂcÏastnõÂky, kterÏõÂ vystupujõÂ na jedneÂ straneÏ, platõÂ uÂkony
jednoho z nich i pro ostatnõÂ. Ke zmeÏneÏ naÂvrhu, k jeho
vzetõÂ zpeÏt a k uzavrÏenõÂ smõÂru je vsÏak trÏeba souhlasu
vsÏech uÂcÏastnõÂkuÊ, kterÏõÂ vystupujõÂ na jedneÂ straneÏ.
§ 92
(1) Na naÂvrh uÂcÏastnõÂka muÊzÏe soud prÏipustit, aby
do rÏõÂzenõÂ prÏistoupil dalsÏõÂ uÂcÏastnõÂk. Souhlasu toho, kdo
maÂ takto do rÏõÂzenõÂ vstoupit, je trÏeba, jestlizÏe maÂ vystupovat na straneÏ navrhovatele.
(2) Za souhlasu uÂcÏastnõÂkuÊ muÊzÏe soud prÏipustit,
aby navrhovatel nebo odpuÊrce z rÏõÂzenõÂ vystoupil a aby
na jeho mõÂsto vstoupil neÏkdo jinyÂ. MaÂ-li byÂt takto zameÏneÏn navrhovatel, je trÏeba, aby s tõÂm souhlasil i ten,
kdo maÂ na jeho mõÂsto vstoupit.
§ 93
(1) Jako vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk muÊzÏe se vedle navrhova-
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tele nebo odpuÊrce zuÂcÏastnit rÏõÂzenõÂ ten, kdo maÂ praÂvnõÂ
zaÂjem na jeho vyÂsledku, pokud nejde o rÏõÂzenõÂ o rozvod,
neplatnost manzÏelstvõÂ, nebo urcÏenõÂ, zda tu manzÏelstvõÂ je
cÏi nenõÂ.
(2) Do rÏõÂzenõÂ vstoupõÂ bud' z vlastnõÂho podneÏtu
nebo na vyÂzvu neÏktereÂho z uÂcÏastnõÂkuÊ ucÏineÏnou prostrÏednictvõÂm soudu. O prÏõÂpustnosti vedlejsÏõÂho uÂcÏastenstvõÂ soud rozhodne jen na naÂvrh.
(3) V rÏõÂzenõÂ maÂ vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂk stejnaÂ praÂva
a povinnosti jako uÂcÏastnõÂk. JednaÂ vsÏak toliko saÂm za
sebe. JestlizÏe jeho uÂkony odporujõÂ uÂkonuÊm uÂcÏastnõÂka,
ktereÂho v rÏõÂzenõÂ podporuje, posoudõÂ je soud po uvaÂzÏenõÂ
vsÏech okolnostõÂ.
§ 94
(1) V rÏõÂzenõÂ, ktereÂ muÊzÏe byÂt zahaÂjeno i bez naÂvrhu, jsou uÂcÏastnõÂky i ti, o jejichzÏ praÂvech nebo povinnostech maÂ byÂt v rÏõÂzenõÂ jednaÂno. Jde-li vsÏak o rÏõÂzenõÂ
o neplatnost manzÏelstvõÂ, jsou uÂcÏastnõÂky pouze manzÏeleÂ.
(2) JestlizÏe neÏkdo z teÏch, o jejichzÏ praÂvech nebo
povinnostech maÂ byÂt v rÏõÂzenõÂ jednaÂno, se neuÂcÏastnõÂ
rÏõÂzenõÂ od jeho zahaÂjenõÂ, vydaÂ soud, jakmile se o neÏm
dozvõÂ, usnesenõÂ, jõÂmzÏ jej prÏibere do rÏõÂzenõÂ jako uÂcÏastnõÂka.
UÂkony uÂcÏastnõÂkuÊ ve veÏci sameÂ
§ 95
(1) Navrhovatel muÊzÏe za rÏõÂzenõÂ se souhlasem
soudu meÏnit naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ. ZmeÏneÏnyÂ naÂvrh
je trÏeba ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm dorucÏit do vlastnõÂch rukou, pokud nebyli prÏõÂtomni jednaÂnõÂ, prÏi neÏmzÏ ke zmeÏneÏ
dosÏlo.
(2) Soud neprÏipustõÂ zmeÏnu naÂvrhu, jestlizÏe by vyÂsledky dosavadnõÂho rÏõÂzenõÂ nemohly byÂt podkladem pro
rÏõÂzenõÂ o zmeÏneÏneÂm naÂvrhu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ pokracÏuje soud v rÏõÂzenõÂ o puÊvodnõÂm naÂvrhu po praÂvnõÂ moci
usnesenõÂ.
§ 96
(1) Navrhovatel muÊzÏe vzõÂt za rÏõÂzenõÂ zpeÏt naÂvrh na
jeho zahaÂjenõÂ, a to zcÏaÂsti nebo zcela. Je-li naÂvrh vzat
zpeÏt zcela, soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
(2) Soud rÏõÂzenõÂ nezastavõÂ, jestlizÏe odpuÊrce se zpeÏtvzetõÂm naÂvrhu z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ nesouhlasõÂ; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ soud po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ pokracÏuje v rÏõÂzenõÂ.
(3) Nesouhlas odpuÊrce se zpeÏtvzetõÂm naÂvrhu nenõÂ
uÂcÏinnyÂ, dojde-li k zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu drÏõÂve, nezÏ zacÏalo
jednaÂnõÂ, nebo jde-li o zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu na rozvod, neplatnost manzÏelstvõÂ nebo urcÏenõÂ, zda tu manzÏelstvõÂ je cÏi
nenõÂ.

§ 97
(1) OdpuÊrce muÊzÏe za rÏõÂzenõÂ uplatnit svaÂ praÂva
proti navrhovateli i vzaÂjemnyÂm naÂvrhem.
(2) VzaÂjemnyÂ naÂvrh muÊzÏe soud vyloucÏit k samostatneÂmu rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe by tu nebyly podmõÂnky pro
spojenõÂ veÏcõÂ.
(3) Na vzaÂjemnyÂ naÂvrh se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ o naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, jeho zmeÏneÏ a vzetõÂ
zpeÏt.
§ 98
VzaÂjemnyÂm naÂvrhem je i projev odpuÊrce, jõÂmzÏ
proti navrhovateli uplatnÏuje svou pohledaÂvku k zapocÏtenõÂ, avsÏak jen pokud navrhuje, aby bylo prÏisouzeno
võÂce, nezÏ co uplatnil navrhovatel. Jinak soud posuzuje
takovyÂ projev jen jako obranu proti naÂvrhu.
§ 99
(1) PrÏipousÏtõÂ-li to povaha veÏci, mohou uÂcÏastnõÂci
skoncÏit rÏõÂzenõÂ soudnõÂm smõÂrem. O smõÂr se maÂ soud
vzÏdy pokusit.
(2) Soud rozhodne o tom, zda smõÂr schvaluje;
neschvaÂlõÂ jej, je-li v rozporu s praÂvnõÂmi prÏedpisy.
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ soud po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ pokracÏuje v rÏõÂzenõÂ.
(3) SchvaÂlenyÂ smõÂr maÂ uÂcÏinky pravomocneÂho rozsudku. Rozsudkem vsÏak muÊzÏe soud zrusÏit usnesenõÂ
o schvaÂlenõÂ smõÂru, je-li smõÂr podle hmotneÂho praÂva
neplatnyÂ. NaÂvrh lze podat do trÏõÂ let od praÂvnõÂ moci
usnesenõÂ o schvaÂlenõÂ smõÂru.
PruÊbeÏh rÏõÂzenõÂ
§ 100
(1) Jakmile bylo rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno, postupuje v neÏm
soud i bez dalsÏõÂch naÂvrhuÊ tak, aby veÏc byla co nejrychleji projednaÂna a rozhodnuta. PrÏitom usiluje prÏedevsÏõÂm
o to, aby spor byl vyrÏesÏen smõÂrneÏ a aby rÏõÂzenõÂ puÊsobilo
vyÂchovneÏ.
(2) V rÏõÂzenõÂ o rozvod vede soud manzÏele k odstraneÏnõÂ prÏõÂcÏin rozvratu a usiluje o jejich smõÂrÏenõÂ.
§ 101
(1) UÂcÏastnõÂci jsou povinni prÏispeÏt k tomu, aby
bylo dosazÏeno uÂcÏelu rÏõÂzenõÂ zejmeÂna tõÂm, zÏe pravdiveÏ
a uÂplneÏ vylõÂcÏõÂ vsÏechny potrÏebneÂ skutecÏnosti, oznacÏõÂ
duÊkaznõÂ prostrÏedky a zÏe dbajõÂ pokynuÊ soudu.
(2) Soud pokracÏuje v rÏõÂzenõÂ, i kdyzÏ jsou uÂcÏastnõÂci
necÏinnõÂ. NedostavõÂ-li se rÏaÂdneÏ prÏedvolanyÂ uÂcÏastnõÂk
k jednaÂnõÂ, ani nepozÏaÂdal z duÊlezÏiteÂho duÊvodu o odrocÏenõÂ, muÊzÏe soud veÏc projednat v neprÏõÂtomnosti takoveÂho uÂcÏastnõÂka; prÏihleÂdne prÏitom k obsahu spisu a dosud provedenyÂm duÊkazuÊm.
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(3) Vyzve-li soud uÂcÏastnõÂka, aby se vyjaÂdrÏil o urcÏiteÂm naÂvrhu, kteryÂ se dotyÂkaÂ postupu a vedenõÂ rÏõÂzenõÂ,
muÊzÏe prÏipojit dolozÏku, zÏe nevyjaÂdrÏõÂ-li se uÂcÏastnõÂk
v urcÏiteÂ lhuÊteÏ, bude se prÏedpoklaÂdat, zÏe nemaÂ naÂmitky.
§ 102
Je-li trÏeba po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ zatõÂmneÏ upravit pomeÏry uÂcÏastnõÂkuÊ, muÊzÏe soud narÏõÂdit prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ
nebo zajistit i bez naÂvrhu duÊkaz. UcÏinõÂ tak senaÂt; prÏedseda senaÂtu tak muÊzÏe ucÏinit, jen je-li tu nebezpecÏõÂ
z prodlenõÂ. V samosoudcovskyÂch veÏcech tak ucÏinõÂ
samosoudce.
ZkoumaÂnõÂ podmõÂnek rÏõÂzenõÂ
§ 103
Kdykoli za rÏõÂzenõÂ prÏihlõÂzÏõÂ soud k tomu, zda jsou
splneÏny podmõÂnky, za nichzÏ muÊzÏe jednat ve veÏci (podmõÂnky rÏõÂzenõÂ).
§ 104
(1) Jde-li o takovyÂ nedostatek podmõÂnky rÏõÂzenõÂ,
kteryÂ nelze odstranit, soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ. NespadaÂ-li
veÏc do pravomoci souduÊ nebo maÂ-li prÏedchaÂzet jineÂ
rÏõÂzenõÂ, soud postoupõÂ veÏc po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu; praÂvnõÂ uÂcÏinky
spojeneÂ s podaÂnõÂm naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ zuÊstaÂvajõÂ
prÏitom zachovaÂny.
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§ 105
(1) MõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost zkoumaÂ soud prÏed tõÂm, nezÏ
zacÏne jednat o veÏci sameÂ. PozdeÏji ji zkoumaÂ jen k naÂmitce uÂcÏastnõÂka, je-li uplatneÏna prÏi prvnõÂm uÂkonu, kteryÂ
uÂcÏastnõÂku prÏõÂslusÏõÂ.
(2) VyslovõÂ-li soud, zÏe nenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ, postoupõÂ
veÏc po praÂvnõÂ moci tohoto usnesenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu
soudu nebo ji za podmõÂnek § 11 odst. 3 prÏedlozÏõÂ NejvysÏsÏõÂmu soudu.
(3) JestlizÏe soud, jemuzÏ byla veÏc postoupena,
s postoupenõÂm nesouhlasõÂ, prÏedlozÏõÂ ji k rozhodnutõÂ,
pokud otaÂzka prÏõÂslusÏnosti nebyla jizÏ rozhodnuta soudem odvolacõÂm, sveÂmu nadrÏõÂzeneÂmu soudu; rozhodnutõÂm tohoto soudu je vaÂzaÂn i soud, kteryÂ veÏc postoupil.
§ 106
(1) Jakmile soud k naÂmitce odpuÊrce uplatneÏneÂ nejpozdeÏji prÏi prvnõÂm jeho uÂkonu ve veÏci sameÂ zjistõÂ, zÏe
veÏc maÂ byÂt podle smlouvy uÂcÏastnõÂkuÊ projednaÂna v rÏõÂzenõÂ
prÏed rozhodci, nemuÊzÏe veÏc daÂle projednaÂvat a rÏõÂzenõÂ
zastavõÂ; veÏc vsÏak projednaÂ, jestlizÏe uÂcÏastnõÂci prohlaÂsõÂ,
zÏe na smlouveÏ netrvajõÂ. Soud projednaÂ veÏc i tehdy,
jestlizÏe zjistõÂ, zÏe veÏc nemuÊzÏe byÂt podle praÂva CÏeskeÂ
republiky podrobena rozhodcÏõÂ smlouveÏ, nebo zÏe rozhodcÏõÂ smlouva je neplatnaÂ, poprÏõÂpadeÏ zÏe vuÊbec neexistuje nebo zÏe jejõÂ projednaÂnõÂ v rÏõÂzenõÂ prÏed rozhodci
prÏesahuje raÂmec pravomoci prÏiznaneÂ jim smlouvou,
anebo zÏe rozhodcÏõÂ soud odmõÂtl veÏcõÂ se zabyÂvat.

(2) Jde-li o nedostatek podmõÂnky rÏõÂzenõÂ, kteryÂ lze
odstranit, ucÏinõÂ soud k tomu vhodnaÂ opatrÏenõÂ. PrÏitom
zpravidla muÊzÏe pokracÏovat v rÏõÂzenõÂ, ale nesmõÂ vydat
rozhodnutõÂ, kteryÂm se rÏõÂzenõÂ koncÏõÂ. NezdarÏõÂ-li se nedostatek podmõÂnky rÏõÂzenõÂ odstranit, rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.

(2) Bylo-li rÏõÂzenõÂ prÏed soudem podle odstavce 1
zastaveno a v teÂzÏe veÏci byl podaÂn naÂvrh na zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ prÏed rozhodci, zuÊstaÂvajõÂ praÂvnõÂ uÂcÏinky puÊvodnõÂho naÂvrhu zachovaÂny, bude-li naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ prÏed rozhodci podaÂn do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ usnesenõÂ soudu o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ.

§ 104a

(3) Bylo-li rÏõÂzenõÂ prÏed rozhodci zahaÂjeno drÏõÂve,
nezÏ dosÏlo k rÏõÂzenõÂ soudnõÂmu, prÏerusÏõÂ soud rÏõÂzenõÂ
o neexistenci, neplatnosti nebo zaÂniku smlouvy azÏ do
doby, nezÏ bude v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ rozhodnuto o pravomoci nebo ve veÏci sameÂ.

(1) VeÏcnou prÏõÂslusÏnost zkoumaÂ soud kdykoli za
rÏõÂzenõÂ. VyslovõÂ-li soud, zÏe nenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ, soucÏasneÏ rozhodne, ktereÂmu veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu soudu bude veÏc
postoupena; praÂvnõÂ uÂcÏinky spojeneÂ s podaÂnõÂm naÂvrhu
na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ zuÊstavajõÂ prÏitom zachovaÂny.
(2) Pokud o veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti mezi soudem nizÏsÏõÂho stupneÏ a soudem vysÏsÏõÂho stupneÏ nebylo rozhodnuto odvolacõÂm soudem, a soud vysÏsÏõÂho stupneÏ, jemuzÏ
byla veÏc postoupena, s jejõÂm postoupenõÂm nesouhlasõÂ,
vraÂtõÂ ji usnesenõÂm soudu nizÏsÏõÂho stupneÏ. UsnesenõÂm
soudu vysÏsÏõÂho stupneÏ je soud nizÏsÏõÂho stupneÏ vaÂzaÂn.
(3) Pokud o veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti mezi krajskyÂm
soudem a krajskyÂm soudem zrÏõÂzenyÂm k projednaÂvaÂnõÂ
a rozhodovaÂnõÂ veÏcõÂ urcÏiteÂho druhu nebylo rozhodnuto
odvolacõÂm soudem, a soud, jemuzÏ byla veÏc postoupena,
s jejõÂm postoupenõÂm nesouhlasõÂ, prÏedlozÏõÂ ji k rozhodnutõÂ o veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti sveÂmu nadrÏõÂzeneÂmu soudu;
rozhodnutõÂm tohoto soudu je vaÂzaÂn i soud, kteryÂ veÏc
postoupil.

PrÏekaÂzÏky postupu rÏõÂzenõÂ
§ 107
(1) JestlizÏe uÂcÏastnõÂk ztratõÂ zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ drÏõÂve, nezÏ rÏõÂzenõÂ bylo pravomocneÏ skoncÏeno, posoudõÂ soud podle povahy veÏci, zda maÂ rÏõÂzenõÂ
zastavit nebo prÏerusÏit, anebo zda v neÏm muÊzÏe pokracÏovat.
Ï õÂzenõÂ zastavõÂ soud zejmeÂna tehdy, zemrÏe-li
(2) R
manzÏel prÏed pravomocnyÂm skoncÏenõÂm rÏõÂzenõÂ o rozvod, o neplatnost manzÏelstvõÂ nebo o urcÏenõÂ, zda tu
manzÏelstvõÂ je nebo nenõÂ, pokud zaÂkon o rodineÏ nedovoluje, aby se v rÏõÂzenõÂ pokracÏovalo.
Ï õÂzenõÂ soud prÏerusÏõÂ zejmeÂna tehdy, jde-li
(3) R
o majetkovou veÏc a navrhovatel nebo odpuÊrce zemrÏel;
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v rÏõÂzenõÂ pokracÏuje s deÏdici uÂcÏastnõÂka, jakmile se skoncÏõÂ
rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ, pokud povaha veÏci neprÏipousÏtõÂ, aby se
s teÏmito deÏdici nepokracÏovalo drÏõÂve.
§ 108

cÏuje v neÏm soud na naÂvrh po uplynutõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ;
s vyÂjimkou rÏõÂzenõÂ o rozvod muÊzÏe soud na naÂvrh pokracÏovat v rÏõÂzenõÂ i prÏed uplynutõÂm teÂto lhuÊty, jsou-li pro to
zaÂvazÏneÂ duÊvody. NenõÂ-li naÂvrh na pokracÏovaÂnõÂ v rÏõÂzenõÂ
podaÂn do jednoho roku, soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.

Soud zastavõÂ rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ otcovstvõÂ, jestlizÏe dosÏlo k urcÏenõÂ otcovstvõÂ souhlasnyÂm prohlaÂsÏenõÂm rodicÏuÊ
nebo k nezrusÏitelneÂmu osvojenõÂ dõÂteÏte.

SpojenõÂ veÏcõÂ
§ 112

§ 109
(1) Soud rÏõÂzenõÂ prÏerusÏõÂ, jestlizÏe
a) uÂcÏastnõÂk ztratil zpuÊsobilost jednat prÏed soudem
a nenõÂ zastoupen zaÂstupcem s plnou mocõÂ pro celeÂ
rÏõÂzenõÂ;
b) rozhodnutõÂ zaÂvisõÂ na otaÂzce, kterou nenõÂ v tomto
rÏõÂzenõÂ opraÂvneÏn rÏesÏit. StejneÏ postupuje, jestlizÏe tu
prÏed rozhodnutõÂm ve veÏci dospeÏl k zaÂveÏru, zÏe zaÂkon, jehozÏ maÂ byÂt prÏi rÏesÏenõÂ veÏci pouzÏito, je
v rozporu s uÂstavnõÂm zaÂkonem nebo s mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kteraÂ maÂ prÏednost prÏed zaÂkonem.33a) V tom prÏõÂpadeÏ prÏedlozÏõÂ veÏc UÂstavnõÂmu
soudu.
(2) Pokud soud neucÏinõÂ jinaÂ vhodnaÂ opatrÏenõÂ,
muÊzÏe rÏõÂzenõÂ prÏerusÏit, jestlizÏe
a) uÂcÏastnõÂk se nemuÊzÏe rÏõÂzenõÂ uÂcÏastnit pro prÏekaÂzÏku
trvalejsÏõÂ povahy nebo proto, zÏe je neznaÂmeÂho pobytu;
b) zaÂkonnyÂ zaÂstupce uÂcÏastnõÂka zemrÏel nebo ztratil
zpuÊsobilost jednat prÏed soudem;
c) probõÂhaÂ rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ je rÏesÏena otaÂzka, kteraÂ
muÊzÏe mõÂt vyÂznam pro rozhodnutõÂ soudu, nebo
jestlizÏe soud dal k takoveÂmu rÏõÂzenõÂ podneÏt.
§ 110
JestlizÏe to uÂcÏastnõÂci shodneÏ navrhnou nebo jestlizÏe
se nedostavõÂ bez prÏedchozõÂ omluvy k jednaÂnõÂ, soud
rÏõÂzenõÂ prÏerusÏõÂ, jestlizÏe se to neprÏõÂcÏõÂ uÂcÏelu rÏõÂzenõÂ. Jde-li
o rÏõÂzenõÂ o rozvod, prÏerusÏõÂ soud v teÏchto prÏõÂpadech
rÏõÂzenõÂ vzÏdy.
§ 111
(1) JestlizÏe rÏõÂzenõÂ je prÏerusÏeno, nekonajõÂ se jednaÂnõÂ
a nebeÏzÏõÂ lhuÊty podle tohoto zaÂkona. JestlizÏe se v rÏõÂzenõÂ
pokracÏuje, pocÏõÂnajõÂ lhuÊty beÏzÏet znovu.

(1) V zaÂjmu hospodaÂrnosti rÏõÂzenõÂ muÊzÏe soud spojit ke spolecÏneÂmu rÏõÂzenõÂ veÏci, ktereÂ byly u neÏho zahaÂjeny a skutkoveÏ spolu souvisõÂ nebo se tyÂkajõÂ tyÂchzÏ
uÂcÏastnõÂkuÊ.
(2) Jsou-li v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ uvedeny
veÏci, ktereÂ se ke spojenõÂ nehodõÂ, nebo odpadnou-li duÊvody, pro ktereÂ byly veÏci soudem spojeny, muÊzÏe soud
neÏkterou veÏc vyloucÏit k samostatneÂmu rÏõÂzenõÂ.
§ 113
(1) S rÏõÂzenõÂm o rozvod manzÏelstvõÂ je spojeno rÏõÂzenõÂ o uÂpravu pomeÏruÊ manzÏeluÊ k nezletilyÂm deÏtem
z jejich manzÏelstvõÂ pro dobu po rozvodu.
(2) S rÏõÂzenõÂm o urcÏenõÂ otcovstvõÂ je spojeno rÏõÂzenõÂ
o vyÂchoveÏ a vyÂzÏiveÏ nezletileÂho dõÂteÏte.
§ 114
PrÏõÂprava jednaÂnõÂ
(1) JednaÂnõÂ prÏipravõÂ prÏedseda senaÂtu tak, aby bylo
mozÏno rozhodnout o veÏci zpravidla prÏi jedineÂm jednaÂnõÂ.
(2) Za tõÂm uÂcÏelem prÏedseda senaÂtu
a) zpravidla zjistõÂ stanovisko odpuÊrce a pokusõÂ se
poprÏõÂpadeÏ prÏedbeÏzÏneÏ o smõÂrneÂ vyrÏõÂzenõÂ prÏõÂpadu.
MuÊzÏe teÂzÏ odpuÊrci ulozÏit, aby se ve veÏci vyjaÂdrÏil
põÂsemneÏ a prÏipojil listinneÂ duÊkazy, jichzÏ se dovolaÂvaÂ ;
b) zkoumaÂ, zda jsou splneÏny podmõÂnky rÏõÂzenõÂ, a dbaÂ
o odstraneÏnõÂ nedostatkuÊ a neuÂplnostõÂ v naÂvrzõÂch
uÂcÏastnõÂkuÊ ;
c) zajistõÂ, aby bylo mozÏno prÏi jednaÂnõÂ proveÂst potrÏebneÂ duÊkazy, a jestlizÏe je to uÂcÏelneÂ, muÊzÏe proveÂst duÊkaz prostrÏednictvõÂm dozÏaÂdaneÂho soudu;
d) cÏinõÂ jinaÂ vhodnaÂ opatrÏenõÂ.
JednaÂnõÂ
§ 115

(2) JestlizÏe je rÏõÂzenõÂ prÏerusÏeno podle § 109, cÏinõÂ
soud vsÏechna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ, aby byly odstraneÏny
prÏekaÂzÏky, jezÏ zpuÊsobily prÏerusÏenõÂ nebo pro ktereÂ prÏerusÏenõÂ trvaÂ. Jakmile odpadne prÏekaÂzÏka, pro kterou bylo
rÏõÂzenõÂ prÏerusÏeno, pokracÏuje soud v rÏõÂzenõÂ i bez naÂvrhu.

(1) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu k projednaÂnõÂ veÏci sameÂ jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ prÏedvolaÂ
uÂcÏastnõÂky a vsÏechny, jejichzÏ prÏõÂtomnosti je trÏeba.

(3) JestlizÏe rÏõÂzenõÂ je prÏerusÏeno podle § 110, pokra-

(2) PrÏedvolaÂnõÂ musõÂ byÂt uÂcÏastnõÂkuÊm dorucÏeno tak,

33a

) CÏl. 10 UÂstavy CÏeskeÂ republiky.
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aby meÏli dostatek cÏasu k prÏõÂpraveÏ, zpravidla nejmeÂneÏ
peÏt dnuÊ prÏede dnem, kdy se jednaÂnõÂ maÂ konat.
§ 116
(1) JednaÂnõÂ je verÏejneÂ s vyÂjimkou jednaÂnõÂ provaÂdeÏnyÂch notaÂrÏi jako soudnõÂmi komisarÏi.
(2) VerÏejnost muÊzÏe byÂt pro celeÂ jednaÂnõÂ nebo pro
jeho cÏaÂst vyloucÏena, jen kdyby verÏejneÂ projednaÂnõÂ veÏci
ohrozilo staÂtnõÂ, hospodaÂrÏskeÂ, obchodnõÂ nebo sluzÏebnõÂ
tajemstvõÂ, duÊlezÏityÂ zaÂjem uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ nebo mravnost. Soud vsÏak muÊzÏe v takoveÂm prÏõÂpadeÏ povolit jednotlivyÂm obcÏanuÊm, aby byli prÏi jednaÂnõÂ prÏõÂtomni, ale
musõÂ je poucÏit o trestnõÂch naÂsledcõÂch porusÏenõÂ tajemstvõÂ.
(3) I kdyzÏ verÏejnost nebyla vyloucÏena, muÊzÏe soud
odeprÏõÂt prÏõÂstup k jednaÂnõÂ nezletilyÂm a obcÏanuÊm, u nichzÏ
je obava, zÏe by mohli rusÏit duÊstojnyÂ pruÊbeÏh jednaÂnõÂ.
§ 117
(1) JednaÂnõÂ rÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu, a to tak, aby prÏispeÏlo k spravedliveÂmu rozhodnutõÂ, aby splnilo vyÂchovnyÂ uÂcÏel a aby probõÂhalo duÊstojneÏ a nerusÏeneÏ. CÏinõÂ
vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby zajistil splneÏnõÂ uÂcÏelu jednaÂnõÂ
a zdaÂrneÂ provedenõÂ duÊkazuÊ ; dbaÂ prÏitom takeÂ o to, aby
sveÏdci, kterÏõÂ dosud nebyli vyslechnuti, nebyli prÏõÂtomni
jednaÂnõÂ.
(2) Kdo nesouhlasõÂ s opatrÏenõÂm prÏedsedy senaÂtu,
ktereÂ ucÏinil prÏi jednaÂnõÂ, muÊzÏe zÏaÂdat, aby rozhodl senaÂt.
§ 118
(1) Po zahaÂjenõÂ jednaÂnõÂ prÏednesou nebo doplnõÂ
uÂcÏastnõÂci sveÂ naÂvrhy a prÏedseda senaÂtu sdeÏlõÂ vyÂsledky
prÏõÂpravy jednaÂnõÂ.
(2) DalsÏõÂ pruÊbeÏh jednaÂnõÂ urcÏuje prÏedseda senaÂtu
podle okolnostõÂ prÏõÂpadu.
(3) Na zaÂveÏr mohou uÂcÏastnõÂci shrnout sveÂ naÂvrhy
a vyjaÂdrÏit se k dokazovaÂnõÂ i k praÂvnõÂ straÂnce veÏci.
§ 119
(1) JednaÂnõÂ muÊzÏe byÂt odrocÏeno jen z duÊlezÏityÂch
duÊvoduÊ, ktereÂ musõÂ byÂt sdeÏleny. OdrocÏuje-li se jednaÂnõÂ, oznaÂmõÂ prÏedseda senaÂtu zpravidla den, kdy se
bude konat noveÂ jednaÂnõÂ.
(2) Na zacÏaÂtku noveÂho jednaÂnõÂ sdeÏlõÂ prÏedseda senaÂtu obsah prÏednesuÊ a provedenyÂch duÊkazuÊ.
HL AVA D R UH AÂ
DOKAZOVAÂNIÂ
DuÊkaznõÂ povinnost
§ 120
(1) UÂcÏastnõÂci jsou povinni oznacÏit duÊkazy k pro-

Strana 743

kaÂzaÂnõÂ svyÂch tvrzenõÂ. Soud rozhoduje, ktereÂ z navrhovanyÂch duÊkazuÊ provede.
(2) Ve veÏcech, v nichzÏ lze zahaÂjit rÏõÂzenõÂ i bez naÂvrhu, jakozÏ i v rÏõÂzenõÂ o povolenõÂ uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ,
v rÏõÂzenõÂ o urcÏenõÂ a poprÏenõÂ otcovstvõÂ, v rÏõÂzenõÂ o osvojenõÂ, v rÏõÂzenõÂ o jmenovaÂnõÂ rozhodce nebo prÏedsedajõÂcõÂho rozhodce, v rÏõÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku, v rÏõÂzenõÂ o zrusÏenõÂ politickeÂ strany nebo politickeÂho hnutõÂ, pozastavenõÂ a znovuobnovenõÂ jejich cÏinnosti a v rÏõÂzenõÂ o neÏkteryÂch otaÂzkaÂch obchodnõÂch
spolecÏnostõÂ, druzÏstev a jinyÂch praÂvnickyÂch osob
(§ 200e) je soud povinen proveÂst i jineÂ duÊkazy potrÏebneÂ ke zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu, nezÏ byly uÂcÏastnõÂky navrhovaÂny.
(3) Nejde-li o rÏõÂzenõÂ uvedenaÂ v odstavci 2, muÊzÏe
soud proveÂst jineÂ nezÏ uÂcÏastnõÂky navrzÏeneÂ duÊkazy
v prÏõÂpadech, kdy potrÏeba jejich provedenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ
skutkoveÂho stavu vysÏla v rÏõÂzenõÂ najevo. NeoznacÏõÂ-li
uÂcÏastnõÂci duÊkazy potrÏebneÂ k prokaÂzaÂnõÂ svyÂch tvrzenõÂ,
vychaÂzõÂ soud prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ skutkoveÂho stavu z duÊkazuÊ,
ktereÂ byly provedeny.
(4) Soud muÊzÏe teÂzÏ vzõÂt za svaÂ skutkovaÂ zjisÏteÏnõÂ
shodnaÂ tvrzenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ.
§ 121
NenõÂ trÏeba dokazovat skutecÏnosti obecneÏ znaÂmeÂ
nebo znaÂmeÂ soudu z jeho cÏinnosti, jakozÏ i praÂvnõÂ prÏedpisy uverÏejneÏneÂ nebo oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky.
ProvaÂdeÏnõÂ duÊkazuÊ
§ 122
(1) DokazovaÂnõÂ provaÂdõÂ soud prÏi jednaÂnõÂ.
(2) Je-li to uÂcÏelneÂ, muÊzÏe byÂt o provedenõÂ duÊkazu
dozÏaÂdaÂn jinyÂ soud nebo prÏedseda senaÂtu muÊzÏe duÊkaz
z poveÏrÏenõÂ senaÂtu proveÂst mimo jednaÂnõÂ. UÂcÏastnõÂci majõÂ
praÂvo byÂt prÏõÂtomni u takto provaÂdeÏneÂho dokazovaÂnõÂ.
Jeho vyÂsledky je trÏeba vzÏdy prÏi jednaÂnõÂ sdeÏlit.
(3) SenaÂt muÊzÏe vzÏdy rozhodnout, aby provedeneÂ
duÊkazy byly doplneÏny nebo prÏed nõÂm opakovaÂny.
§ 123
UÂcÏastnõÂci majõÂ praÂvo vyjaÂdrÏit se k naÂvrhuÊm na
duÊkazy a ke vsÏem duÊkazuÊm, ktereÂ byly provedeny.
§ 124
DokazovaÂnõÂ je trÏeba provaÂdeÏt tak, aby bylo sÏetrÏeno staÂtnõÂ, hospodaÂrÏskeÂ, obchodnõÂ a sluzÏebnõÂ tajemstvõÂ a staÂtem uznaÂvanaÂ povinnost mlcÏenlivosti. V teÏchto
prÏõÂpadech je mozÏno proveÂst vyÂslech jen tehdy, jestlizÏe
vyslyÂchaneÂho zprostil povinnosti zachovat tajemstvõÂ
nebo mlcÏenlivost prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nebo ten, v jehozÏ
zaÂjmu maÂ tuto povinnost. To platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ i tam,
kde se provaÂdõÂ duÊkaz jinak nezÏ vyÂslechem.
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DuÊkaznõÂ prostrÏedky
§ 125
Za duÊkaz mohou slouzÏit vsÏechny prostrÏedky, jimizÏ lze zjistit stav veÏci, zejmeÂna vyÂslech sveÏdkuÊ, znaleckyÂ posudek, zpraÂvy a vyjaÂdrÏenõÂ orgaÂnuÊ a praÂvnickyÂch osob, listiny, ohledaÂnõÂ a vyÂslech uÂcÏastnõÂkuÊ. Pokud nenõÂ zpuÊsob provedenõÂ duÊkazu prÏedepsaÂn, urcÏõÂ
jej soud.
§ 126
(1) KazÏdyÂ obcÏan je povinen dostavit se na prÏedvolaÂnõÂ k soudu a vypovõÂdat jako sveÏdek. MusõÂ vypoveÏdeÏt pravdu a nic nezamlcÏovat. VyÂpoveÏd' muÊzÏe odeprÏõÂt
jen tehdy, kdyby jõÂ zpuÊsobil nebezpecÏõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ
sobeÏ nebo osobaÂm blõÂzkyÂm; o duÊvodnosti odeprÏenõÂ
vyÂpoveÏdi rozhoduje soud.
(2) Na zacÏaÂtku vyÂslechu je trÏeba zjistit totozÏnost
sveÏdka a okolnosti, ktereÂ mohou mõÂt vliv na jeho veÏrohodnost. DaÂle je trÏeba poucÏit sveÏdka o vyÂznamu
sveÏdeckeÂ vyÂpoveÏdi, o jeho praÂvech a povinnostech
a o trestnõÂch naÂsledcõÂch krÏiveÂ vyÂpoveÏdi.
(3) PrÏedseda senaÂtu vyzve sveÏdka, aby souvisle
vylõÂcÏil vsÏe, co võÂ o prÏedmeÏtu vyÂslechu. Pak mu klade
otaÂzky potrÏebneÂ k doplneÏnõÂ a vyjasneÏnõÂ jeho vyÂpoveÏdi.
OtaÂzky mohou daÂvat i cÏlenoveÂ senaÂtu a se souhlasem
prÏedsedy senaÂtu i uÂcÏastnõÂci a znalci.
§ 127
(1) ZaÂvisõÂ-li rozhodnutõÂ na posouzenõÂ skutecÏnostõÂ,
k nimzÏ je trÏeba odbornyÂch znalostõÂ, ustanovõÂ soud po
slysÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ znalce. Soud znalce vyslechne; znalci
muÊzÏe takeÂ ulozÏit, aby posudek vypracoval põÂsemneÏ. Je-li ustanoveno neÏkolik znalcuÊ, mohou podat spolecÏnyÂ
posudek. MõÂsto vyÂslechu znalce muÊzÏe se soud v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech spokojit s põÂsemnyÂm posudkem
znalce.
(2) ZnaleckyÂ posudek je mozÏno takeÂ daÂt prÏezkoumat jinyÂm znalcem, veÏdeckyÂm uÂstavem nebo jinou institucõÂ.
(3) UÂcÏastnõÂkovi, poprÏõÂpadeÏ i neÏkomu jineÂmu,
muÊzÏe prÏedseda senaÂtu ulozÏit, aby se dostavil ke
znalci, prÏedlozÏil mu potrÏebneÂ prÏedmeÏty, podal mu
nutnaÂ vysveÏtlenõÂ, podrobil se leÂkarÏskeÂmu vysÏetrÏenõÂ,
poprÏõÂpadeÏ zkousÏce krve, anebo neÏco vykonal nebo
snaÂsÏel, jestlizÏe to je k podaÂnõÂ znaleckeÂho posudku trÏeba.
(4) MõÂsto posudku znalce lze pouzÏõÂt potvrzenõÂ
nebo odborneÂ vyjaÂdrÏenõÂ, o jejichzÏ spraÂvnosti nemaÂ
soud pochybnosti. Za vydaÂnõÂ potvrzenõÂ nebo odborneÂho vyjaÂdrÏenõÂ naÂlezÏõÂ financÏnõÂ uÂhrada, stanovõÂ-li tak
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.
§ 128
KazÏdyÂ je povinen bezplatneÏ na dotaz sdeÏlit soudu
skutecÏnosti, ktereÂ majõÂ vyÂznam pro rÏõÂzenõÂ a rozhodnutõÂ.

UstanovenõÂ § 139 odst. 3 tõÂm nenõÂ dotcÏeno. FyzickeÂ
osoby mohou odmõÂtnout soudu sdeÏlit skutecÏnosti ze
stejnyÂch duÊvoduÊ, jako muÊzÏe ucÏinit sveÏdek podle § 126
odst. 1.
§ 129
(1) DuÊkaz listinou se provede tak, zÏe ji nebo jejõÂ
cÏaÂst prÏi jednaÂnõÂ prÏedseda senaÂtu prÏecÏte nebo sdeÏlõÂ jejõÂ
obsah.
(2) PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe ulozÏit tomu, kdo maÂ
listinu potrÏebnou k duÊkazu, aby ji prÏedlozÏil, nebo ji
opatrÏõÂ saÂm od jineÂho soudu, orgaÂnu nebo praÂvnickeÂ
osoby.
§ 130
(1) OhledaÂnõÂ prÏedmeÏtu, kteryÂ je mozÏno dopravit
k soudu, provede se prÏi jednaÂnõÂ. Za tõÂm uÂcÏelem muÊzÏe
prÏedseda senaÂtu ulozÏit tomu, kdo maÂ potrÏebnyÂ prÏedmeÏt, aby jej prÏedlozÏil.
(2) Jinak se ohledaÂnõÂ provaÂdõÂ na mõÂsteÏ. Je k neÏmu
trÏeba prÏedvolat ty, kterÏõÂ se prÏedvolaÂvajõÂ k jednaÂnõÂ.
§ 131
(1) NarÏõÂdõÂ-li soud jako duÊkaz vyÂslech uÂcÏastnõÂkuÊ,
jsou uÂcÏastnõÂci povinni dostavit se k vyÂslechu; majõÂ vypoveÏdeÏt pravdu a nic nezamlcÏovat. O tom musõÂ byÂt
poucÏeni.
(2) UstanovenõÂ § 126 odst. 3 se zde pouzÏije obdobneÏ.
HodnocenõÂ duÊkazuÊ
§ 132
DuÊkazy hodnotõÂ soud podle sveÂ uÂvahy, a to kazÏdyÂ
duÊkaz jednotliveÏ a vsÏechny duÊkazy v jejich vzaÂjemneÂ
souvislosti; prÏitom pecÏliveÏ prÏihlõÂzÏõÂ ke vsÏemu, co vysÏlo
za rÏõÂzenõÂ najevo, vcÏetneÏ toho, co uvedli uÂcÏastnõÂci.
§ 133
SkutecÏnost, pro kterou je v zaÂkoneÏ stanovena domneÏnka, jezÏ prÏipousÏtõÂ duÊkaz opaku, maÂ soud za prokaÂzanou, pokud v rÏõÂzenõÂ nevysÏel najevo opak.
§ 134
Listiny vydaneÂ soudy CÏeskeÂ republiky nebo jinyÂmi staÂtnõÂmi orgaÂny v mezõÂch jejich pravomoci, jakozÏ
i listiny, ktereÂ jsou zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy prohlaÂsÏeny za
verÏejneÂ, potvrzujõÂ, zÏe jde o narÏõÂzenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ
orgaÂnu, kteryÂ listinu vydal, a nenõÂ-li dokaÂzaÂn opak,
i pravdivost toho, co je v nich osveÏdcÏeno nebo potvrzeno.
§ 135
(1) Soud

je

vaÂzaÂn

rozhodnutõÂm

prÏõÂslusÏnyÂch
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orgaÂnuÊ o tom, zÏe byl spaÂchaÂn trestnyÂ cÏin, prÏestupek
nebo jinyÂ spraÂvnõÂ delikt postizÏitelnyÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ, a kdo je spaÂchal, jakozÏ i rozhodnutõÂm o osobnõÂm stavu; soud vsÏak nenõÂ vaÂzaÂn rozhodnutõÂm v blokoveÂm rÏõÂzenõÂ.
(2) Jinak otaÂzky, o nichzÏ prÏõÂslusÏõÂ rozhodnout jineÂmu orgaÂnu, muÊzÏe soud posoudit saÂm. Bylo-li vsÏak
o takoveÂ otaÂzce vydaÂno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem rozhodnutõÂ, soud z neÏho vychaÂzõÂ.
§ 136
Lze-li vyÂsÏi naÂrokuÊ zjistit jen s nepomeÏrnyÂmi obtõÂzÏemi nebo nelze-li ji zjistit vuÊbec, urcÏõÂ ji soud podle
sveÂ uÂvahy.
Ï ET IÂ
H LAVA T R
Ï IÂZENIÂ
NAÂKLADY R
Druhy naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
§ 137
NaÂklady rÏõÂzenõÂ jsou zejmeÂna hotoveÂ vyÂdaje uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂstupcuÊ, vcÏetneÏ soudnõÂho poplatku, usÏlyÂ
vyÂdeÏlek uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂkonnyÂch zaÂstupcuÊ, naÂklady duÊkazuÊ, odmeÏna notaÂrÏe za provaÂdeÏneÂ uÂkony
soudnõÂho komisarÏe a jeho hotoveÂ vyÂdaje, odmeÏna
spraÂvce deÏdictvõÂ a jeho hotoveÂ vyÂdaje, tlumocÏneÂ a odmeÏna za zastupovaÂnõÂ, je-li zaÂstupcem advokaÂt nebo
komercÏnõÂ praÂvnõÂk.
§ 138
(1) Na naÂvrh muÊzÏe prÏedseda senaÂtu prÏiznat uÂcÏastnõÂkovi zcela nebo zcÏaÂsti osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ, oduÊvodnÏujõÂ-li to pomeÏry uÂcÏastnõÂka a nejde-li
o sveÂvolneÂ nebo zrÏejmeÏ bezuÂspeÏsÏneÂ uplatnÏovaÂnõÂ nebo
braÂneÏnõÂ praÂva. Nerozhodne-li prÏedseda senaÂtu jinak,
vztahuje se osvobozenõÂ na celeÂ rÏõÂzenõÂ a maÂ i zpeÏtnou
uÂcÏinnost; poplatky zaplaceneÂ prÏed rozhodnutõÂm
o osvobozenõÂ se vsÏak nevracejõÂ.
(2) PrÏiznaneÂ osvobozenõÂ prÏedseda senaÂtu kdykoli
za rÏõÂzenõÂ odejme, poprÏõÂpadeÏ i se zpeÏtnou uÂcÏinnostõÂ,
jestlizÏe se do pravomocneÂho skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ ukaÂzÏe, zÏe
pomeÏry uÂcÏastnõÂka osvobozenõÂ neoduÊvodnÏujõÂ, poprÏõÂpadeÏ neoduÊvodnÏovaly.
(3) Byl-li uÂcÏastnõÂku osvobozeneÂmu od soudnõÂch
poplatkuÊ ustanoven zaÂstupce, vztahuje se osvobozenõÂ
v rozsahu, v jakeÂm bylo prÏiznaÂno, i na hotoveÂ vyÂdaje
zaÂstupce a na odmeÏnu za zastupovaÂnõÂ.
§ 139
(1) SveÏdci majõÂ praÂvo na naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ
a usÏleÂho vyÂdeÏlku (sveÏdecÏneÂ). Toto praÂvo zanikaÂ, nenõÂ-li
uplatneÏno do trÏõÂ dnuÊ od vyÂslechu nebo ode dne, kdy
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bylo sveÏdku oznaÂmeno, zÏe k vyÂslechu nedojde. O tom
musõÂ soud sveÏdka poucÏit.
(2) Byl-li podaÂn znaleckyÂ posudek, vznikaÂ praÂvo
na naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ a na odmeÏnu (znalecÏneÂ).
ZvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon stanovõÂ, komu se znalecÏneÂ vyplaÂcõÂ.
(3) Ten, komu soud ulozÏil prÏi dokazovaÂnõÂ neÏjakou
povinnost, zejmeÂna aby prÏedlozÏil listinu, maÂ tataÂzÏ praÂva
jako sveÏdek, nenõÂ-li uÂcÏastnõÂkem. MusõÂ je uplatnit za
tyÂchzÏ podmõÂnek jako sveÏdek.
PlacenõÂ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
§ 140
(1) KazÏdyÂ uÂcÏastnõÂk platõÂ naÂklady rÏõÂzenõÂ, ktereÂ
vznikajõÂ jemu osobneÏ, a naÂklady sveÂho zaÂstupce. SpolecÏneÂ naÂklady platõÂ uÂcÏastnõÂci podle pomeÏru uÂcÏastenstvõÂ
na veÏci a na rÏõÂzenõÂ.
(2) Byl-li ustanoven uÂcÏastnõÂku zaÂstupcem advokaÂt,
platõÂ jeho hotoveÂ vyÂdaje a odmeÏnu za zastupovaÂnõÂ staÂt;
jestlizÏe je to duÊvodneÂ, poskytne soud advokaÂtovi na
jeho zÏaÂdost prÏimeÏrÏenou zaÂlohu.
(3) V rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ platõÂ odmeÏnu notaÂrÏe a jeho
hotoveÂ vyÂdaje deÏdic, kteryÂ nabyl deÏdictvõÂ, jezÏ nenõÂ
prÏedluzÏeno; je-li deÏdicuÊ neÏkolik, platõÂ tyto naÂklady
podle vzaÂjemneÂho pomeÏru cÏisteÂ hodnoty jejich deÏdickyÂch podõÂluÊ. V ostatnõÂch prÏõÂpadech platõÂ tyto naÂklady
staÂt.
§ 141
(1) Soud muÊzÏe ulozÏit uÂcÏastnõÂku, u neÏhozÏ nejsou
podmõÂnky pro osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ, aby
slozÏil zaÂlohu na naÂklady duÊkazu, kteryÂ navrhl nebo
kteryÂ narÏõÂdil soud o skutecÏnostech jõÂm uvedenyÂch
nebo v jeho zaÂjmu.
(2) NaÂklady duÊkazuÊ, ktereÂ nejsou kryty zaÂlohou,
jakozÏ i hotoveÂ vyÂdaje ustanoveneÂho zaÂstupce, kteryÂ
nenõÂ advokaÂtem, a naÂklady spojeneÂ s tõÂm, zÏe uÂcÏastnõÂk
jednaÂ ve sveÂ materÏsÏtineÏ, platõÂ staÂt.
NaÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
§ 142
(1) UÂcÏastnõÂku, kteryÂ meÏl ve veÏci plnyÂ uÂspeÏch, prÏiznaÂ soud naÂhradu naÂkladuÊ potrÏebnyÂch k uÂcÏelneÂmu
uplatnÏovaÂnõÂ nebo braÂneÏnõÂ praÂva proti uÂcÏastnõÂku, kteryÂ
ve veÏci uÂspeÏch nemeÏl. V rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm k naÂvrhu
prokuraÂtora na poprÏenõÂ otcovstvõÂ podle § 62 zaÂkona
o rodineÏ prÏiznaÂ soud odpuÊrci naÂhradu teÏchto naÂkladuÊ
proti staÂtu.
(2) MeÏl-li uÂcÏastnõÂk ve veÏci uÂspeÏch jen cÏaÂstecÏnyÂ,
soud naÂhradu naÂkladuÊ pomeÏrneÏ rozdeÏlõÂ, poprÏõÂpadeÏ vyslovõÂ, zÏe zÏaÂdnyÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ nemaÂ na naÂhradu naÂkladuÊ
praÂvo.
(3) I kdyzÏ meÏl uÂcÏastnõÂk ve veÏci uÂspeÏch jen cÏaÂstecÏ-

nyÂ, muÊzÏe mu soud prÏiznat plnou naÂhradu naÂkladuÊ
rÏõÂzenõÂ, meÏl-li neuÂspeÏch v pomeÏrneÏ nepatrneÂ cÏaÂsti nebo
zaÂviselo-li rozhodnutõÂ o vyÂsÏi plneÏnõÂ na znaleckeÂm posudku nebo na uÂvaze soudu.
§ 143
OdpuÊrce, kteryÂ nemeÏl uÂspeÏch ve veÏci, maÂ praÂvo na
naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ proti navrhovateli, jestlizÏe svyÂm
chovaÂnõÂm nezavdal prÏõÂcÏinu k podaÂnõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ.
§ 144
UÂcÏastnõÂci nemajõÂ praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
o rozvod nebo neplatnost manzÏelstvõÂ anebo urcÏenõÂ, zda
tu manzÏelstvõÂ je cÏi nenõÂ. Soud vsÏak muÊzÏe prÏiznat i naÂhradu teÏchto naÂkladuÊ nebo jejich cÏaÂsti, oduÊvodnÏujõÂ-li to
okolnosti prÏõÂpadu nebo pomeÏry uÂcÏastnõÂkuÊ.
§ 145
UÂcÏastnõÂku, jemuzÏ soud prÏiznaÂ naÂhradu naÂkladuÊ
rÏõÂzenõÂ, prÏiznaÂ i naÂhradu naÂkladuÊ prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ
a zajisÏteÏnõÂ duÊkazuÊ.
§ 146
(1) ZÏaÂdnyÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ nemaÂ praÂvo na naÂhradu
naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ podle jeho vyÂsledku, jestlizÏe rÏõÂzenõÂ
a) mohlo byÂt zahaÂjeno i bez naÂvrhu;
b) skoncÏilo smõÂrem, pokud v neÏm nebylo o naÂhradeÏ
naÂkladuÊ ujednaÂno neÏco jineÂho;
c) bylo zastaveno.
(2) JestlizÏe neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ zavinil, zÏe rÏõÂzenõÂ
muselo byÂt zastaveno, je povinen hradit jeho naÂklady.
Byl-li vsÏak pro chovaÂnõÂ odpuÊrce vzat zpeÏt naÂvrh, kteryÂ
byl podaÂn duÊvodneÏ, je povinen hradit naÂklady rÏõÂzenõÂ
odpuÊrce.
§ 147
(1) UÂcÏastnõÂku nebo jeho zaÂstupci muÊzÏe soud ulozÏit, aby hradili naÂklady rÏõÂzenõÂ, ktereÂ by jinak nebyly
vznikly, jestlizÏe je zpuÊsobili svyÂm zavineÏnõÂm nebo jestlizÏe tyto naÂklady vznikly naÂhodou, kteraÂ se jim prÏihodila.
(2) Soud muÊzÏe ulozÏit sveÏdkuÊm, znalcuÊm nebo
teÏm, kterÏõÂ prÏi dokazovaÂnõÂ meÏli neÏjakou povinnost, jestlizÏe zavinili naÂklady rÏõÂzenõÂ, ktereÂ by jinak nebyly
vznikly, aby je nahradili uÂcÏastnõÂkuÊm.
§ 148
(1) StaÂt maÂ podle vyÂsledkuÊ rÏõÂzenõÂ proti uÂcÏastnõÂ-
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kuÊm praÂvo na naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, ktereÂ platil,
pokud u nich nejsou prÏedpoklady pro osvobozenõÂ od
soudnõÂch poplatkuÊ.
(2) Soud muÊzÏe ulozÏit sveÏdkuÊm, znalcuÊm nebo
teÏm, kterÏõÂ prÏi dokazovaÂnõÂ meÏli neÏjakou povinnost,
aby nahradili staÂtu naÂklady rÏõÂzenõÂ, ktereÂ by jinak nebyly vznikly, jestlizÏe je zavinili.
§ 149
(1) Zastupoval-li advokaÂt uÂcÏastnõÂka, jemuzÏ byla
prÏisouzena naÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, je ten, jemuzÏ byla
ulozÏena naÂhrada teÏchto naÂkladuÊ, povinen zaplatit ji
advokaÂtu.
(2) Zastupoval-li ustanovenyÂ advokaÂt uÂcÏastnõÂka,
jemuzÏ byla prÏisouzena naÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, je ten,
jemuzÏ byla ulozÏena naÂhrada teÏchto naÂkladuÊ, povinen
zaplatit staÂtu naÂhradu hotovyÂch vyÂdajuÊ advokaÂta a odmeÏnu za zastupovaÂnõÂ. VyÂsÏe teÂto odmeÏny se urcÏõÂ podle
ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu34) o mimosmluvnõÂ odmeÏneÏ.
(3) UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ obdobneÏ, zastupoval-li uÂcÏastnõÂka komercÏnõÂ praÂvnõÂk v rozsahu sveÂho
opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.
§ 150
Jsou-li tu duÊvody hodneÂ zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele, nemusõÂ
soud vyÂjimecÏneÏ naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ zcela nebo
zcÏaÂsti prÏiznat.
RozhodnutõÂ o naÂkladech rÏõÂzenõÂ
§ 151
(1) O povinnosti k naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ rozhoduje soud bez naÂvrhu, a to zpravidla v rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ
se rÏõÂzenõÂ u neÏho koncÏõÂ. O praÂvech podle § 139 rozhoduje prÏedseda senaÂtu.
(2) I kdyzÏ bylo o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ rozhodnuto samostatnyÂm usnesenõÂm, beÏzÏõÂ lhuÊta k plneÏnõÂ vzÏdy
azÏ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ byla naÂhrada naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ prÏiznaÂna.
(3) NaÂklady rÏõÂzenõÂ urcÏõÂ soud podle sazebnõÂkuÊ
a podle zaÂsad platnyÂch pro naÂhradu mzdy a hotovyÂch
vyÂdajuÊ. UrcÏit vyÂsÏi naÂkladuÊ muÊzÏe i prÏedseda senaÂtu azÏ
v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ rozhodnutõÂ.
§ 151a
O tom, kdo a v jakeÂ vyÂsÏi platõÂ odmeÏnu notaÂrÏe
a jeho hotoveÂ vyÂdaje, rozhodne soud v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ zpravidla v usnesenõÂ, jõÂmzÏ se rÏõÂzenõÂ u neÏho koncÏõÂ.

) VyhlaÂsÏka Ministerstva spravedlnosti CÏR cÏ. 270/1990 Sb., o odmeÏnaÂch advokaÂtuÊ a komercÏnõÂch praÂvnõÂkuÊ za poskytovaÂnõÂ
praÂvnõÂ pomoci, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 573/1990 Sb.
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HL AVA CÏ T V RTAÂ
ROZHODNUTIÂ

dek usnesenõÂm zrusÏõÂ a narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ. TakovyÂ naÂvrh
muÊzÏe uÂcÏastnõÂk podat nejpozdeÏji do dne praÂvnõÂ moci
rozsudku pro zmesÏkaÂnõÂ.

Rozsudek
§ 152

(5) Pokud zÏalovanyÂ kromeÏ naÂvrhu na zrusÏenõÂ rozsudku soudu prvnõÂho stupneÏ z duÊvoduÊ podle odstavce 4 podal proti rozsudku i odvolaÂnõÂ a soud prvnõÂho
stupneÏ naÂvrhu na zrusÏenõÂ sveÂho rozsudku vyhoveÏl,
platõÂ, zÏe odvolaÂnõÂ bylo vzato zpeÏt.

(1) Rozsudkem rozhoduje soud o veÏci sameÂ. ZaÂkon stanovõÂ, kdy soud rozhoduje ve veÏci sameÂ usnesenõÂm.
(2) Rozsudkem maÂ byÂt rozhodnuto o celeÂ projednaÂvaneÂ veÏci. JestlizÏe to vsÏak je uÂcÏelneÂ, muÊzÏe soud rozsudkem rozhodnout nejdrÏõÂve jen o jejõÂ cÏaÂsti nebo jen
o jejõÂm zaÂkladu.
§ 153
(1) Soud rozhoduje na zaÂkladeÏ zjisÏteÏneÂho skutkoveÂho stavu veÏci.
(2) Soud muÊzÏe prÏekrocÏit naÂvrhy uÂcÏastnõÂkuÊ a prÏisoudit võÂce, nezÏ cÏeho se domaÂhajõÂ, jen tehdy, jestlizÏe
rÏõÂzenõÂ bylo mozÏno zahaÂjit i bez naÂvrhu, nebo jestlizÏe
z praÂvnõÂho prÏedpisu vyplyÂvaÂ urcÏityÂ zpuÊsob vyporÏaÂdaÂnõÂ
vztahu mezi uÂcÏastnõÂky.
§ 153a
(1) UznaÂ-li zÏalovanyÂ v pruÊbeÏhu soudnõÂho rÏõÂzenõÂ
naÂrok nebo zaÂklad naÂroku, kteryÂ je proti neÏmu zÏalobou uplatnÏovaÂn, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznaÂnõÂ. UznaÂ-li zÏalovanyÂ naÂrok proti neÏmu zÏalobou uplatneÏnyÂ jen zcÏaÂsti, rozhodne soud rozsudkem
podle tohoto uznaÂnõÂ, jen navrhne-li to zÏalobce.
(2) Rozsudek pro uznaÂnõÂ nelze vydat ve veÏcech,
v nichzÏ nelze uzavrÏõÂt a schvaÂlit smõÂr (§ 99 odst. 1 a 2).
§ 153b
(1) ZmesÏkaÂ-li zÏalovanyÂ, ktereÂmu bylo rÏaÂdneÏ dorucÏeno prÏedvolaÂnõÂ nejmeÂneÏ peÏt dnuÊ prÏede dnem, kdy
se jednaÂnõÂ maÂ konat (§ 47), a kteryÂ byl o naÂsledcõÂch
nedostavenõÂ se poucÏen, bez duÊvodneÂ a vcÏasneÂ omluvy
prvnõÂ jednaÂnõÂ, ktereÂ bylo ve veÏci narÏõÂzeno, a navrhne-li
to zÏalobce, kteryÂ se dostavil k jednaÂnõÂ, poklaÂdajõÂ se
tvrzenõÂ zÏalobce obsazÏenaÂ v zÏalobeÏ o skutkovyÂch okolnostech, tyÂkajõÂcõÂ se sporu, za nespornaÂ a na tomto zaÂkladeÏ muÊzÏe soud rozhodnout o zÏalobeÏ rozsudkem pro
zmesÏkaÂnõÂ.
(2) Je-li v jedneÂ veÏci neÏkolik zÏalovanyÂch, lze rozhodnout rozsudkem pro zmesÏkaÂnõÂ jen tehdy, nedostavõÂ-li se k jednaÂnõÂ vsÏichni rÏaÂdneÏ obeslanõÂ zÏalovanõÂ.
(3) Rozsudek pro zmesÏkaÂnõÂ nelze vydat ve veÏcech,
v nichzÏ nelze uzavrÏõÂt a schvaÂlit smõÂr (§ 99 odst. 1 a 2),
nebo dosÏlo-li by takovyÂm rozsudkem ke vzniku,
zmeÏneÏ nebo zrusÏenõÂ praÂvnõÂho pomeÏru mezi uÂcÏastnõÂky.
(4) ZmesÏkaÂ-li zÏalovanyÂ z omluvitelnyÂch duÊvoduÊ
prvnõÂ jednaÂnõÂ ve veÏci, prÏi neÏmzÏ byl vynesen rozsudek
pro zmesÏkaÂnõÂ, soud na naÂvrh zÏalovaneÂho tento rozsu-

§ 154
(1) Pro rozsudek je rozhodujõÂcõÂ stav v dobeÏ jeho
vyhlaÂsÏenõÂ.
(2) Jde-li o opeÏtujõÂcõÂ se daÂvky, lze ulozÏit povinnost
i k plneÏnõÂ daÂvek, ktereÂ se stanou splatnyÂmi teprve
v budoucnu.
§ 155
(1) Obsah rozhodnutõÂ ve veÏci sameÂ vyslovõÂ soud
ve vyÂroku rozsudku. Ve vyÂroku takeÂ rozhodne o povinnosti k naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, pokud se o ni nerozhoduje samostatneÏ.
(2) VyÂrok rozsudku o plneÏnõÂ v peneÏzõÂch muÊzÏe byÂt
vyjaÂdrÏen v cizõÂ meÏneÏ, neodporuje-li to okolnostem prÏõÂpadu a jestlizÏe
a) prÏedmeÏt rÏõÂzenõÂ je vyjaÂdrÏen v cizõÂ meÏneÏ a uÂcÏastnõÂk,
kteryÂ maÂ plnit, je devizovyÂm tuzemcem a maÂ uÂcÏet
v cizõÂ meÏneÏ, nebo
b) neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ je devizovyÂm cizozemcem.
§ 156
(1) Rozsudek se vyhlasÏuje vzÏdy verÏejneÏ ; vyhlasÏuje
jej prÏedseda senaÂtu jmeÂnem republiky. Uvede prÏitom
vyÂrok rozsudku spolu s oduÊvodneÏnõÂm a poucÏenõÂm
o odvolaÂnõÂ a o mozÏnosti vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(2) Rozsudek se vyhlasÏuje zpravidla hned po
skoncÏenõÂ jednaÂnõÂ, ktereÂ rozsudku prÏedchaÂzelo; nenõÂ-li
to mozÏneÂ, soud k vyhlaÂsÏenõÂ rozsudku odrocÏõÂ jednaÂnõÂ
nejdeÂle na dobu deseti kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ. UstanovenõÂ
§ 119 odst. 2 se v tomto prÏõÂpadeÏ nepouzÏije.
(3) Jakmile soud vyhlaÂsõÂ rozsudek, je jõÂm vaÂzaÂn.
§ 157
(1) V põÂsemneÂm vyhotovenõÂ rozsudku se po slovech ¹JmeÂnem republikyª uvede oznacÏenõÂ soudu,
jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ soudcuÊ a prÏõÂsedõÂcõÂch, prÏesneÂ oznacÏenõÂ
uÂcÏastnõÂkuÊ a jejich zaÂstupcuÊ, uÂcÏast prokuraÂtora, oznacÏenõÂ
projednaÂvaneÂ veÏci, zneÏnõÂ vyÂroku, oduÊvodneÏnõÂ, poucÏenõÂ
o odvolaÂnõÂ, poucÏenõÂ o mozÏnosti vyÂkonu rozhodnutõÂ
a den a mõÂsto vyhlaÂsÏenõÂ.
(2) V oduÊvodneÏnõÂ rozsudku uvede soud podstatnyÂ
obsah prÏednesuÊ, strucÏneÏ a jasneÏ vylozÏõÂ, ktereÂ skutecÏnosti maÂ prokaÂzaÂny a ktereÂ nikoliv, o ktereÂ duÊkazy
oprÏel svaÂ skutkovaÂ zjisÏteÏnõÂ a jakyÂmi uÂvahami se prÏi
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hodnocenõÂ duÊkazuÊ rÏõÂdil, procÏ neprovedl i dalsÏõÂ duÊkazy,
a posoudõÂ zjisÏteÏnyÂ skutkovyÂ stav podle prÏõÂslusÏnyÂch
ustanovenõÂ, jichzÏ pouzÏil.

(3) PravomocneÂ rozsudky uklaÂdajõÂcõÂ prohlaÂsÏenõÂ
vuÊle nahrazujõÂ toto prohlaÂsÏenõÂ.

(3) V zaÂjmu vyÂchovneÂho puÊsobenõÂ rozsudku dbaÂ
soud o to, aby oduÊvodneÏnõÂ rozsudku bylo prÏesveÏdcÏiveÂ
a zabyÂvalo se i prÏõÂcÏinami sporu.

§ 162

(4) V oduÊvodneÏnõÂ rozsudku pro uznaÂnõÂ nebo rozsudku pro zmesÏkaÂnõÂ uvede soud pouze prÏedmeÏt rÏõÂzenõÂ
a duÊvody, pro ktereÂ rozhodl rozsudkem pro uznaÂnõÂ
nebo rozsudkem pro zmesÏkaÂnõÂ.
§ 158
(1) PõÂsemneÂ vyhotovenõÂ rozsudku podepisuje
prÏedseda senaÂtu. NemuÊzÏe-li je podepsat, podepõÂsÏe je
jinyÂ cÏlen senaÂtu, a rozhodl-li samosoudce, jinyÂ poveÏrÏenyÂ soudce; duÊvod se na põÂsemneÂm vyhotovenõÂ poznamenaÂ.
(2) Stejnopis põÂsemneÂho vyhotovenõÂ rozsudku se
dorucÏuje uÂcÏastnõÂkuÊm, poprÏõÂpadeÏ jejich zaÂstupcuÊm do
vlastnõÂch rukou, a to ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ ode dne vyhlaÂsÏenõÂ
rozsudku. PrÏedseda soudu je opraÂvneÏn tuto lhuÊtu prodlouzÏit o dalsÏõÂch 90 dnuÊ.
§ 159
(1) DorucÏenyÂ rozsudek, kteryÂ jizÏ nelze napadnout
odvolaÂnõÂm, je v praÂvnõÂ moci.
(2) VyÂrok pravomocneÂho rozsudku je zaÂvaznyÂ
pro uÂcÏastnõÂky a pro vsÏechny orgaÂny; je-li jõÂm rozhodnuto o osobnõÂm stavu, je zaÂvaznyÂ pro kazÏdeÂho.
(3) Jakmile bylo o veÏci pravomocneÏ rozhodnuto,
nemuÊzÏe byÂt projednaÂvaÂna znovu.
§ 160
(1) UlozÏil-li soud v rozsudku povinnost, je trÏeba ji
splnit do trÏõÂ dnuÊ od praÂvnõÂ moci rozsudku; soud muÊzÏe
urcÏit lhuÊtu delsÏõÂ nebo stanovit, zÏe peneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ se
muÊzÏe staÂt ve splaÂtkaÂch, jejichzÏ vyÂsÏi a podmõÂnky splatnosti urcÏõÂ.
(2) Odsoudil-li soud k opeÏtujõÂcõÂmu se plneÏnõÂ
v budoucnu splatnyÂch daÂvek, je trÏeba je plnit, jakmile
se podle rozsudku stanou splatnyÂmi.
(3) UlozÏil-li soud povinnost vyklidit byt, za kteryÂ
je nutno zajistit bytovou naÂhradu, nenõÂ uÂcÏastnõÂk povinen byt vyklidit, dokud pro neÏj nenõÂ zajisÏteÏn naÂhradnõÂ
byt, poprÏõÂpadeÏ naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ tam, kde podle
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ
postacÏõÂ.
§ 161
(1) Rozsudek je vykonatelnyÂ, jakmile uplyne
lhuÊta k plneÏnõÂ.
(2) NenõÂ-li v rozsudku ulozÏena povinnost k plneÏnõÂ,
je rozsudek vykonatelnyÂ, jakmile nabyl praÂvnõÂ moci.

(1) U rozsudkuÊ prÏedbeÏzÏneÏ vykonatelnyÂch beÏzÏõÂ
lhuÊta k plneÏnõÂ od jejich dorucÏenõÂ.
(2) PrÏedbeÏzÏneÏ vykonatelneÂ jsou rozsudky odsuzujõÂcõÂ k plneÏnõÂ vyÂzÏivneÂho nebo pracovnõÂ odmeÏny za
poslednõÂ trÏi meÏsõÂce prÏed vyhlaÂsÏenõÂm rozsudku.
(3) Na naÂvrh muÊzÏe soud prÏedbeÏzÏnou vykonatelnost rozsudku vyslovit, a to ve vyÂroku rozsudku, jestlizÏe by jinak uÂcÏastnõÂku hrozilo nebezpecÏõÂ teÏzÏko nahraditelneÂ nebo znacÏneÂ uÂjmy.
§ 163
(1) Rozsudek odsuzujõÂcõÂ k plneÏnõÂ v budoucnu
splatnyÂch daÂvek nebo k plneÏnõÂ ve splaÂtkaÂch je mozÏno
na naÂvrh zmeÏnit, jestlizÏe se podstatneÏ zmeÏnily okolnosti, ktereÂ jsou rozhodujõÂcõÂ pro vyÂsÏi a dalsÏõÂ trvaÂnõÂ
daÂvek nebo splaÂtek. ZmeÏna rozsudku je prÏõÂpustnaÂ od
doby, kdy dosÏlo ke zmeÏneÏ pomeÏruÊ.
(2) Rozsudky o vyÂchoveÏ a vyÂzÏiveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ
a o omezenõÂ rodicÏovskyÂch praÂv lze zmeÏnit i bez naÂvrhu,
zmeÏnõÂ-li se pomeÏry.
§ 164
PrÏedseda senaÂtu opravõÂ v rozsudku kdykoliv i bez
naÂvrhu chyby v psanõÂ a v pocÏtech, jakozÏ i jineÂ zrÏejmeÂ
nespraÂvnosti. TyÂkaÂ-li se oprava vyÂroku rozhodnutõÂ,
vydaÂ o tom prÏedseda senaÂtu opravneÂ usnesenõÂ, ktereÂ
dorucÏõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm; prÏitom muÊzÏe odlozÏit vykonatelnost rozsudku na dobu, pokud opravneÂ usnesenõÂ nenabude praÂvnõÂ moci.
§ 165
(1) Pokud oduÊvodneÏnõÂ rozsudku nemaÂ podklad ve
zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu, muÊzÏe uÂcÏastnõÂk prÏed tõÂm, nezÏ
rozsudek nabude praÂvnõÂ moci, navrhnout, aby oduÊvodneÏnõÂ bylo opraveno.
(2) NevyhovõÂ-li soud prvnõÂho stupneÏ naÂvrhu,
prÏedlozÏõÂ veÏc odvolacõÂmu soudu, kteryÂ o opraveÏ rozhodne.
(3) O opraveÏ duÊvoduÊ rozhoduje prÏedseda senaÂtu
usnesenõÂm. JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat.
§ 166
(1) Nerozhodl-li soud v rozsudku o neÏktereÂ cÏaÂsti
prÏedmeÏtu rÏõÂzenõÂ, o naÂkladech rÏõÂzenõÂ nebo o prÏedbeÏzÏneÂ
vykonatelnosti, muÊzÏe uÂcÏastnõÂk do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ
rozsudku navrhnout jeho doplneÏnõÂ. Soud muÊzÏe rozsudek, kteryÂ nenabyl praÂvnõÂ moci, doplnit i bez naÂvrhu.
(2) DoplneÏnõÂ ucÏinõÂ soud doplnÏujõÂcõÂm rozsudkem,
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pro neÏjzÏ platõÂ obdobneÏ ustanovenõÂ o rozsudku. NevyhovõÂ-li soud naÂvrhu uÂcÏastnõÂka na doplneÏnõÂ rozsudku,
usnesenõÂm naÂvrh zamõÂtne.

(3) Je-li usnesenõÂ podle zaÂkona nebo podle rozhodnutõÂ soudu vykonatelneÂ azÏ po praÂvnõÂ moci, beÏzÏõÂ
lhuÊta k plneÏnõÂ azÏ od praÂvnõÂ moci usnesenõÂ.

(3) NaÂvrh na doplneÏnõÂ se nedotyÂkaÂ praÂvnõÂ moci
ani vykonatelnosti vyÂrokuÊ puÊvodnõÂho rozsudku.

(4) UsnesenõÂ, kteryÂm bylo narÏõÂzeno prÏedbeÏzÏneÂ
opatrÏenõÂ podle § 76a, je vykonatelneÂ vyhlaÂsÏenõÂm; nedosÏlo-li k vyhlaÂsÏenõÂ, je vykonatelneÂ, jakmile bylo vyhotoveno.

UsnesenõÂ
§ 167
(1) NestanovõÂ-li zaÂkon jinak, rozhoduje soud
usnesenõÂm. UsnesenõÂm se rozhoduje zejmeÂna o podmõÂnkaÂch rÏõÂzenõÂ, o zastavenõÂ nebo prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ,
o zmeÏneÏ naÂvrhu, o vzetõÂ naÂvrhu zpeÏt, o smõÂru, o naÂkladech rÏõÂzenõÂ, jakozÏ i o veÏcech, ktereÂ se tyÂkajõÂ vedenõÂ
rÏõÂzenõÂ.
(2) NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, uzÏije se na usnesenõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ o rozsudku.
§ 168
(1) UsnesenõÂ vyhlasÏuje prÏedseda senaÂtu prÏõÂtomnyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm.
(2) UsnesenõÂ dorucÏõÂ soud uÂcÏastnõÂkuÊm, je-li proti
neÏmu odvolaÂnõÂ nebo dovolaÂnõÂ nebo jestlizÏe to je trÏeba
pro vedenõÂ rÏõÂzenõÂ anebo jde-li o usnesenõÂ, kteryÂm se
uÂcÏastnõÂkuÊm uklaÂdaÂ neÏjakaÂ povinnost.
§ 169
(1) V põÂsemneÂm vyhotovenõÂ usnesenõÂ se uvede,
kteryÂ soud je vydal, daÂle oznacÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ a veÏci,
vyÂrok, oduÊvodneÏnõÂ, poucÏenõÂ o odvolaÂnõÂ a den a mõÂsto
vydaÂnõÂ usnesenõÂ.
(2) PõÂsemneÂ vyhotovenõÂ usnesenõÂ, kteryÂm se zcela
vyhovuje naÂvrhu, jemuzÏ nikdo neodporoval, nebo
usnesenõÂ, ktereÂ se tyÂkaÂ vedenõÂ rÏõÂzenõÂ, nemusõÂ obsahovat
oduÊvodneÏnõÂ.
(3) JestlizÏe se usnesenõÂ nedorucÏuje, stacÏõÂ v põÂsemneÂm vyhotovenõÂ uveÂst vyÂrok a den vydaÂnõÂ.
§ 170
(1) Soud je vaÂzaÂn usnesenõÂm, jakmile je vyhlaÂsil;
nedosÏlo-li k vyhlaÂsÏenõÂ, jakmile bylo dorucÏeno, a nenõÂ-li
trÏeba dorucÏovat, jakmile bylo vyhotoveno.
(2) UsnesenõÂm, kteryÂm se upravuje vedenõÂ rÏõÂzenõÂ,
nenõÂ vsÏak soud vaÂzaÂn.
§ 171
(1) LhuÊta k plneÏnõÂ pocÏõÂnaÂ beÏzÏet od dorucÏenõÂ usnesenõÂ; jejõÂm uplynutõÂm je usnesenõÂ vykonatelneÂ.
(2) Nebyla-li v usnesenõÂ ulozÏena povinnost
k plneÏnõÂ, je usnesenõÂ vykonatelneÂ, jakmile bylo dorucÏeno, a nenõÂ-li trÏeba dorucÏovat, jakmile bylo vyhlaÂsÏeno
nebo vyhotoveno.

PlatebnõÂ rozkaz
§ 172
(1) PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe i bez vyÂslovneÂ zÏaÂdosti
navrhovatele a bez slysÏenõÂ odpuÊrce vydat platebnõÂ rozkaz, je-li v naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ uplatneÏno praÂvo
na zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky, vyplyÂvaÂ-li uplatneÏneÂ
praÂvo ze skutecÏnostõÂ uvedenyÂch navrhovatelem. V platebnõÂm rozkazu odpuÊrci ulozÏõÂ, aby do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ platebnõÂho rozkazu navrhovateli zaplatil uplatneÏnou pohledaÂvku a naÂklady rÏõÂzenõÂ, nebo aby v teÂzÏe
lhuÊteÏ podal odpor u soudu, kteryÂ platebnõÂ rozkaz vydal.
(2) PlatebnõÂ rozkaz nelze vydat,
a) jde-li o veÏc, ve ktereÂ maÂ jednat a rozhodovat senaÂt;
b) nenõÂ-li znaÂm pobyt odpuÊrce nebo kdyby meÏl byÂt
platebnõÂ rozkaz dorucÏen do ciziny.
(3) NevydaÂ-li prÏedseda senaÂtu platebnõÂ rozkaz,
narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ.
§ 173
(1) PlatebnõÂ rozkaz je trÏeba dorucÏit odpuÊrci do
vlastnõÂch rukou, naÂhradnõÂ dorucÏenõÂ je vyloucÏeno.
(2) Nelze-li platebnõÂ rozkaz dorucÏit i jen jednomu
z odpuÊrcuÊ, prÏedseda senaÂtu jej usnesenõÂm zrusÏõÂ v plneÂm
rozsahu.
§ 174
(1) PlatebnõÂ rozkaz, proti neÏmuzÏ nebyl podaÂn odpor, maÂ uÂcÏinky pravomocneÂho rozsudku.
(2) PodaÂ-li i jen jeden z odpuÊrcuÊ vcÏas odpor, rusÏõÂ
se tõÂm platebnõÂ rozkaz v plneÂm rozsahu a prÏedseda
senaÂtu narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ. OpravnyÂm prostrÏedkem jen
proti vyÂroku o naÂkladech rÏõÂzenõÂ je vsÏak i zde odvolaÂnõÂ.
(3) PozdeÏ podanyÂ odpor prÏedseda senaÂtu usnesenõÂm odmõÂtne; pro nedostatek oduÊvodneÏnõÂ nelze odpor
odmõÂtnout. PodanyÂ odpor prÏedseda senaÂtu odmõÂtne teÂzÏ
tehdy, podal-li jej ten, kdo k podaÂnõÂ odporu nenõÂ
opraÂvneÏn.
§ 175
(1) PrÏedlozÏõÂ-li navrhovatel v prvopisu smeÏnku
nebo sÏek, o jejichzÏ pravosti nenõÂ duÊvodu pochybovat,
a dalsÏõÂ listiny nutneÂ k uplatneÏnõÂ praÂva, vydaÂ na jeho
naÂvrh prÏedseda senaÂtu krajskeÂho soudu cÏinneÂho v obchodnõÂch veÏcech smeÏnecÏnyÂ (sÏekovyÂ) platebnõÂ rozkaz,
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v neÏmzÏ odpuÊrci ulozÏõÂ, aby do trÏõÂ dnuÊ zaplatil pozÏadovanou cÏaÂstku a naÂklady rÏõÂzenõÂ nebo aby v teÂzÏe lhuÊteÏ
podal naÂmitky, v nichzÏ musõÂ uveÂst vsÏe, co proti platebnõÂmu rozkazu namõÂtaÂ. SmeÏnecÏnyÂ (sÏekovyÂ) platebnõÂ rozkaz musõÂ byÂt dorucÏen do vlastnõÂch rukou odpuÊrce.
Nelze-li naÂvrhu na vydaÂnõÂ platebnõÂho rozkazu vyhoveÏt, narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu jednaÂnõÂ.
(2) UstanovenõÂ § 173 odst. 2 se pouzÏije obdobneÏ.
(3) NepodaÂ-li odpuÊrce vcÏas naÂmitky nebo vezme-li je zpeÏt, maÂ smeÏnecÏnyÂ (sÏekovyÂ) platebnõÂ rozkaz
uÂcÏinky pravomocneÂho rozsudku. PozdeÏ podaneÂ naÂmitky nebo naÂmitky, ktereÂ neobsahujõÂ oduÊvodneÏnõÂ,
prÏedseda senaÂtu odmõÂtne. PodaneÂ naÂmitky prÏedseda
senaÂtu odmõÂtne teÂzÏ tehdy, podal-li je ten, kdo k podaÂnõÂ
naÂmitek nenõÂ opraÂvneÏn.
(4) PodaÂ-li odpuÊrce vcÏas naÂmitky, narÏõÂdõÂ prÏedseda
senaÂtu k jejich projednaÂnõÂ jednaÂnõÂ; k naÂmitkaÂm pozdeÏji
vznesenyÂm vsÏak jizÏ nelze prÏihlõÂzÏet. V rozsudku soud
vyslovõÂ, zda smeÏnecÏnyÂ (sÏekovyÂ) platebnõÂ rozkaz ponechaÂvaÂ v platnosti nebo zda ho zrusÏuje a v jakeÂm rozsahu.
(5) Vezme-li odpuÊrce naÂmitky zpeÏt, soud usnesenõÂm rÏõÂzenõÂ o naÂmitkaÂch zastavõÂ; jednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat.
(6) OpravnyÂm prostrÏedkem jen proti vyÂroku
o naÂkladech rÏõÂzenõÂ je odvolaÂnõÂ.
H L AVA PAÂTAÂ
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ
Ï õÂzenõÂ o deÏdictvõÂ
R
§ 175a
(1) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matriky oznaÂmõÂ uÂmrtõÂ ve sveÂm matricÏnõÂm obvodu
soudu prÏõÂslusÏneÂmu k projednaÂnõÂ deÏdictvõÂ.
(2) Soud zahaÂjõÂ rÏõÂzenõÂ i bez naÂvrhu, jakmile se
dozvõÂ, zÏe neÏkdo zemrÏel nebo byl prohlaÂsÏen za
mrtveÂho. UsnesenõÂ o zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ nenõÂ trÏeba dorucÏit.
(3) Soud rozhoduje usnesenõÂm; usnesenõÂ podle
§ 175k odst. 1 a 2, § 175l, 175p, 175q a 175t se dorucÏuje do vlastnõÂch rukou.
§ 175b
UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou ti, o nichzÏ lze mõÂt duÊvodneÏ
za to, zÏe jsou zuÊstavitelovyÂmi deÏdici, a nenõÂ-li takovyÂch
osob, staÂt. VeÏrÏitel zuÊstaviteluÊv je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ
v prÏõÂpadeÏ § 175p, v prÏõÂpadeÏ, kdy se vyporÏaÂdaÂvaÂ jeho
pohledaÂvka, a prÏi likvidaci deÏdictvõÂ. V rÏõÂzenõÂ podle
§ 175h odst. 2 je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ pouze ten, kdo se
postaral o pohrÏeb.

§ 175c
Soud neprodleneÏ provede sÏetrÏenõÂ v evidenci zaÂveÏtõÂ
ulozÏenyÂch u notaÂrÏe v uÂschoveÏ, kteraÂ je u neÏj vedena, zda
je v nõÂ evidovaÂna zaÂveÏt' zuÊstavitele, listina o vydeÏdeÏnõÂ
nebo odvolaÂnõÂ teÏchto uÂkonuÊ (daÂle jen ¹zaÂveÏt'ª), a u ktereÂho notaÂrÏe je ulozÏena.
§ 175d
(1) V prÏedbeÏzÏneÂm sÏetrÏenõÂ si soud zejmeÂna opatrÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro zjisÏteÏnõÂ deÏdicuÊ a pro zjisÏteÏnõÂ zuÊstavitelova majetku a jeho dluhuÊ a zda deÏdici, jimzÏ byl
zuÊstavitel zaÂkonnyÂm zaÂstupcem, potrÏebujõÂ ustanovit
opatrovnõÂka.
(2) Zanechal-li zuÊstavitel zaÂveÏt', zjistõÂ soud jejõÂ stav
a obsah; na dozÏaÂdaÂnõÂ soudu tak ucÏinõÂ i notaÂrÏ, kteryÂ maÂ
zaÂveÏt' v uÂschoveÏ.
(3) Dojde-li ke zjisÏteÏnõÂ stavu a obsahu zaÂveÏti, zalozÏõÂ se jejõÂ originaÂl, pokud zaÂveÏt' nenõÂ sepsaÂna ve formeÏ
notaÂrÏskeÂho zaÂpisu, do sbõÂrky prohlaÂsÏenyÂch zaÂveÏtõÂ vedeneÂ u soudu.
§ 175e
(1) VyzÏaduje-li to obecnyÂ zaÂjem nebo duÊlezÏityÂ
zaÂjem uÂcÏastnõÂkuÊ, ucÏinõÂ soud i bez naÂvrhu neodkladnaÂ
opatrÏenõÂ, zejmeÂna zajistõÂ deÏdictvõÂ, sveÏrÏõÂ veÏci osobnõÂ potrÏeby manzÏelovi zuÊstavitele nebo jineÂmu cÏlenu domaÂcnosti, postaraÂ se o prodej veÏcõÂ, ktereÂ nelze uschovat bez
nebezpecÏõÂ sÏkody nebo nepomeÏrnyÂch naÂkladuÊ, poprÏõÂpadeÏ ustanovõÂ spraÂvce deÏdictvõÂ nebo jeho cÏaÂsti (daÂle
jen ¹spraÂvceª).
(2) ZajisÏteÏnõÂ deÏdictvõÂ se provede zejmeÂna jeho ulozÏenõÂm u soudu nebo u schovatele, zapecÏeteÏnõÂm v zuÊstaviteloveÏ byteÏ nebo na jineÂm vhodneÂm mõÂsteÏ, zaÂkazem
vyÂplaty u dluzÏnõÂka zuÊstavitele nebo soupisem na mõÂsteÏ
sameÂm.
(3) PrÏi prodeji movityÂch veÏcõÂ postupuje soud prÏimeÏrÏeneÏ podle ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ, ledazÏe by prÏikrocÏil k jineÂmu zpuÊsobu prodeje.
(4) SpraÂvce ustanovõÂ soud zejmeÂna z okruhu deÏdicuÊ nebo z okruhu osob blõÂzkyÂch zuÊstaviteli; spraÂvcem muÊzÏe byÂt ustanoven i notaÂrÏ, pokud v tomto rÏõÂzenõÂ
nenõÂ soudnõÂm komisarÏem. Je-li prÏedmeÏtem deÏdeÏnõÂ podnik, ustanovõÂ soud spraÂvcem osobu, kteraÂ maÂ zkusÏenost
s vedenõÂm podniku. SpraÂvcem lze ustanovit pouze
toho, kdo s ustanovenõÂm souhlasõÂ.
(5) NeodkladnaÂ opatrÏenõÂ muÊzÏe vykonat podle
mozÏnosti a potrÏeby kteryÂkoli soud.
§ 175f
(1) SpraÂvce cÏinõÂ po dobu rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ uÂkony
nezbytneÂ k uchovaÂnõÂ majetkovyÂch hodnot naÂlezÏejõÂcõÂch
do deÏdictvõÂ, a to v rozsahu vymezeneÂm soudem.
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SpraÂvce je povinen prÏi vyÂkonu funkce postupovat
s odbornou peÂcÏõÂ a odpovõÂdaÂ za sÏkodu vzniklou porusÏenõÂm povinnostõÂ, ktereÂ mu uklaÂdaÂ zaÂkon nebo mu
ulozÏõÂ soud. JestlizÏe to soud ulozÏõÂ, prÏedklaÂdaÂ mu
spraÂvce pruÊbeÏzÏneÂ zpraÂvy o sveÂ cÏinnosti.
(2) Z duÊlezÏityÂch duÊvoduÊ muÊzÏe soud zprostit
spraÂvce funkce. Podle potrÏeby ustanovõÂ noveÂho
spraÂvce. ZprosÏteÏnõÂm nezanikaÂ spraÂvcova odpoveÏdnost
podle odstavce 1. SpraÂvce, kteryÂ byl funkce zprosÏteÏn, je
povinen rÏaÂdneÏ informovat noveÂho spraÂvce a daÂt mu
k dispozici vsÏechny doklady.
(3) Po skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ spraÂvce prÏedlozÏõÂ
deÏdicuÊm prostrÏednictvõÂm soudu konecÏnou zpraÂvu o sveÂ
cÏinnosti. Soud pak rozhodne o odmeÏneÏ a naÂhradeÏ hotovyÂch vyÂdajuÊ spraÂvce, ktereÂ platõÂ deÏdic, kteryÂ nabyl
deÏdictvõÂ, jezÏ nenõÂ prÏedluzÏeno; je-li deÏdicuÊ neÏkolik,
platõÂ tyto naÂklady podle vzaÂjemneÂho pomeÏru cÏisteÂ hodnoty jejich deÏdickyÂch podõÂluÊ. V ostatnõÂch prÏõÂpadech
platõÂ tyto naÂklady staÂt.
§ 175g
PrÏi opatrÏovaÂnõÂ uÂplneÂho podkladu pro rozhodnutõÂ,
prÏedbeÏzÏneÂm sÏetrÏenõÂ, zajisÏteÏnõÂ deÏdictvõÂ, zejmeÂna prÏi jeho
ochraneÏ proti neopraÂvneÏnyÂm zaÂsahuÊm, prÏi prodeji veÏcõÂ,
zjisÏt'ovaÂnõÂ hodnoty zuÊstavitelova majetku a soupisu na
mõÂsteÏ sameÂm spolupuÊsobõÂ na pozÏaÂdaÂnõÂ soudu prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy nebo samospraÂvy.
§ 175h
(1) Nezanechal-li zuÊstavitel majetek, soud rÏõÂzenõÂ
zastavõÂ.
(2) JestlizÏe zuÊstavitel zanechal majetek nepatrneÂ
hodnoty, muÊzÏe jej soud vydat tomu, kdo se postaral
o pohrÏeb, a rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
(3) Proti usnesenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2 se nelze
odvolat.
§ 175i
(1) Nebylo-li rÏõÂzenõÂ zastaveno podle § 175h, vyrozumõÂ soud ty, o nichzÏ lze mõÂt duÊvodneÏ za to, zÏe jsou
deÏdici, o jejich deÏdickeÂm praÂvu a o mozÏnosti deÏdictvõÂ
odmõÂtnout ve lhuÊteÏ jednoho meÏsõÂce ode dne, kdy byl
deÏdic soudem o praÂvu deÏdictvõÂ odmõÂtnout vyrozumeÏn;
tuto lhuÊtu muÊzÏe soud z duÊlezÏityÂch duÊvoduÊ prodlouzÏit.
SoucÏasneÏ deÏdice poucÏõÂ o naÂlezÏitostech a o uÂcÏincõÂch odmõÂtnutõÂ deÏdictvõÂ.
(2) VyrozumeÏnõÂ vcÏetneÏ poucÏenõÂ dorucÏõÂ soud do
vlastnõÂch rukou nebo je daÂ uÂstneÏ a v protokole uvede,
zÏe se tak stalo.
§ 175j
K projednaÂnõÂ deÏdictvõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat jednaÂnõÂ,
potvrdõÂ-li soud jeho nabytõÂ jedineÂmu deÏdici, nebo prÏi-
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padne-li deÏdictvõÂ staÂtu podle § 462 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
§ 175k
(1) JestlizÏe neÏkdo prÏed potvrzenõÂm nabytõÂ deÏdictvõÂ
tvrdõÂ, zÏe je deÏdicem a popõÂraÂ deÏdickeÂ praÂvo jineÂho
deÏdice, kteryÂ deÏdictvõÂ neodmõÂtl, vysÏetrÏõÂ soud podmõÂnky deÏdickeÂho praÂva obou a jednaÂ daÂle s tõÂm,
u koho maÂ za to, zÏe je deÏdicem.
(2) ZaÂvisõÂ-li vsÏak rozhodnutõÂ o deÏdickeÂm praÂvu na
zjisÏteÏnõÂ spornyÂch skutecÏnostõÂ, odkaÂzÏe soud usnesenõÂm
po marneÂm pokusu o smõÂr toho z deÏdicuÊ, jehozÏ deÏdickeÂ
praÂvo se jevõÂ jako meÂneÏ pravdeÏpodobneÂ, aby sveÂ praÂvo
uplatnil zÏalobou. K podaÂnõÂ zÏaloby urcÏõÂ lhuÊtu. Nebude-li zÏaloba ve lhuÊteÏ podaÂna, pokracÏuje soud v rÏõÂzenõÂ bez
zrÏetele na tohoto deÏdice.
(3) Jsou-li aktiva a pasõÂva mezi uÂcÏastnõÂky spornaÂ,
omezõÂ se soud jen na zjisÏteÏnõÂ jejich spornosti; prÏi vyÂpocÏtu cÏisteÂho majetku k nim neprÏihlõÂzÏõÂ.
§ 175l
(1) MeÏl-li zuÊstavitel s pozuÊstalyÂm manzÏelem majetek v bezpodõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ, soud rozhodne
o obecneÂ ceneÏ tohoto majetku v dobeÏ smrti zuÊstavitele
a podle zaÂsad uvedenyÂch v obcÏanskeÂm zaÂkonõÂku urcÏõÂ,
co z tohoto majetku patrÏõÂ do deÏdictvõÂ a co patrÏõÂ pozuÊstaleÂmu manzÏelovi. ZaÂvisõÂ-li rozhodnutõÂ na skutecÏnosti,
kteraÂ zuÊstala mezi pozuÊstalyÂm manzÏelem a neÏkteryÂm
z deÏdicuÊ spornaÂ, postupuje soud podle § 175k odst. 3.
(2) ZjistõÂ-li soud drÏõÂve, nezÏ je deÏdickeÂ rÏõÂzenõÂ pravomocneÏ skoncÏeno, dalsÏõÂ majetek v bezpodõÂloveÂm
spoluvlastnictvõÂ, rozhodne o neÏm dodatecÏneÏ podle odstavce 1; prÏitom vychaÂzõÂ z puÊvodnõÂho rozhodnutõÂ.
§ 175m
Soud zjistõÂ zuÊstaviteluÊv majetek a jeho dluhy
a provede soupis aktiv a pasõÂv. TõÂm nejsou dotcÏena
ustanovenõÂ § 175k odst. 3 a § 175l odst. 1 veÏta druhaÂ.
§ 175n
Na naÂvrh deÏdicuÊ vydaÂ soud usnesenõÂ, v neÏmzÏ vyzve veÏrÏitele, aby mu oznaÂmili sveÂ pohledaÂvky ve lhuÊteÏ,
kterou v usnesenõÂ stanovõÂ, a poucÏõÂ je o tom, zÏe deÏdici
neodpovõÂdajõÂ veÏrÏiteluÊm, kterÏõÂ sveÂ pohledaÂvky vcÏas neoznaÂmili, pokud je uspokojenõÂm pohledaÂvek ostatnõÂch
veÏrÏiteluÊ vycÏerpaÂna cena deÏdictvõÂ, ktereÂho deÏdici nabyli.
UsnesenõÂ soud uverÏejnõÂ vyveÏsÏenõÂm na uÂrÏednõÂ desce
soudu.
§ 175o
(1) Na podkladeÏ zjisÏteÏnõÂ podle § 175m urcÏõÂ soud
obecnou cenu majetku, vyÂsÏi dluhuÊ a cÏistou hodnotu
deÏdictvõÂ, poprÏõÂpadeÏ vyÂsÏi jeho prÏedluzÏenõÂ v dobeÏ smrti
zuÊstavitele.

(2) ZjistõÂ-li soud drÏõÂve, nezÏ deÏdickeÂ rÏõÂzenõÂ je pravomocneÏ skoncÏeno, noveÂ skutecÏnosti, ktereÂ vyzÏadujõÂ
zmeÏnu tohoto usnesenõÂ, provede potrÏebnou opravu
novyÂm usnesenõÂm.
§ 175p
(1) UÂcÏastnõÂci se mohou dohodnout o tom, zÏe
prÏedluzÏeneÂ deÏdictvõÂ bude prÏenechaÂno veÏrÏiteluÊm
k uÂhradeÏ dluhuÊ. Tato dohoda podleÂhaÂ schvaÂlenõÂ
soudu, kteryÂ dohodu schvaÂlõÂ, jestlizÏe neodporuje zaÂkonu; neschvaÂlõÂ-li dohodu, pokracÏuje v rÏõÂzenõÂ po
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ.
(2) ObjevõÂ-li se po pravomocneÂm skoncÏenõÂ rÏõÂzenõÂ
dalsÏõÂ majetek, postupuje se podle odstavce 1. ZuÊstane-li
majetkovyÂ prÏebytek, projednaÂ jej soud jako deÏdictvõÂ.
§ 175q
a)
b)
c)
d)

(1) Soud v usnesenõÂ o deÏdictvõÂ
potvrdõÂ nabytõÂ deÏdictvõÂ jedineÂmu deÏdici, nebo
potvrdõÂ, zÏe deÏdictvõÂ, ktereÂ nenabyl zÏaÂdnyÂ deÏdic,
prÏipadlo staÂtu, nebo
schvaÂlõÂ dohodu o vyporÏaÂdaÂnõÂ deÏdictvõÂ nebo dohodu o prÏenechaÂnõÂ prÏedluzÏeneÂho deÏdictvõÂ
k uÂhradeÏ dluhuÊ, nebo
potvrdõÂ nabytõÂ deÏdictvõÂ podle deÏdickyÂch podõÂluÊ,
nedojde-li mezi deÏdici k dohodeÏ.

(2) SoucÏaÂstõÂ usnesenõÂ podle odstavce 1 muÊzÏe byÂt
i usnesenõÂ podle § 175l a 175o.
(3) Pokud soud usnesenõÂm dohodu o vyporÏaÂdaÂnõÂ
deÏdictvõÂ neschvaÂlõÂ, muÊzÏe v rÏõÂzenõÂ pokracÏovat azÏ po
praÂvnõÂ moci tohoto usnesenõÂ.
§ 175r
DeÏdici mohou veÏci naÂlezÏejõÂcõÂ do deÏdictvõÂ beÏhem
deÏdickeÂho rÏõÂzenõÂ prodat nebo ucÏinit jinaÂ opatrÏenõÂ,
prÏesahujõÂcõÂ raÂmec obvykleÂho hospodarÏenõÂ, jen se svolenõÂm soudu.
§ 175s
UsnesenõÂm podle § 175p a 175q je projednaÂnõÂ
deÏdictvõÂ skoncÏeno. Po praÂvnõÂ moci tohoto usnesenõÂ
zrusÏõÂ soud provedenaÂ zajisÏteÏnõÂ deÏdictvõÂ, pokud je jizÏ
nezrusÏil v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ; zrusÏõÂ zejmeÂna
vsÏechny zaÂkazy vyÂplaty vkladuÊ, pojistek a jinyÂch hodnot, ktereÂ byly v rÏõÂzenõÂ o projednaÂnõÂ deÏdictvõÂ narÏõÂzeny
nebo podle zaÂkona provedeny. ZaÂrovenÏ vyrozumõÂ
uÂstavy, u nichzÏ jsou tyto hodnoty ulozÏeny, komu majõÂ
byÂt vydaÂny; nenõÂ-li tato osoba znaÂma nebo je-li neznaÂmeÂho pobytu, postupuje soud prÏimeÏrÏeneÏ podle § 185g.

34a
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LhuÊta podle § 185g odst. 1 pocÏõÂnaÂ beÏzÏet ode dne praÂvnõÂ
moci rozhodnutõÂ, kteryÂm bylo rÏõÂzenõÂ skoncÏeno.
§ 175t
(1) Je-li deÏdictvõÂ prÏedluzÏeno a nedojde-li k dohodeÏ
podle § 175p, muÊzÏe soud usnesenõÂm narÏõÂdit likvidaci
deÏdictvõÂ. Rozhodne o tom i bez naÂvrhu. StejneÏ soud
postupuje, jestlizÏe staÂt navrhl likvidaci deÏdictvõÂ proto,
zÏe veÏrÏitel odmõÂtl prÏijmout na uÂhradu sveÂ pohledaÂvky
veÏc z deÏdictvõÂ.
(2) O narÏõÂzenõÂ likvidace vydaÂ soud usnesenõÂ, ve
ktereÂm vyzve veÏrÏitele, aby mu oznaÂmili sveÂ pohledaÂvky ve lhuÊteÏ, kterou v usnesenõÂ stanovõÂ, a upozornõÂ
je, zÏe pohledaÂvky, ktereÂ nebudou prÏi likvidaci uspokojeny, zaniknou. Toto usnesenõÂ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce
soudu.
(3) Jakmile usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ likvidace deÏdictvõÂ
nabylo praÂvnõÂ moci, nepostupuje se jizÏ podle § 175p azÏ
175s.
§ 175u
(1) Likvidaci deÏdictvõÂ provede soud zpeneÏzÏenõÂm
vsÏeho zuÊstavitelova majetku podle ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ a nemovitostõÂ nebo prodejem mimo drazÏbu prÏimeÏrÏeneÏ podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.34a)
(2) O majetku zuÊstavitele, kteryÂ se nepodarÏilo
takto zpeneÏzÏit, rozhodne soud, zÏe prÏipadaÂ staÂtu s uÂcÏinnostõÂ ke dni smrti zuÊstavitele.
§ 175v
(1) Soud provede rozvrh vyÂteÏzÏku zpeneÏzÏenõÂ majetku zuÊstavitele (daÂle jen ¹vyÂteÏzÏekª) mezi veÏrÏitele.
(2) Z vyÂteÏzÏku uhradõÂ soud postupneÏ pohledaÂvky
podle teÏchto skupin:
a) naÂklady zuÊstavitelovy nemoci a prÏimeÏrÏeneÂ naÂklady
jeho pohrÏbu, naÂklady rÏõÂzenõÂ a splatneÂ vyÂzÏivneÂ,
b) dluzÏneÂ daneÏ a poplatky,
c) ostatnõÂ pohledaÂvky.
(3) PrÏesahuje-li uÂhrn pohledaÂvek v prvnõÂ skupineÏ
vyÂteÏzÏek, uhradõÂ se tyto pohledaÂvky pomeÏrneÏ. ObdobneÏ
se postupuje v dalsÏõÂch skupinaÂch, prÏicÏemzÏ vsÏak ve skupineÏ c) se uhradõÂ prÏed ostatnõÂmi pohledaÂvkami pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ omezenõÂm prÏevodu nemovitostõÂ nebo
zaÂstavnõÂmi praÂvy.
(4) PravomocnyÂm skoncÏenõÂm likvidace zaniknou
proti deÏdicuÊm neuspokojeneÂ pohledaÂvky veÏrÏiteluÊ. Vyjde-li vsÏak najevo dalsÏõÂ majetek zuÊstaviteluÊv, rozdeÏlõÂ jej
soud veÏrÏiteluÊm do vyÂsÏe jejich neuspokojenyÂch pohle-

) § 27 odst. 2 zaÂkona cÏ. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnaÂnõÂ.
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daÂvek bez zrÏetele k tomuto zaÂniku. ZuÊstane-li majetkovyÂ prÏebytek, projednaÂ jej soud jako deÏdictvõÂ.
§ 175w
ZjistõÂ-li se dodatecÏneÏ, zÏe zuÊstavitel zÏije, nebo bylo-li zrusÏeno jeho prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho, zrusÏõÂ soud
usnesenõÂ o deÏdictvõÂ podle § 175p a 175q.
§ 175x
ObjevõÂ-li se po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ, jõÂmzÏ bylo
rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ skoncÏeno, neÏjakyÂ zuÊstaviteluÊv majetek, poprÏõÂpadeÏ i dluh, provede soud o tomto majetku
rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ. ObjevõÂ-li se pouze dluh zuÊstavitele,
rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ se neprovede.
§ 175y
(1) NezarÏazenõÂ majetku nebo dluhuÊ do aktiv a pasõÂv deÏdictvõÂ v duÊsledku postupu podle § 175k odst. 3
nebraÂnõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm rÏõÂzenõÂ, aby se domaÂhali sveÂho praÂva
zÏalobou mimo rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ.
(2) Mimo prÏõÂpad, kdy byla provedena likvidace
deÏdictvõÂ, nebraÂnõÂ usnesenõÂ soudu tomu, kdo nebyl
uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ, z neÏhozÏ usnesenõÂ vzesÏlo,
aby se domaÂhal sveÂho praÂva zÏalobou.
§ 175z
(1) JestlizÏe projednaÂnõÂ deÏdictvõÂ nenaÂlezÏõÂ do pravomoci soudu CÏeskeÂ republiky, provede soud prÏedbeÏzÏneÂ
sÏetrÏenõÂ a vydaÂ uÂcÏastnõÂkuÊm na jejich zÏaÂdost uÂrÏednõÂ potvrzenõÂ o vyÂsledku tohoto sÏetrÏenõÂ.
(2) MaÂ-li byÂt vydaÂn majetek do ciziny, vyrozumõÂ
o tom soud tuzemskeÂ deÏdice a veÏrÏitele oznaÂmenõÂm,
ktereÂ se vyveÏsõÂ po dobu 15 dnuÊ na uÂrÏednõÂ desce
soudu; znaÂmyÂm uÂcÏastnõÂkuÊm se toto oznaÂmenõÂ dorucÏõÂ.

Strana 753

ustanoven zaÂstupce, naÂhradnõÂk nebo bude jmenovaÂn
novyÂ notaÂrÏ, prÏevezme veÏci, v nichzÏ jizÏ soudem bylo
udeÏleno poveÏrÏenõÂ.
(2) JestlizÏe v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem bude
ustanoven zaÂstupcem notaÂrÏskyÂ kandidaÂt, povazÏuje se
pro uÂcÏely tohoto zaÂkona po dobu zastupovaÂnõÂ za notaÂrÏe. Soud vsÏak rozhodne o odmeÏneÏ a naÂhradeÏ hotovyÂch vyÂdajuÊ notaÂrÏe, ktereÂho zaÂstupce zastupuje.
ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis stanovõÂ, jakyÂm zpuÊsobem se urcÏõÂ
podõÂl zaÂstupce na odmeÏneÏ notaÂrÏe.
§ 175zd
(1) NotaÂrÏ prÏipravõÂ vsÏechny potrÏebneÂ podklady pro
vydaÂnõÂ usnesenõÂ soudu, naÂvrhy na usnesenõÂ soudu
a vyuÂcÏtuje svou odmeÏnu a hotoveÂ vyÂdaje. Nejsou-li
podklady uÂplneÂ, muÊzÏe soud veÏc vraÂtit notaÂrÏi se zÏaÂdostõÂ
o doplneÏnõÂ rÏõÂzenõÂ.
(2) NotaÂrÏ maÂ praÂvo podat odvolaÂnõÂ proti vyÂroku
o odmeÏneÏ a hotovyÂch vyÂdajõÂch.
PeÂcÏe soudu o nezletileÂ
§ 176
(1) Ve veÏcech peÂcÏe soudu o nezletileÂ se ve veÏci
sameÂ rozhoduje rozsudkem o vyÂchoveÏ a vyÂzÏiveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ, o styku rodicÏuÊ s nimi, o omezenõÂ nebo
zbavenõÂ rodicÏovskyÂch praÂv, o schvaÂlenõÂ duÊlezÏityÂch
uÂkonuÊ nezletileÂho a o zaÂlezÏitostech, o nichzÏ se rodicÏe
nemohou dohodnout. Krom toho se rozhoduje rozsudkem o prodlouzÏenõÂ uÂstavnõÂ vyÂchovy po dosazÏenõÂ zletilosti a o zrusÏenõÂ takoveÂho opatrÏenõÂ.
(2) O ostatnõÂch veÏcech se rozhoduje usnesenõÂm.
§ 177

CÏinnost notaÂrÏuÊ v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ
§ 175za

(1) NenõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ soud znaÂm nebo nemuÊzÏe-li
vcÏas zakrocÏit, zakrocÏõÂ soud, v jehozÏ obvodu se nezletilyÂ
zdrzÏuje. Jakmile vsÏak je to mozÏneÂ, postoupõÂ veÏc soudu
prÏõÂslusÏneÂmu.

NotaÂrÏi se sõÂdlem v obvodu okresnõÂho soudu jsou
rovnomeÏrneÏ poveÏrÏovaÂni uÂkony v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ podle rozvrhu, kteryÂ na naÂvrh prÏõÂslusÏneÂ notaÂrÏskeÂ komory
vydaÂ prÏedseda krajskeÂho soudu na kazÏdyÂ kalendaÂrÏnõÂ
rok.

(2) ZmeÏnõÂ-li se okolnosti, podle nichzÏ se posuzuje
prÏõÂslusÏnost, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ soud prÏeneÂst svou prÏõÂslusÏnost na jinyÂ soud, jestlizÏe je to v zaÂjmu nezletileÂho.
NesouhlasõÂ-li tento soud s prÏenesenõÂm prÏõÂslusÏnosti,
rozhodne jeho nadrÏõÂzenyÂ soud.

§ 175zb

§ 178

(1) Soud muÊzÏe odejmout veÏc poveÏrÏeneÂmu notaÂrÏi,
jestlizÏe prÏes prÏedchozõÂ upozorneÏnõÂ zpuÊsobõÂ zbytecÏneÂ
pruÊtahy v soudnõÂm rÏõÂzenõÂ. Soud pak poveÏrÏõÂ uÂkony
v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ jineÂho notaÂrÏe podle rozvrhu praÂce.
(2) OdneÏtõÂ veÏci podle odstavce 1 nenõÂ soudnõÂm
rozhodnutõÂm.
§ 175zc
(1) JestlizÏe v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem bude

(1) Soud vede rodicÏe, poprÏõÂpadeÏ opatrovnõÂky nezletilyÂch, k rÏaÂdneÂmu plneÏnõÂ povinnostõÂ prÏi peÂcÏi o nezletileÂho. VyrÏizuje podneÏty a upozorneÏnõÂ obcÏanuÊ
a praÂvnickyÂch osob stran vyÂchovy nezletileÂho a cÏinõÂ
vhodnaÂ opatrÏenõÂ.
(2) O vhodnosti a uÂcÏelnosti navrzÏenyÂch nebo zamyÂsÏlenyÂch opatrÏenõÂ soud zpravidla zjistõÂ naÂzor orgaÂnu
peÂcÏe o deÏti a orgaÂnu obce, ktereÂ jsou obeznaÂmeny
s pomeÏry. JestlizÏe to je vhodneÂ, vyslechne o nich i nezletileÂho.
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§ 179

§ 184

Je-li k platnosti praÂvnõÂho uÂkonu, kteryÂ ucÏinil zaÂkonnyÂ zaÂstupce za nezletileÂho, trÏeba schvaÂlenõÂ soudu,
soud jej schvaÂlõÂ, jestlizÏe to je v zaÂjmu nezletileÂho.

V rozsudku, jõÂmzÏ se vyslovuje osvojenõÂ, uvede
soud i prÏõÂjmenõÂ, ktereÂ osvojenec bude mõÂt.

§ 180

O zrusÏenõÂ osvojenõÂ platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ
§ 181 azÏ 184. NaÂvrh vsÏak muÊzÏe podat i osvojenec.

(1) Soudem ustanovenyÂ opatrovnõÂk nezletileÂho
slozÏõÂ do rukou prÏedsedy senaÂtu slib, zÏe bude rÏaÂdneÏ
vykonaÂvat sveÂ povinnosti a zÏe bude prÏitom dbaÂt pokynuÊ soudu. Po slozÏenõÂ slibu mu prÏedseda senaÂtu vydaÂ
listinu obsahujõÂcõÂ poveÏrÏenõÂ k vyÂchoveÏ a zastupovaÂnõÂ
dõÂteÏte a vymezenõÂ rozsahu praÂv a povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch z tohoto poveÏrÏenõÂ.
(2) Soud dohlõÂzÏõÂ na spraÂvu majetku nezletileÂho
zastoupeneÂho opatrovnõÂkem a cÏinõÂ nutnaÂ a vhodnaÂ opatrÏenõÂ ke zjisÏteÏnõÂ a zajisÏteÏnõÂ jeho majetku.
(3) OpatrovnõÂk prÏedlozÏõÂ soudu po skoncÏenõÂ zastupovaÂnõÂ zaÂveÏrecÏnyÂ uÂcÏet ze spraÂvy majetku; soud mu
muÊzÏe teÂzÏ ulozÏit, aby mu beÏhem zastupovaÂnõÂ podaÂval
pravidelneÂ zpraÂvy o sveÂ cÏinnosti.

§ 185

Ï õÂzenõÂ o uÂschovaÂch
R
§ 185a
(1) U soudu lze slozÏit do uÂschovy penõÂze, cenneÂ
papõÂry a jineÂ moviteÂ veÏci hodõÂcõÂ se k uÂschoveÏ za uÂcÏelem
splneÏnõÂ zaÂvazku.
(2) NaÂvrh na prÏijetõÂ do uÂschovy musõÂ obsahovat
prohlaÂsÏenõÂ toho, kdo penõÂze, cenneÂ papõÂry nebo jineÂ
veÏci do uÂschovy sklaÂdaÂ (daÂle jen ¹slozÏitelª), zÏe zaÂvazek, jehozÏ prÏedmeÏtem jsou hodnoty sklaÂdaneÂ do
uÂschovy, nelze splnit, protozÏe veÏrÏitel je neprÏõÂtomen
nebo je v prodlenõÂ, nebo zÏe slozÏitel maÂ oduÊvodneÏneÂ
pochybnosti, kdo je veÏrÏitelem, nebo zÏe slozÏitel veÏrÏitele
neznaÂ.

Ï õÂzenõÂ o osvojenõÂ
R
§ 181

(3) Soud rozhoduje bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm, ktereÂ
dorucÏõÂ uÂcÏastnõÂkuÊm do vlastnõÂch rukou.

(1) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou osvojovaneÂ dõÂteÏ, jeho
rodicÏe, osvojitel a jeho manzÏel.

§ 185b
Â
UcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je slozÏitel a po prÏijetõÂ uÂschovy
takeÂ ten, pro koho jsou penõÂze, cenneÂ papõÂry nebo jineÂ
veÏci urcÏeny (daÂle jen ¹prÏõÂjemceª). Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o prÏijetõÂ do uÂschovy je uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ i ten, kdo
uplatnÏuje praÂvo na prÏedmeÏt uÂschovy.

(2) RodicÏe osvojovaneÂho dõÂteÏte vsÏak nejsou uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe jsou zbaveni rodicÏovskyÂch praÂv
nebo jestlizÏe nemajõÂ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
jakozÏ i v prÏõÂpadech, kdy nenõÂ trÏeba k osvojenõÂ jejich
souhlasu, acÏkoli jsou zaÂkonnyÂmi zaÂstupci osvojovaneÂho dõÂteÏte.
(3) ManzÏel osvojitele nenõÂ uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ, nenõÂ-li k osvojenõÂ trÏeba jeho souhlasu.
§ 182
(1) OsvojovaneÂ dõÂteÏ soud vyslechne, jen jestlizÏe
toto dõÂteÏ je s to pochopit vyÂznam osvojenõÂ a vyÂslech
nenõÂ v rozporu s jeho zaÂjmem. NemaÂ-li byÂt osvojovaneÂ
dõÂteÏ vyslechnuto, neprÏedvolaÂvaÂ se k jednaÂnõÂ.

§ 185c
VyzÏaÂdaÂ-li si uÂschova naÂklady, ulozÏõÂ soud slozÏiteli,
aby slozÏil prÏimeÏrÏenou zaÂlohu na naÂklady. Nebude-li
zaÂloha ve stanoveneÂ lhuÊteÏ zaplacena, soud naÂvrh na
prÏijetõÂ uÂschovy zamõÂtne; soud rovneÏzÏ naÂvrh na prÏijetõÂ
uÂschovy zamõÂtne, nehodõÂ-li se veÏc k uÂschoveÏ vuÊbec
nebo nenalezne-li se vhodnyÂ zpuÊsob uÂschovy.
§ 185d

(1) Na zaÂkladeÏ leÂkarÏskeÂho vysÏetrÏenõÂ zjistõÂ soud,
zda zdravotnõÂ stav osvojovaneÂho dõÂteÏte i osvojitele se
neprÏõÂcÏõÂ uÂcÏelu osvojenõÂ. S vyÂsledky sÏetrÏenõÂ seznaÂmõÂ soud
uÂcÏastnõÂky.

(1) PrÏedmeÏt uÂschovy vydaÂ soud prÏõÂjemci na jeho
zÏaÂdost. JestlizÏe ke slozÏenõÂ dosÏlo proto, zÏe neÏkdo jinyÂ
nezÏ prÏõÂjemce uplatnÏuje praÂvo na vydaÂnõÂ prÏedmeÏtu
uÂschovy nebo zÏe neÏkdo jinyÂ, jehozÏ souhlasu je trÏeba,
nesouhlasõÂ s vydaÂnõÂm prÏedmeÏtu uÂschovy prÏõÂjemci, je
k vydaÂnõÂ prÏedmeÏtu uÂschovy zapotrÏebõÂ souhlasu vsÏech
uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ a osoby, pro jejichzÏ nesouhlas s plneÏnõÂm dosÏlo ke slozÏenõÂ do uÂschovy. Souhlasu slozÏitele je
vsÏak trÏeba jen tehdy, bylo-li plneÏnõÂ slozÏeno pro neznaÂmeÂho veÏrÏitele.

(2) UÂcÏastnõÂky poucÏõÂ soud o vyÂznamu osvojenõÂ
z hlediska zaÂjmu spolecÏnosti i z hlediska zaÂjmu osvojovaneÂho dõÂteÏte, jakozÏ i o tom, jakeÂ povinnosti maÂ
osvojitel.

(2) SlozÏiteli vydaÂ soud prÏedmeÏt uÂschovy na jeho
zÏaÂdost,
a) jestlizÏe prÏõÂjemce projevõÂ s tõÂmto postupem souhlas,
nebo

(2) OstatnõÂ uÂcÏastnõÂky musõÂ soud vzÏdy vyslechnout, a to podle mozÏnosti osobneÏ.
§ 183
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b) prohlaÂsõÂ-li prÏõÂjemce soudu, zÏe prÏedmeÏt uÂschovy
neprÏijõÂmaÂ, nebo
c) nevyjaÂdrÏõÂ-li se prÏõÂjemce ve lhuÊteÏ stanoveneÂ soudem, acÏkoliv byl na takoveÂ naÂsledky upozorneÏn.
(3) JineÂ osobeÏ, nezÏ kteraÂ je uvedena v odstavcõÂch 1
a 2, zÏaÂdajõÂcõÂ o vydaÂnõÂ prÏedmeÏtu uÂschovy, jej vydaÂ soud
jen se souhlasem slozÏitele a prÏõÂjemce.
§ 185e
Byl-li souhlas s vydaÂnõÂm prÏedmeÏtu uÂschovy odeprÏen, lze jej nahradit pravomocnyÂm rozhodnutõÂm
soudu, kteryÂm bylo rozhodnuto, zÏe ten, kdo vydaÂnõÂ
odporoval, je povinen souhlasit s vydaÂnõÂm prÏedmeÏtu
uÂschovy zÏadateli.
§ 185f
PrÏijõÂmaÂ-li soud do uÂschovy veÏci v prÏõÂpadech stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi zaÂkonnyÂmi prÏedpisy, rÏõÂdõÂ se ustanovenõÂmi prÏõÂslusÏneÂho prÏedpisu, a nenõÂ-li jich, ustanovenõÂmi § 185a azÏ 185h, a to prÏimeÏrÏeneÏ podle povahy
uÂschovy a jejõÂho uÂcÏelu.
§ 185g
(1) Uplynula-li lhuÊta trÏõÂ rokuÊ od praÂvnõÂ moci
usnesenõÂ o prÏijetõÂ do uÂschovy, poprÏõÂpadeÏ ode dne,
kdy prÏedmeÏt uÂschovy meÏl byÂt podle naÂvrhu slozÏiteli
vydaÂn, rozhodne soud, zÏe prÏedmeÏt uÂschovy prÏipadne
staÂtu, jestlizÏe se o neÏj nikdo neprÏihlaÂsõÂ do trÏõÂ rokuÊ ode
dne vyhlaÂsÏenõÂ tohoto usnesenõÂ. Toto usnesenõÂ soud vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce soudu.
(2) Dojde-li po vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ ve lhuÊteÏ podle
odstavce 1 zÏaÂdost o vydaÂnõÂ prÏedmeÏtu uÂschovy, postupuje soud podle § 185d.
(3) UplynutõÂm lhuÊty uvedeneÂ v usnesenõÂ podle
odstavce 1, nebyla-li v teÂto lhuÊteÏ zÏaÂdost o vydaÂnõÂ prÏedmeÏtu uÂschovy podaÂna, prÏipadne prÏedmeÏt uÂschovy
staÂtu. UplynutõÂm teÂto lhuÊty nabude staÂt prÏedmeÏt
uÂschovy i tehdy, nebylo-li podaneÂ zÏaÂdosti pravomocnyÂm usnesenõÂm vyhoveÏno.
§ 158h
PrÏipadne-li prÏedmeÏt uÂschovy staÂtu, zaniknou
praÂva uÂcÏastnõÂkuÊ i jinyÂch osob k prÏedmeÏtu uÂschovy.
Ï õÂzenõÂ o umorÏenõÂ listin
R
§ 185i
(1) UmorÏit lze ztracenou nebo znicÏenou listinu,
kterou je trÏeba prÏedlozÏit k uplatneÏnõÂ praÂva.
(2) V rÏõÂzenõÂ prÏed soudem nelze umorÏit takoveÂ
listiny, ktereÂ podle zaÂkona je opraÂvneÏna umorÏit praÂvnickaÂ osoba, jezÏ je vystavila.
(3) UmorÏenõÂ nepodleÂhajõÂ penõÂze, loternõÂ losy, saÂzenky, lõÂstky a znaÂmky dennõÂho obeÏhu (vstupenky,
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jõÂzdenky apod.), kupoÂny a taloÂny cennyÂch papõÂruÊ, listiny, s nimizÏ je spojeno praÂvo uhrazovat urcÏiteÂ praÂvnickeÂ osobeÏ v tuzemsku cenu zbozÏõÂ a sluzÏeb, jakozÏ
i listiny, na jejichzÏ podkladeÏ lze uplatnit jen naÂrok na
vedlejsÏõÂ plneÏnõÂ.
§ 185j
(1) NaÂvrh na umorÏenõÂ listiny muÊzÏe podat kazÏdyÂ,
kdo maÂ na jejõÂm umorÏenõÂ praÂvnõÂ zaÂjem.
(2) Soud rozhoduje bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm, ktereÂ
dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou.
§ 185k
UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou navrhovatel, ten, kdo je podle listiny povinen plnit, ten, kdo maÂ listinu v drzÏbeÏ,
a ten, kdo podal naÂmitky podle § 185m odst. 2.
§ 185l
(1) V naÂvrhu na umorÏenõÂ listiny je trÏeba uveÂst
skutecÏnosti, z nichzÏ vyplyÂvaÂ, zÏe z listiny nebo na jejõÂm
zaÂkladeÏ lze uplatnit neÏjakeÂ praÂvo. K naÂvrhu je trÏeba
prÏedlozÏit opis listiny nebo oznacÏit listinu, jejõÂho vyÂstavce, poprÏõÂpadeÏ i jineÂ osoby podle listiny zavaÂzaneÂ,
jakozÏ i takoveÂ uÂdaje, ktereÂ listinu odlisÏujõÂ od jinyÂch
listin teÂhozÏ druhu.
(2) Je-li v listineÏ uvedena urcÏitaÂ cÏaÂstka, je trÏeba
uveÂst i tento uÂdaj.
§ 185m
(1) ZjistõÂ-li soud, zÏe listina, jejõÂzÏ umorÏenõÂ bylo
navrzÏeno, nebyla vystavena nebo zÏe nenõÂ ztracena ani
znicÏena, naÂvrh zamõÂtne.
(2) Jinak soud vydaÂ rozhodnutõÂ obsahujõÂcõÂ vyÂzvu,
aby se ten, kdo maÂ listinu, prÏihlaÂsil do jednoho roku od
vydaÂnõÂ usnesenõÂ u soudu, kteryÂ usnesenõÂ vydal, a podle
mozÏnostõÂ prÏedlozÏil listinu nebo aby podal proti naÂvrhu
naÂmitky. Toto usnesenõÂ se vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce
soudu.
(3) Je-li umorÏovaÂna smeÏnka nebo sÏek, stanovõÂ
soud v usnesenõÂ podle odstavce 2 lhuÊtu dvou meÏsõÂcuÊ
a soucÏasneÏ zakaÂzÏe, aby podle umorÏovanyÂch listin bylo
placeno.
(4) LhuÊta podle odstavce 3 se pocÏõÂtaÂ, nenõÂ-li umorÏovanaÂ listina jesÏteÏ splatnaÂ, od prvnõÂho dne jejõÂ splatnosti. JestlizÏe je umorÏovanaÂ listina jizÏ splatnaÂ, pocÏõÂtaÂ se
tato lhuÊta ode dne vyveÏsÏenõÂ usnesenõÂ.
§ 185n
Jde-li o listinu na dorucÏitele, s vyÂjimkou pojistek
na dorucÏitele, skoncÏõÂ lhuÊta podle § 185m azÏ za jeden
rok po splatnosti pohledaÂvky z listiny.
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§ 185o
(1) Od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ azÏ do jeho pravomocneÂho
skoncÏenõÂ nebeÏzÏõÂ proti navrhovateli promlcÏecõÂ doba,
lhuÊta pro zaÂnik praÂva ani lhuÊta urcÏenaÂ k vyÂplateÏ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky podle umorÏovaneÂ listiny.
(2) Ten, komu bylo usnesenõÂ dorucÏeno nebo kdo
se o neÏm mohl prÏi naÂlezÏiteÂ peÂcÏi dozveÏdeÏt, nesmõÂ pod
naÂsledky neplatnosti naklaÂdat praÂvy z umorÏovaneÂ listiny, konat vyÂplaty nebo jinaÂ plneÏnõÂ podle nõÂ, prÏeveÂst ji
nebo proveÂst na nõÂ zmeÏny. Ten, kdo je podle listiny
zavaÂzaÂn, je povinen zadrzÏet prÏedlozÏenou listinu a oznaÂmit soudu, kdo ji prÏedlozÏil.
§ 185p
Bylo-li zahaÂjeno umorÏovacõÂ rÏõÂzenõÂ o smeÏnce cÏi
sÏeku, je navrhovatel, kteryÂ se vykaÂzÏe usnesenõÂm, opraÂvneÏn zÏaÂdat zaplacenõÂ smeÏnky cÏi sÏeku, daÂ-li prÏimeÏrÏenou
jistotu, dokud smeÏnka cÏi sÏek nejsou prohlaÂsÏeny za
umorÏeneÂ. NedaÂ-li tuto jistotu, muÊzÏe zÏalobou pozÏadovat, aby dluzÏnaÂ cÏaÂstka byla slozÏena do uÂschovy soudu.
§ 185q
Soud prÏezkoumaÂ prÏihlaÂsÏku toho, kdo maÂ listinu,
a zjistõÂ jeho naÂmitky. ZjistõÂ-li, zÏe listina nenõÂ ztracena
nebo znicÏena, naÂvrh zamõÂtne.
§ 185r
(1) Uplynula-li lhuÊta podle § 185m odst. 2 nebo 3
a nedojde-li k zamõÂtnutõÂ naÂvrhu, prohlaÂsõÂ soud k dalsÏõÂmu naÂvrhu listinu za umorÏenou.
(2) NenõÂ-li dalsÏõÂ naÂvrh podle odstavce 1 podaÂn do
jednoho meÏsõÂce od uplynutõÂ lhuÊty uvedeneÂ v § 185m
odst. 2 nebo 3, soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ. Na tento naÂsledek je
nutno navrhovatele upozornit v usnesenõÂ podle § 185m
odst. 2 nebo 3.
§ 185s
UsnesenõÂ o umorÏenõÂ listiny nahrazuje umorÏenou
listinu, dokud ten, kdo je podle listiny zavaÂzaÂn, nevydaÂ za ni opraÂvneÏneÂmu naÂhradnõÂ listinu.
Ï õÂzenõÂ o zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
R
§ 186
(1) NaÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm (zbavenõÂ, omezenõÂ nebo vraÂcenõÂ
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm) muÊzÏe podat teÂzÏ zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ je v takoveÂm prÏõÂpadeÏ uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ.
(2) Nepodal-li naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ staÂtnõÂ
orgaÂn nebo zdravotnickeÂ zarÏõÂzenõÂ, muÊzÏe soud ulozÏit
navrhovateli, aby do prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊty prÏedlozÏil leÂkarÏskeÂ vysveÏdcÏenõÂ o dusÏevnõÂm stavu vysÏetrÏovaneÂho; nenõÂ-li v teÂto lhuÊteÏ leÂkarÏskeÂ vysveÏdcÏenõÂ prÏedlozÏeno, soud
zastavõÂ rÏõÂzenõÂ.

(3) NaÂvrh na vraÂcenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm muÊzÏe podat i ten, kdo byl zbaven zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm. JestlizÏe vsÏak soud jeho naÂvrh zamõÂtl a nelze-li ocÏekaÂvat zlepsÏenõÂ jeho stavu, muÊzÏe soud
rozhodnout, zÏe mu toto praÂvo po prÏimeÏrÏenou dobu,
nejdeÂle vsÏak po dobu trÏõÂ let, neprÏõÂslusÏõÂ.
§ 187
(1) Tomu, o jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
jde, ustanovõÂ prÏedseda senaÂtu opatrovnõÂka pro rÏõÂzenõÂ.
(2) Od vyÂslechu vysÏetrÏovaneÂho muÊzÏe soud upustit, nelze-li tento vyÂslech proveÂst vuÊbec nebo bez uÂjmy
pro zdravotnõÂ stav vysÏetrÏovaneÂho.
(3) O zdravotnõÂm stavu vysÏetrÏovaneÂho vyslechne
soud vzÏdy znalce. Na naÂvrh znalce muÊzÏe soud narÏõÂdit,
aby vysÏetrÏovanyÂ byl po dobu nejvyÂsÏe trÏõÂ meÏsõÂcuÊ vysÏetrÏovaÂn ve zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ, jestlizÏe je to nezbytneÏ trÏeba k vysÏetrÏenõÂ zdravotnõÂho stavu.
§ 188
(1) Jsou-li sice podmõÂnky pro omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm pro nadmeÏrneÂ uzÏõÂvaÂnõÂ alkoholickyÂch naÂpojuÊ nebo omamnyÂch prostrÏedkuÊ cÏi jeduÊ, ale
lze-li ocÏekaÂvat, zÏe se stav vysÏetrÏovaneÂho zlepsÏõÂ, muÊzÏe
soud prÏerusÏit rÏõÂzenõÂ na dobu, kterou zaÂrovenÏ urcÏõÂ; prÏitom muÊzÏe rozhodnout, zÏe vysÏetrÏovanyÂ je povinen se
podrobit potrÏebneÂmu leÂcÏenõÂ.
(2) PrÏed uplynutõÂm urcÏeneÂ doby pokracÏuje soud
v rÏõÂzenõÂ jen tehdy, ukaÂzÏe-li se, zÏe nedochaÂzõÂ ke zlepsÏenõÂ.
§ 189
(1) Z duÊvoduÊ vhodnosti nemusõÂ prÏedseda senaÂtu
narÏizovat jednaÂnõÂ.
(2) Soud muÊzÏe rozhodnout, zÏe upustõÂ od dorucÏenõÂ
rozhodnutõÂ o zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, jestlizÏe
dorucÏenõÂ by na adresaÂta mohlo pro jeho dusÏevnõÂ poruchu puÊsobit neprÏõÂzniveÏ nebo jestlizÏe adresaÂt nenõÂ s to
vyÂznam rozhodnutõÂ pochopit.
§ 190
VydanyÂ rozsudek soud zrusÏõÂ, jestlizÏe se pozdeÏji
ukaÂzÏe, zÏe pro zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebyly podmõÂnky.
§ 191
(1) NaÂklady rÏõÂzenõÂ platõÂ staÂt. Lze-li to spravedliveÏ
zÏaÂdat, prÏiznaÂ soud staÂtu jejich naÂhradu proti tomu,
o jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm v rÏõÂzenõÂ sÏlo.
(2) Ten, kdo podaÂ zjevneÏ bezduÊvodnyÂ naÂvrh na
zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, je povinen nahradit uÂjmy, ktereÂ vysÏetrÏovaneÂmu,
jeho zaÂstupci a staÂtu rÏõÂzenõÂm vznikly.
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Ï õÂzenõÂ o vyslovenõÂ prÏõÂpustnosti prÏevzetõÂ
R
nebo drzÏenõÂ v uÂstavu zdravotnickeÂ peÂcÏe
§ 191a
(1) UÂstav vykonaÂvajõÂcõÂ zdravotnickou peÂcÏi (daÂle
jen ¹uÂstavª), ve ktereÂm jsou umist'ovaÂny osoby z duÊvoduÊ uvedenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpise, je povinen
oznaÂmit do 24 hodin soudu, v jehozÏ obvodu uÂstav je,
prÏevzetõÂ kazÏdeÂho, kdo v neÏm byl umõÂsteÏn bez sveÂho
põÂsemneÂho souhlasu (daÂle jen ¹nemocnyÂª).
(2) Je-li osoba, kteraÂ byla prÏijata do zdravotnickeÂ
peÂcÏe se svyÂm põÂsemnyÂm souhlasem, omezena ve volneÂm pohybu nebo styku s vneÏjsÏõÂm sveÏtem azÏ v pruÊbeÏhu leÂcÏenõÂ, je uÂstav povinen ucÏinit oznaÂmenõÂ podle
odstavce 1 do 24 hodin poteÂ, co k takoveÂmu omezenõÂ
dosÏlo.
§ 191b
(1) O kazÏdeÂm, o neÏmzÏ je uÂstav povinen ucÏinit
oznaÂmenõÂ podle § 191a, zahaÂjõÂ soud, v jehozÏ obvodu
je uÂstav, rÏõÂzenõÂ o vyslovenõÂ prÏõÂpustnosti prÏevzetõÂ do
uÂstavu, ledazÏe prÏevzetõÂ a drzÏenõÂ narÏõÂdil soud v jineÂm
rÏõÂzenõÂ.
(2) NemaÂ-li ten, kdo byl uÂstavem prÏevzat, jineÂho
zaÂstupce, ustanovõÂ mu soud pro toto rÏõÂzenõÂ opatrovnõÂka.
(3) Soud provede duÊkazy potrÏebneÂ pro posouzenõÂ, zda k prÏevzetõÂ (§ 191a odst. 1 a 2) dosÏlo ze zaÂkonnyÂch duÊvoduÊ, vyslechne nemocneÂho a osÏetrÏujõÂcõÂho
leÂkarÏe. JednaÂnõÂ zpravidla nenõÂ trÏeba narÏizovat.
(4) Do sedmi dnuÊ ode dne, kdy dosÏlo k omezenõÂ
podle § 191a, soud usnesenõÂm rozhodne, zda k prÏevzetõÂ
dosÏlo ze zaÂkonnyÂch duÊvoduÊ (§ 191a odst. 1).
§ 191c
(1) UsnesenõÂ podle § 191b odst. 4 se dorucÏõÂ umõÂsteÏneÂmu, ledazÏe podle vyjaÂdrÏenõÂ osÏetrÏujõÂcõÂho leÂkarÏe nenõÂ
schopen chaÂpat obsah takoveÂho rozhodnutõÂ, daÂle jeho
zaÂstupci (opatrovnõÂku) a uÂstavu.
(2) OdvolaÂnõÂ proti tomuto usnesenõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. Odvolat se muÊzÏe i uÂstav, bylo-li vysloveno, zÏe prÏevzetõÂ se nestalo v souladu se zaÂkonnyÂmi
duÊvody.
(3) UÂstav muÊzÏe umõÂsteÏneÂho propustit, i kdyzÏ soud
vyslovil, zÏe k prÏevzetõÂ dosÏlo v souladu se zaÂkonnyÂmi
duÊvody.
§ 191d
(1) JestlizÏe soud vyslovil, zÏe prÏevzetõÂ bylo v souladu se zaÂkonnyÂmi duÊvody a umõÂsteÏnyÂ je omezen nebo
vyloucÏen ze styku s vneÏjsÏõÂm sveÏtem, pokracÏuje soud
v rÏõÂzenõÂ o vyslovenõÂ prÏõÂpustnosti jeho dalsÏõÂho drzÏenõÂ
v uÂstavu.
(2) Ke zjisÏteÏnõÂ zdravotnõÂho stavu umõÂsteÏneÂho soud
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ustanovõÂ znalce. UÂkolem znalce je vyjaÂdrÏenõÂ o tom, zda
dalsÏõÂ drzÏenõÂ umõÂsteÏneÂho v uÂstavu prÏi omezenõÂ nebo
vyloucÏenõÂ styku s vneÏjsÏõÂm sveÏtem je cÏi nenõÂ nutneÂ.
Znalcem nemuÊzÏe byÂt ustanoven leÂkarÏ, kteryÂ pracuje
v uÂstavu, v neÏmzÏ je umõÂsteÏnyÂ drzÏen.
(3) Soud narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ prÏizve umõÂsteÏneÂho (pokud podle vyjaÂdrÏenõÂ osÏetrÏujõÂcõÂho leÂkarÏe nebo
põÂsemneÂho znaleckeÂho posudku je umõÂsteÏnyÂ schopen
vnõÂmat pruÊbeÏh a vyÂznam jednaÂnõÂ) a jeho zaÂstupce
(opatrovnõÂka). PrÏi jednaÂnõÂ vyslechne znalce, podle
okolnostõÂ osÏetrÏujõÂcõÂho leÂkarÏe, umõÂsteÏneÂho a provede
poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂ vhodneÂ duÊkazy.
(4) V rozsudku, kteryÂ musõÂ byÂt vyhlaÂsÏen do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ od vyÂroku o prÏõÂpustnosti prÏevzetõÂ do uÂstavu,
rozhodne soud, zda dalsÏõÂ drzÏenõÂ je prÏõÂpustneÂ a na jakou dobu. UstanovenõÂ § 191c odst. 2 a 3 platõÂ tu obdobneÏ.
§ 191e
(1) UÂcÏinnost rozsudku podle § 191d odst. 4 zanikne uplynutõÂm doby jednoho roku ode dne jeho vyhlaÂsÏenõÂ, nebyla-li v neÏm urcÏena lhuÊta kratsÏõÂ. MaÂ-li byÂt
drzÏenõÂ v uÂstavu prodlouzÏeno nad tuto dobu, je nutno
proveÂst noveÂ vysÏetrÏenõÂ a soud musõÂ o povolenõÂ dalsÏõÂho
drzÏenõÂ znovu rozhodnout. UstanovenõÂ § 191c odst. 2 a 3
tu platõÂ obdobneÏ.
(2) Rozsudek podle odstavce 1 nebraÂnõÂ tomu, aby
uÂstav propustil osobu drzÏenou v uÂstavu prÏed uplynutõÂm doby uvedeneÂ v odstavci 1, ani tomu, aby opatrovnickyÂ soud ucÏinil jineÂ opatrÏenõÂ.
§ 191f
Osoba drzÏenaÂ v uÂstavu, je-li zpuÊsobilaÂ k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm, jejõÂ zaÂstupce (opatrovnõÂk) a osoby jõÂ blõÂzkeÂ
mohou jesÏteÏ prÏed uplynutõÂm doby, do ktereÂ je drzÏenõÂ
prÏõÂpustneÂ, zÏaÂdat o noveÂ vysÏetrÏenõÂ a rozhodnutõÂ o propusÏteÏnõÂ, je-li oduÊvodneÏna domneÏnka, zÏe dalsÏõÂ drzÏenõÂ
v uÂstavu nenõÂ duÊvodneÂ. ZamõÂtne-li soud naÂvrh na propusÏteÏnõÂ, muÊzÏe rozhodnout, zÏe nebude konat dalsÏõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ prÏed uplynutõÂm doby, po kterou bylo drzÏenõÂ
v uÂstavu povoleno.
§ 191g
NaÂklady rÏõÂzenõÂ platõÂ staÂt. NeplatõÂ vsÏak naÂklady
praÂvnõÂho zastoupenõÂ, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch
v § 30 odst. 2 tohoto zaÂkona.
Ï õÂzenõÂ opatrovnickeÂ
R
§ 192
(1) PrÏedseda senaÂtu je povinen postarat se o to,
aby byl ustanoven opatrovnõÂk osobaÂm, ktereÂ ho podle
zaÂkona musõÂ mõÂt.
(2) V usnesenõÂ, kteryÂm soud ustanovuje opatrovnõÂka, uvede i rozsah opatrovnickyÂch praÂv a povinnostõÂ.
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§ 193

§ 199

UstanovenõÂ § 176 azÏ 180, pokud se vztahujõÂ na
opatrovnictvõÂ nad nezletilyÂm, platõÂ zde obdobneÏ.

(1) ZjistõÂ-li soud, zÏe ten, kdo byl prohlaÂsÏen za
mrtveÂho, je nazÏivu nebo zÏil v den, od ktereÂho dosud
neuplynula doba prÏimeÏrÏenaÂ k tomu, aby nezveÏstnyÂ
mohl byÂt prohlaÂsÏen za mrtveÂho, zrusÏõÂ sveÂ rozhodnutõÂ
o prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho.

§ 194
Ï
RõÂzenõÂ o povolenõÂ uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ
(1) O povolenõÂ uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ rozhoduje soud
na naÂvrh, k neÏmuzÏ je opraÂvneÏn ten, kteryÂ hodlaÂ manzÏelstvõÂ uzavrÏõÂt.
(2) Ten, kdo hodlaÂ uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ, a jeho zaÂkonnõÂ zaÂstupci jsou uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ. PrÏed rozhodnutõÂm je trÏeba vyslechnout toho, kdo hodlaÂ uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ, v neprÏõÂtomnosti jinyÂch osob o tom, zda skutecÏneÏ chce vstoupit do manzÏelstvõÂ, a vyslechnout i toho,
s kyÂm maÂ byÂt manzÏelstvõÂ uzavrÏeno.
(3) Rozsudek, kteryÂm se povoluje uzavrÏõÂt manzÏelstvõÂ, musõÂ obsahovat i prÏesneÂ oznacÏenõÂ toho, s kyÂm maÂ
byÂt manzÏelstvõÂ uzavrÏeno.
Ï õÂzenõÂ o prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho
R
§ 195
(1) NaÂvrh muÊzÏe podat, kdo maÂ na veÏci praÂvnõÂ
zaÂjem.
(2) UznaÂ-li soud, zÏe podle uÂdajuÊ naÂvrhu tu jsou
podmõÂnky pro prohlaÂsÏenõÂ nezveÏstneÂho za mrtveÂho,
ustanovõÂ nezveÏstneÂmu opatrovnõÂka.
§ 196
(1) Soud vyhlaÂsÏkou nebo jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem vyzve nezveÏstneÂho, aby se do jednoho roku prÏihlaÂsil, a kazÏdeÂho, kdo o neÏm võÂ, aby o neÏm podal v teÂzÏe
lhuÊteÏ zpraÂvu soudu nebo opatrovnõÂku, poprÏõÂpadeÏ zaÂstupci nezveÏstneÂho, uvedeneÂmu ve vyhlaÂsÏce. ZaÂrovenÏ
soud provede vsÏechna potrÏebnaÂ sÏetrÏenõÂ o nezveÏstneÂm.
(2) Ve vyhlaÂsÏce uvede soud podstatneÂ okolnosti
prÏõÂpadu a oznaÂmõÂ, zÏe po uplynutõÂ lhuÊty uvedeneÂ ve
vyhlaÂsÏce rozhodne o prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho, jestlizÏe se
nezveÏstnyÂ neprÏihlaÂsõÂ nebo nedojde-li zpraÂva o tom, zÏe
je na zÏivu. LhuÊtu urcÏõÂ soud na jeden rok od uverÏejneÏnõÂ
vyhlaÂsÏky. Ve vyhlaÂsÏce je nutno uveÂst den, kdy lhuÊta
koncÏõÂ.
§ 197
ZjistõÂ-li soud beÏhem rÏõÂzenõÂ, zÏe nejsou splneÏny podmõÂnky prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho, zastavõÂ rÏõÂzenõÂ.
§ 198
Po uplynutõÂ lhuÊty urcÏeneÂ ve vyhlaÂsÏce vydaÂ soud
rozsudek o prohlaÂsÏenõÂ za mrtveÂho. Uvede v neÏm den,
kteryÂ platõÂ za den smrti nezveÏstneÂho, poprÏõÂpadeÏ den,
kteryÂ nezveÏstnyÂ neprÏezÏil.

(2) Na naÂvrh uÂcÏastnõÂka opravõÂ soud den, kteryÂ je
uveden v jeho rozhodnutõÂ jako den smrti, zjistõÂ-li dodatecÏneÏ, zÏe ten, kdo byl prohlaÂsÏen za mrtveÂho, zemrÏel
jineÂho dne nebo se toho dne nemohl dozÏõÂt, anebo jej
prÏezÏil. Soud tak muÊzÏe ucÏinit i bez naÂvrhu.
§ 200
Je-li jisto, zÏe obcÏan zemrÏel, ale jeho smrt nelze
prokaÂzat stanovenyÂm zpuÊsobem, vydaÂ soud rozhodnutõÂ, kteryÂm prohlaÂsõÂ obcÏana za mrtveÂho.
Ï õÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku
R
§ 200a
Ï õÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku se za(1) R
hajuje na naÂvrh fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby (daÂle jen
¹podnikatelª), jõÂzÏ se zaÂpis v rejstrÏõÂku tyÂkaÂ, nebo osob
opraÂvneÏnyÂch k tomu podle zaÂkona.
(2) Soud muÊzÏe zahaÂjit rÏõÂzenõÂ i bez naÂvrhu, maÂ-li
byÂt dosazÏena shoda mezi zaÂpisem v obchodnõÂm rejstrÏõÂku a skutecÏnyÂm stavem.
(3) ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy stanovõÂ, kterÏõÂ podnikateleÂ
a ktereÂ skutecÏnosti jich se tyÂkajõÂcõÂ se zapisujõÂ do obchodnõÂho rejstrÏõÂku.
§ 200b
(1) V rÏõÂzenõÂ o provedenõÂ zaÂpisu je soud povinen
zkoumat, zda jsou splneÏny prÏedpoklady k provedenõÂ
zaÂpisu vyzÏadovaneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy.
(2) Soud rozhoduje o obsahu zaÂpisu bez jednaÂnõÂ
usnesenõÂm. Ve vyÂroku usnesenõÂ uvede den zaÂpisu. ZaÂpis
je trÏeba proveÂst do jednoho meÏsõÂce od vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o obsahu zaÂpisu.
(3) UstanovenõÂ o porÏaÂdkovyÂch pokutaÂch se pouzÏije i v prÏõÂpadeÏ, zÏe podnikatel neuposlechne vyÂzvy
soudu, aby mu sdeÏlil skutecÏnosti nebo prÏedlozÏil listiny
potrÏebneÂ k provedenõÂ zaÂpisu podle § 200a odst. 2.
§ 200c
(1) ObchodnõÂ rejstrÏõÂk je kazÏdeÂmu prÏõÂstupnyÂ,
kazÏdyÂ maÂ praÂvo do neÏho nahlõÂzÏet a porÏizovat z neÏho
opisy a vyÂpisy.
(2) Na pozÏaÂdaÂnõÂ lze z rejstrÏõÂku vydat uÂrÏednõÂ opis,
vyÂpis nebo potvrzenõÂ o urcÏiteÂm zaÂpisu, poprÏõÂpadeÏ potvrzenõÂ o tom, zÏe v rejstrÏõÂku urcÏityÂ zaÂpis nenõÂ.
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§ 200d
(1) ObchodnõÂ rejstrÏõÂk vede krajskyÂ soud (daÂle jen
¹rejstrÏõÂkovyÂ soudª) pro podnikatele, kterÏõÂ majõÂ sveÂ sõÂdlo
v obvodu tohoto krajskeÂho soudu. NemajõÂ-li sveÂ sõÂdlo,
je prÏõÂslusÏnyÂ soud podle mõÂsta podnikaÂnõÂ; nemaÂ-li podnikatel ani mõÂsto podnikaÂnõÂ, je k vedenõÂ obchodnõÂho
rejstrÏõÂku prÏõÂslusÏnyÂ soud podle mõÂsta bydlisÏteÏ podnikatele.
(2) ObchodnõÂ rejstrÏõÂk pro zahranicÏnõÂ osobu (§ 21
odst. 2 obch. zaÂk.) vede soud, v jehozÏ obvodu je umõÂsteÏn jejõÂ podnik nebo jeho organizacÏnõÂ slozÏka (§ 21
odst. 3 obch. zaÂk.).
(3) ZmeÏnõÂ-li se okolnosti, podle nichzÏ se posuzuje
prÏõÂslusÏnost, soud azÏ dosud prÏõÂslusÏnyÂ rozhodne o prÏenesenõÂ sveÂ prÏõÂslusÏnosti na soud noveÏ prÏõÂslusÏnyÂ ; nesouhlasõÂ-li tento soud s prÏenesenõÂm prÏõÂslusÏnosti, rozhodne
jeho nadrÏõÂzenyÂ soud. Po dorucÏenõÂ sdeÏlenõÂ noveÏ prÏõÂslusÏneÂho rejstrÏõÂkoveÂho soudu o zaÂpisu podnikatele do obchodnõÂho rejstrÏõÂku soud drÏõÂve prÏõÂslusÏnyÂ zaÂpis v obchodnõÂm rejstrÏõÂku vymazÏe.
§ 200e
Ï
RõÂzenõÂ o neÏkteryÂch otaÂzkaÂch obchodnõÂch
spolecÏnostõÂ, druzÏstev a jinyÂch praÂvnickyÂch osob
(1) Pro rÏõÂzenõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v § 9 odst. 4
põÂsm. b) azÏ j) je prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud, v jehozÏ obvodu
maÂ obchodnõÂ spolecÏnost nebo druzÏstvo sõÂdlo.
(2) NestanovõÂ-li zaÂkon, zÏe se rÏõÂzenõÂ uvedenaÂ v odstavci 1 zahajujõÂ na naÂvrh, lze je zahaÂjit i bez naÂvrhu.
(3) UÂcÏastenstvõÂ ve veÏcech uvedenyÂch v odstavci 1
se rÏõÂdõÂ ustanovenõÂm § 94. O veÏci nenõÂ trÏeba narÏizovat
jednaÂnõÂ. Rozhoduje se usnesenõÂm.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 3 se pouzÏijõÂ prÏimeÏrÏeneÏ i v rÏõÂzenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se jinyÂch praÂvnickyÂch osob
v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 9 odst. 4 põÂsm. j).
§ 200f a 200g
zrusÏeny
§ 200h
Ï
RõÂzenõÂ ve veÏcech sdruzÏovaÂnõÂ
v politickyÂch stranaÂch a politickyÂch hnutõÂch
(1) NesouhlasõÂ-li prÏõÂpravnyÂ vyÂbor politickeÂ strany
nebo politickeÂho hnutõÂ s upozorneÏnõÂm prÏõÂslusÏneÂho ministerstva, zÏe naÂvrh na registraci nemaÂ naÂlezÏitosti pozÏadovaneÂ zaÂkonem nebo zÏe v naÂvrhu jsou neuÂplneÂ nebo
neprÏesneÂ uÂdaje, muÊzÏe se prÏõÂpravnyÂ vyÂbor domaÂhat
urcÏenõÂ, zÏe naÂvrh na registraci nemaÂ nedostatky.

34b
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(2) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je prÏõÂpravnyÂ vyÂbor a prÏõÂslusÏneÂ ministerstvo.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂm k rozhodnutõÂ je krajskyÂ soud,
v jehozÏ obvodu maÂ sõÂdlo prÏõÂpravnyÂ vyÂbor.
(4) Rozhoduje se bez jednaÂnõÂ, usnesenõÂm. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
§ 200i
Ï
RõÂzenõÂ o zrusÏenõÂ politickeÂ strany nebo
politickeÂho hnutõÂ, pozastavenõÂ
a znovuobnovenõÂ jejich cÏinnosti
Soud rozhoduje bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm. OpravneÂ
prostrÏedky proti rozhodnutõÂ nejsou prÏõÂpustneÂ.
§ 200j
(1) JestlizÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtnõÂ spraÂvy saÂm neodstranõÂ chyby nebo nedostatky ve staÂleÂm seznamu
volicÏuÊ nebo ve zvlaÂsÏtnõÂm seznamu volicÏuÊ, muÊzÏe se obcÏan tõÂm dotcÏenyÂ obraÂtit na soud prÏõÂslusÏnyÂ podle volebnõÂho okrsku s naÂvrhem na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o provedenõÂ opravy nebo doplneÏnõÂ tohoto seznamu.
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou navrhovatel a obec.
(3) Soud rozhodne bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm, a to do
trÏõÂ dnuÊ.
(4) K rÏõÂzenõÂ ve veÏcech chyb nebo nedostatkuÊ ve
staÂlyÂch seznamech volicÏuÊ nebo ve zvlaÂsÏtnõÂch seznamech volicÏuÊ je prÏõÂslusÏnyÂ okresnõÂ soud.
§ 200k
(1) JestlizÏe volebnõÂ komise, prÏõÂslusÏnaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona34b) vydat konecÏneÂ rozhodnutõÂ, rozhodla o
a) odmõÂtnutõÂ kandidaÂtnõÂ listiny pro volby do zastupitelstva v obci, muÊzÏe se volebnõÂ strana obraÂtit na
soud s naÂvrhem na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zaregistrovaÂnõÂ teÂto kandidaÂtnõÂ listiny,
b) sÏkrtnutõÂ na kandidaÂtnõÂ listineÏ pro volby do zastupitelstva v obci, muÊzÏe se volebnõÂ strana, jakozÏ
i kandidaÂt, obraÂtit na soud s naÂvrhem na vydaÂnõÂ
rozhodnutõÂ o ponechaÂnõÂ kandidaÂta na kandidaÂtnõÂ
listineÏ.
(2) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je navrhovatel a okresnõÂ,
meÏstskaÂ nebo UÂstrÏednõÂ volebnõÂ komise.
(3) Soud rozhodne bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm, a to do
trÏõÂ dnuÊ.
(4) Proti rozhodnutõÂ soudu nejsou prÏõÂpustneÂ
opravneÂ prostrÏedky.

) ZaÂkon cÏ. 152/1994 Sb., o volbaÂch do zastupitelstev v obcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
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§ 200l
(1) O stõÂzÏnosti proti vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o zvolenõÂ
cÏlenem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez
jednaÂnõÂ usnesenõÂm, a to do sedmi dnuÊ.

HL AVA P RV N IÂ
ODVOLAÂNIÂ

(2) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je navrhovatel.
(3) Proti rozhodnutõÂ soudu nejsou prÏõÂpustneÂ
opravneÂ prostrÏedky.

PodaÂnõÂ odvolaÂnõÂ
§ 201

Ï õÂzenõÂ ve veÏcech voleb
R

UÂcÏastnõÂk muÊzÏe napadnout rozhodnutõÂ soudu
prvnõÂho stupneÏ odvolaÂnõÂm, pokud to zaÂkon nevylucÏuje.

§ 200m

§ 202

(1) JestlizÏe volebnõÂ orgaÂn, prÏõÂslusÏnyÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona34d) vydat konecÏneÂ rozhodnutõÂ, rozhodl o

(1) OdvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ proti rozsudku pro
uznaÂnõÂ nebo proti rozsudku pro zmesÏkaÂnõÂ, ledazÏe je
podaÂno proto, zÏe nebyly splneÏny prÏedpoklady pro
jejich vydaÂnõÂ (§ 153a, 153b) nebo zÏe rozsudek spocÏõÂvaÂ
v nespraÂvneÂm praÂvnõÂm posouzenõÂ veÏci.

a) odmõÂtnutõÂ kandidaÂtnõÂ listiny pro volby do PoslaneckeÂ sneÏmovny, muÊzÏe se politickaÂ strana, politickeÂ hnutõÂ nebo volebnõÂ koalice, ktereÂ kandidaÂtnõÂ
listinu podaly, obraÂtit na soud s naÂvrhem na vydaÂnõÂ
rozhodnutõÂ o zaregistrovaÂnõÂ teÂto kandidaÂtnõÂ listiny,
b) sÏkrtnutõÂ kandidaÂta na kandidaÂtnõÂ listineÏ pro volby
do PoslaneckeÂ sneÏmovny, muÊzÏe se politickaÂ strana,
politickeÂ hnutõÂ nebo volebnõÂ koalice, ktereÂ kandidaÂtnõÂ listinu podaly, obraÂtit na soud s naÂvrhem na
vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o ponechaÂnõÂ kandidaÂta na kandidaÂtnõÂ listineÏ,
c) odmõÂtnutõÂ prÏihlaÂsÏky k registraci pro volby do SenaÂtu, muÊzÏe se ten, kdo prÏihlaÂsÏku podal, obraÂtit na
soud s naÂvrhem na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zaregistrovaÂnõÂ prÏihlaÂsÏeneÂho kandidaÂta.
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou navrhovatel a prÏõÂslusÏnyÂ
volebnõÂ orgaÂn.
(3) Soud rozhodne bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm, a to do
trÏõÂ dnuÊ.
(4) Proti rozhodnutõÂ soudu nejsou prÏõÂpustneÂ
opravneÂ prostrÏedky.
§ 200n
(1) O stõÂzÏnosti proti vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o zvolenõÂ
poslancem nebo senaÂtorem34d) rozhodne soud bez jednaÂnõÂ usnesenõÂm, a to do deseti dnuÊ.
(2) UÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ je navrhovatel, poslanec
nebo senaÂtor, jehozÏ osveÏdcÏenõÂ o zvolenõÂ je stõÂzÏnostõÂ
napadeno, a prÏõÂslusÏnyÂ volebnõÂ orgaÂn.
(3) Proti rozhodnutõÂ soudu nejsou prÏõÂpustneÂ
opravneÂ prostrÏedky.

34c
34d

(2) OdvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ, jõÂmzÏ
se upravuje vedenõÂ rÏõÂzenõÂ;
byl k rÏõÂzenõÂ prÏibraÂn dalsÏõÂ uÂcÏastnõÂk;
bylo zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ bez naÂvrhu;
bylo vraÂceno podaÂnõÂ k opraveÏ ;
bylo prominuto zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty;
byla nebo nebyla prÏipusÏteÏna zmeÏna naÂvrhu;
bylo rozhodnuto o sveÏdecÏneÂm nebo o naÂrocõÂch
podle § 139 odst. 3;
h) byl schvaÂlen smõÂr;
i) bylo rozhodnuto o naÂvrhu obcÏana na provedenõÂ
opravy nebo doplneÏnõÂ volicÏskeÂho seznamu.

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

(3) OdvolaÂnõÂ jen proti duÊvoduÊm rozhodnutõÂ nenõÂ
prÏõÂpustneÂ.
§ 203
zrusÏen
§ 204
(1) OdvolaÂnõÂ se podaÂvaÂ do 15 dnuÊ od dorucÏenõÂ
rozhodnutõÂ u soudu, proti jehozÏ rozhodnutõÂ smeÏrÏuje.
Bylo-li vydaÂno opravneÂ usnesenõÂ, beÏzÏõÂ tato lhuÊta znovu
od dorucÏenõÂ opravneÂho usnesenõÂ.
(2) OdvolaÂnõÂ je podaÂno vcÏas takeÂ tehdy, jestlizÏe
bylo podaÂno po uplynutõÂ patnaÂctidennõÂ lhuÊty proto,
zÏe se odvolatel rÏõÂdil nespraÂvnyÂm poucÏenõÂm soudu
o odvolaÂnõÂ. Neobsahuje-li rozhodnutõÂ poucÏenõÂ o odvolaÂnõÂ nebo obsahuje-li nespraÂvneÂ poucÏenõÂ o tom, zÏe odvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ, lze podat odvolaÂnõÂ do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
od dorucÏenõÂ.

) § 59 zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 247/1995 Sb., o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
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(3) ProminutõÂ zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty k odvolaÂnõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ, jde-li o odvolaÂnõÂ proti rozsudku, kteryÂm bylo
vysloveno, zÏe se manzÏelstvõÂ rozvaÂdõÂ, zÏe je neplatneÂ
nebo zÏe nenõÂ. V teÏchto prÏõÂpadech takeÂ neplatõÂ ustanovenõÂ odstavce 2 veÏty druheÂ.
§ 205
(1) V odvolaÂnõÂ maÂ byÂt vedle obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ
(§ 42 odst. 4) uvedeno, proti ktereÂmu rozhodnutõÂ smeÏrÏuje, v cÏem je spatrÏovaÂna nespraÂvnost tohoto rozhodnutõÂ nebo postupu soudu a cÏeho se odvolatel domaÂhaÂ.
(2) V odvolaÂnõÂ je mozÏno uveÂst noveÂ skutecÏnosti
a duÊkazy.
§ 206
(1) PodaÂ-li ten, kdo je k tomu opraÂvneÏn, vcÏas odvolaÂnõÂ, nenabyÂvaÂ rozhodnutõÂ praÂvnõÂ moci, dokud o odvolaÂnõÂ pravomocneÏ nerozhodne odvolacõÂ soud.
(2) Bylo-li vsÏak rozhodnuto o neÏkolika praÂvech se
samostatnyÂm skutkovyÂm zaÂkladem nebo tyÂkaÂ-li se rozhodnutõÂ neÏkolika uÂcÏastnõÂkuÊ, z nichzÏ kazÏdyÂ jednaÂ v rÏõÂzenõÂ saÂm za sebe (§ 91 odst. 1) a odvolaÂnõÂ se vyÂslovneÏ
vztahuje jen na neÏkteraÂ praÂva nebo na neÏktereÂ uÂcÏastnõÂky, nenõÂ praÂvnõÂ moc vyÂroku, kteryÂ nenõÂ napaden,
odvolaÂnõÂm dotcÏena. To neplatõÂ v prÏõÂpadech, kdy na
rozhodnutõÂ o napadeneÂm vyÂroku je zaÂvislyÂ vyÂrok,
kteryÂ odvolaÂnõÂm nebyl vyÂslovneÏ dotcÏen, nebo jestlizÏe
z praÂvnõÂho prÏedpisu vyplyÂvaÂ urcÏityÂ zpuÊsob vyporÏaÂdaÂnõÂ
vztahu mezi uÂcÏastnõÂky.
(3) PraÂvnõÂ moc ostatnõÂch vyÂrokuÊ nenõÂ dotcÏena takeÂ
tehdy, jestlizÏe odvolaÂnõÂ smeÏrÏuje pouze proti vyÂroku
o naÂkladech rÏõÂzenõÂ, o prÏõÂslusÏenstvõÂ pohledaÂvky, o jejõÂ
splatnosti nebo o prÏedbeÏzÏneÂ vykonatelnosti rozsudku.
VzdaÂnõÂ se odvolaÂnõÂ a jeho vzetõÂ zpeÏt
§ 207
(1) VzdaÂt se odvolaÂnõÂ je mozÏno jedineÏ vuÊcÏi soudu,
a to azÏ po vyhlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂ.
(2) Dokud o odvolaÂnõÂ nebylo rozhodnuto, je
mozÏno vzõÂt je zpeÏt; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ odvolacõÂ soud
odvolacõÂ rÏõÂzenõÂ zastavõÂ. Vzal-li neÏkdo odvolaÂnõÂ zpeÏt,
nemuÊzÏe je podat znovu.
§ 208
Je-li naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ vzat zpeÏt, kdyzÏ jizÏ
rozhodl soud prvnõÂho stupneÏ, ale jeho rozhodnutõÂ nenõÂ
dosud v praÂvnõÂ moci, odvolacõÂ soud rozhodne o prÏipusÏteÏnõÂ zpeÏtvzetõÂ. Soud zpeÏtvzetõÂ neprÏipustõÂ, jestlizÏe druhyÂ
uÂcÏastnõÂk z vaÂzÏnyÂch duÊvoduÊ s tõÂm nesouhlasõÂ. JestlizÏe
zpeÏtvzetõÂ prÏipustõÂ, odvolacõÂ soud zrusÏõÂ rozhodnutõÂ
soudu prvnõÂho stupneÏ a rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
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UÂkony soudu prvnõÂho stupneÏ
§ 209
PrÏedseda senaÂtu soudu prvnõÂho stupneÏ dbaÂ o odstraneÏnõÂ vad odvolaÂnõÂ. NezdarÏõÂ-li se mu vadu odstranit
nebo maÂ-li za to, zÏe odvolaÂnõÂ je podaÂno opozÏdeÏneÏ nebo
tõÂm, kdo k neÏmu nenõÂ opraÂvneÏn, nebo zÏe nenõÂ prÏõÂpustneÂ, prÏedlozÏõÂ veÏc po uplynutõÂ odvolacõÂ lhuÊty se
zpraÂvou o tom odvolacõÂmu soudu.
§ 210
(1) Nejde-li o prÏõÂpad uvedenyÂ v § 209, dorucÏõÂ
prÏedseda senaÂtu odvolaÂnõÂ, ktereÂ smeÏrÏuje proti rozsudku, ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm.
(2) Je-li to trÏeba, vysÏetrÏõÂ prÏedseda senaÂtu, zda jsou
splneÏny podmõÂnky rÏõÂzenõÂ, opatrÏõÂ zpraÂvy a listiny, jichzÏ
se odvolatel dovolaÂvaÂ, a provede i jinaÂ podobnaÂ sÏetrÏenõÂ.
(3) Jakmile vsÏem uÂcÏastnõÂkuÊm uplyne lhuÊta k podaÂnõÂ odvolaÂnõÂ a jakmile jsou provedena sÏetrÏenõÂ podle odstavce 2, prÏedlozÏõÂ prÏedseda senaÂtu veÏc odvolacõÂmu
soudu.
§ 210a
UsnesenõÂ o povinnosti zaplatit soudnõÂ poplatek
nebo usnesenõÂ, z neÏhozÏ nenabyla dosud praÂva osoba
jinaÂ nezÏ odvolatel, nebo usnesenõÂ, kteryÂm bylo ulozÏeno porÏaÂdkoveÂ opatrÏenõÂ (§ 53), anebo usnesenõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ podle § 76a, muÊzÏe k odvolaÂnõÂ zmeÏnit
prÏõÂmo soud prvnõÂho stupneÏ, pokud odvolaÂnõÂ v celeÂm
rozsahu vyhovõÂ.
Ï õÂzenõÂ u odvolacõÂho soudu
R
§ 211
Pro rÏõÂzenõÂ u odvolacõÂho soudu platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ
ustanovenõÂ o rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prvnõÂho stupneÏ, pokud nenõÂ stanoveno neÏco jineÂho.
§ 212
(1) OdvolacõÂ soud projednaÂ veÏc v mezõÂch, ve kteryÂch se odvolatel domaÂhaÂ prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ.
TõÂmto rozsahem nenõÂ vaÂzaÂn
a) ve veÏcech, v nichzÏ lze zahaÂjit rÏõÂzenõÂ bez naÂvrhu,
b) v prÏõÂpadech, kdy na rozhodnutõÂ o napadeneÂm vyÂroku je zaÂvislyÂ vyÂrok, kteryÂ odvolaÂnõÂm nebyl dotcÏen,
c) v prÏõÂpadech, kde jde o takovaÂ spolecÏnaÂ praÂva nebo
povinnosti, zÏe se rozhodnutõÂ musõÂ vztahovat na
vsÏechny uÂcÏastnõÂky, kterÏõÂ vystupujõÂ na jedneÂ
straneÏ, a kde platõÂ uÂkony jednoho z nich i pro
ostatnõÂ (§ 91 odst. 2), trÏebazÏe odvolaÂnõÂ podal jen
neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ,
d) jestlizÏe z praÂvnõÂho prÏedpisu vyplyÂvaÂ urcÏityÂ zpuÊsob
vyporÏaÂdaÂnõÂ vztahu mezi uÂcÏastnõÂky.
(2) K vadaÂm rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prvnõÂho stupneÏ
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prÏihlõÂzÏõÂ odvolacõÂ soud jen potud, pokud mohly mõÂt za
naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci.

RozhodnutõÂ o odvolaÂnõÂ
§ 218

(3) OdvolacõÂ soud muÊzÏe rozhodnutõÂ soudu
prvnõÂho stupneÏ zrusÏit, i kdyzÏ je navrhovaÂna jeho
zmeÏna, a naopak.

(1) OdvolacõÂ soud odmõÂtne odvolaÂnõÂ, ktereÂ
a) bylo podaÂno opozÏdeÏneÏ ;
b) bylo podaÂno neÏkyÂm, kdo k odvolaÂnõÂ nenõÂ opraÂvneÏn;
c) smeÏrÏuje proti rozhodnutõÂ, proti neÏmuzÏ nenõÂ odvolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ.

(4) UÂcÏastnõÂci mohou odvolacõÂ naÂvrhy i odvolacõÂ
duÊvody bez souhlasu soudu meÏnit.
§ 213
(1) OdvolacõÂ soud nenõÂ vaÂzaÂn skutkovyÂm stavem,
jak jej zjistil soud prvnõÂho stupneÏ.
(2) OdvolacõÂ soud muÊzÏe opakovat dokazovaÂnõÂ
nebo je i doplnit, nejde-li o rozsaÂhlejsÏõÂ doplneÏnõÂ a lze-li je proveÂst bez pruÊtahuÊ. DokazovaÂnõÂ doplnõÂ bud' saÂm
nebo prostrÏednictvõÂm soudu prvnõÂho stupneÏ, anebo
soudu dozÏaÂdaneÂho.
§ 214
(1) K projednaÂnõÂ odvolaÂnõÂ narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu
odvolacõÂho soudu jednaÂnõÂ.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

(2) JednaÂnõÂ nenõÂ trÏeba narÏizovat, jestlizÏe
se odmõÂtaÂ odvolaÂnõÂ podle § 218;
se zastavuje nebo prÏerusÏuje rÏõÂzenõÂ;
odvolaÂnõÂ smeÏrÏuje proti usnesenõÂ;
jde o rozhodnutõÂ o zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, o vyslovenõÂ prÏõÂpustnosti prÏevzetõÂ nebo drzÏenõÂ
v uÂstavu zdravotnickeÂ peÂcÏe nebo o prohlaÂsÏenõÂ za
mrtveÂho;
se zrusÏuje rozhodnutõÂ podle § 221 odst. 1.;
odvolaÂnõÂ se tyÂkaÂ toliko naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, prÏõÂslusÏenstvõÂ pohledaÂvky nebo jejõÂ splatnosti anebo prÏedbeÏzÏneÂ vykonatelnosti rozsudku;
odvolaÂnõÂ smeÏrÏuje proti rozsudku, kteryÂm bylo rozhodnuto jen o vyÂzÏiveÏ nezletileÂho dõÂteÏte;
odvolaÂnõÂ smeÏrÏuje proti rozsudku pro uznaÂnõÂ nebo
proti rozsudku pro zmesÏkaÂnõÂ.
§ 215

Na zacÏaÂtku jednaÂnõÂ podaÂ prÏedseda nebo poveÏrÏenyÂ
cÏlen senaÂtu zpraÂvu o dosavadnõÂm pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ. Potom se vyjaÂdrÏõÂ uÂcÏastnõÂci a prÏednesou sveÂ naÂvrhy.
§ 216
(1) UstanovenõÂ § 92 pro odvolacõÂ rÏõÂzenõÂ neplatõÂ.
(2) NenõÂ duÊvodem pro prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe se
uÂcÏastnõÂci nedostavõÂ k jednaÂnõÂ u odvolacõÂho soudu.
§ 217
zrusÏen

(2) Jako opozÏdeÏneÂ nemuÊzÏe byÂt odmõÂtnuto odvolaÂnõÂ, ktereÂ bylo ve lhuÊteÏ podaÂno u odvolacõÂho soudu
nebo do protokolu u neprÏõÂslusÏneÂho okresnõÂho soudu.
ToteÂzÏ platõÂ, bylo-li odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ podle § 76a podaÂno ve lhuÊteÏ u soudu
prÏõÂslusÏneÂho podle § 88 põÂsm. c).
§ 219
OdvolacõÂ soud rozhodnutõÂ potvrdõÂ, je-li veÏcneÏ
spraÂvneÂ.
§ 220
(1) OdvolacõÂ soud zmeÏnõÂ rozhodnutõÂ, jestlizÏe soud
prvnõÂho stupneÏ rozhodl nespraÂvneÏ, acÏkoli spraÂvneÏ zjistil skutkovyÂ stav.
(2) OdvolacõÂ soud muÊzÏe zmeÏnit rozhodnutõÂ
i tehdy, jestlizÏe po doplneÏnõÂ dokazovaÂnõÂ je skutkovyÂ
stav veÏci zjisÏteÏn tak, zÏe je mozÏno o veÏci rozhodnout.
§ 221
(1) Nejsou-li podmõÂnky ani pro potvrzenõÂ, ani pro
zmeÏnu rozhodnutõÂ, soud je zrusÏõÂ. UcÏinõÂ tak zejmeÂna,
jestlizÏe:
a) ke zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu veÏci je trÏeba proveÂst
dalsÏõÂ duÊkazy (§ 120), ktereÂ nemohou byÂt provedeny v odvolacõÂm rÏõÂzenõÂ (§ 213 odst. 2),
b) tu jsou takoveÂ vady, zÏe rÏõÂzenõÂ nemeÏlo probeÏhnout
pro nedostatek podmõÂnek rÏõÂzenõÂ nebo rozhodoval
veÏcneÏ neprÏõÂslusÏnyÂ soud nebo vyloucÏenyÂ soudce
anebo soud nebyl spraÂvneÏ obsazen,
c) rozsudek nenõÂ prÏezkoumatelnyÂ pro nesrozumitelnost nebo nedostatek duÊvoduÊ,
d) soud neprÏibral za uÂcÏastnõÂka toho, kdo meÏl byÂt
uÂcÏastnõÂkem.
(2) ZrusÏõÂ-li odvolacõÂ soud rozhodnutõÂ, vraÂtõÂ veÏc
soudu prvnõÂho stupneÏ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ, nebo postoupõÂ
veÏc veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu soudu nebo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, poprÏõÂpadeÏ postoupõÂ veÏc orgaÂnu, do jehozÏ pravomoci naÂlezÏõÂ.
§ 222
(1) JestlizÏe odvolatel vezme odvolaÂnõÂ zpeÏt, praÂvnõÂ
moc napadeneÂho rozhodnutõÂ nastane, jako kdyby
k podaÂnõÂ odvolaÂnõÂ nedosÏlo.
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(2) OdvolaÂnõÂ muÊzÏe byÂt odvolacõÂm soudem vyrÏõÂzeno i tak, zÏe prÏipustõÂ vzetõÂ naÂvrhu na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ
zpeÏt, anebo schvaÂlõÂ smõÂr.
(3) Za podmõÂnek § 164 muÊzÏe odvolacõÂ soud takeÂ
narÏõÂdit opravu napadeneÂho rozhodnutõÂ.
§ 223
OdvolacõÂ soud rozhoduje rozsudkem, jestlizÏe potvrzuje nebo meÏnõÂ rozsudek; jinak rozhoduje usnesenõÂm.
§ 224
NaÂklady odvolacõÂho rÏõÂzenõÂ
(1) UstanovenõÂ o naÂkladech rÏõÂzenõÂ prÏed soudem
prvnõÂho stupneÏ platõÂ i pro rÏõÂzenõÂ odvolacõÂ.
(2) ZmeÏnõÂ-li odvolacõÂ soud rozhodnutõÂ, rozhodne
i o naÂkladech rÏõÂzenõÂ u soudu prvnõÂho stupneÏ.
(3) ZrusÏõÂ-li odvolacõÂ soud rozhodnutõÂ a vraÂtõÂ-li veÏc
soudu prvnõÂho stupneÏ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ, rozhodne
o naÂhradeÏ naÂkladuÊ soud prvnõÂho stupneÏ v noveÂm rozhodnutõÂ o veÏci.
DalsÏõÂ pruÊbeÏh rÏõÂzenõÂ
§ 225
Soud prvnõÂho stupneÏ dorucÏõÂ rozhodnutõÂ o odvolaÂnõÂ, pokud je nedorucÏil odvolacõÂ soud prÏõÂmo.
§ 226
Bylo-li rozhodnutõÂ zrusÏeno a byla-li veÏc vraÂcena
k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ a noveÂmu rozhodnutõÂ, je soud prvnõÂho
stupneÏ vaÂzaÂn praÂvnõÂm naÂzorem odvolacõÂho soudu.
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c) bylo-li rozhodnuto v jeho neprospeÏch v duÊsledku
trestneÂho cÏinu soudce.
(2) NaÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ maÂ vedle obecnyÂch
naÂlezÏitostõÂ (§ 42 odst. 4) obsahovat oznacÏenõÂ rozhodnutõÂ, proti neÏmuzÏ smeÏrÏuje, duÊvod obnovy, skutecÏnosti,
ktereÂ sveÏdcÏõÂ o tom, zÏe je naÂvrh podaÂn vcÏas, duÊkazy,
jimizÏ maÂ byÂt duÊvodnost naÂvrhu prokaÂzaÂna, jakozÏ i to,
cÏeho se navrhovatel domaÂhaÂ.
§ 229
Obnova nenõÂ prÏõÂpustnaÂ proti
a) rozsudkuÊm, kteryÂmi bylo vysloveno, zÏe se manzÏelstvõÂ rozvaÂdõÂ, zÏe je neplatneÂ nebo zÏe zde nenõÂ,
b) rozsudkuÊm a usnesenõÂm, jejichzÏ zrusÏenõÂ nebo
zmeÏny lze dosaÂhnout jinak.
§ 230
(1) NaÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ je nutno podat ve
lhuÊteÏ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od teÂ doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozveÏdeÏl o duÊvodu obnovy, nebo od teÂ doby,
kdy jej mohl uplatnit.
(2) Po trÏech letech od praÂvnõÂ moci rozsudku nebo
usnesenõÂ, kteryÂm bylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ, muÊzÏe
byÂt naÂvrh podaÂn jen pro duÊvod uvedenyÂ v § 228 odst. 1
põÂsm. c). NaÂvrh muÊzÏe byÂt podaÂn i po uplynutõÂ teÂto
lhuÊty, jestlizÏe trestnõÂ rozsudek, na jehozÏ podkladeÏ bylo
v obcÏanskeÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏiznaÂno praÂvo, byl pozdeÏji podle trestneÏpraÂvnõÂch prÏedpisuÊ zrusÏen.
(3) NavraÂcenõÂ lhuÊty k obnoveÏ rÏõÂzenõÂ nenõÂ prÏõÂpustneÂ.
§ 231

§ 227
zrusÏen

NaÂvrhem na obnovu rÏõÂzenõÂ lze napadnout i usnesenõÂ, kteryÂm byl schvaÂlen smõÂr, lze-li duÊvody obnovy
vztahovat i na prÏedpoklady, za nichzÏ byl smõÂr schvalovaÂn; to platõÂ obdobneÏ i pro platebnõÂ rozkaz.

H L AVA DR U HAÂ

Ï õÂzenõÂ o obnoveÏ
R
§ 232

Ï IÂZENIÂ
OBNOVA R
PrÏõÂpustnost
§ 228
(1) PravomocnyÂ rozsudek nebo pravomocneÂ
usnesenõÂ, kteryÂm bylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ, muÊzÏe
uÂcÏastnõÂk napadnout naÂvrhem na obnovu rÏõÂzenõÂ:
a) jsou-li tu skutecÏnosti, rozhodnutõÂ nebo duÊkazy,
ktereÂ bez sveÂ viny nemohl pouzÏõÂt v puÊvodnõÂm
rÏõÂzenõÂ, pokud mohou prÏivodit pro neÏho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ rozhodnutõÂ ve veÏci;
b) lze-li proveÂst duÊkazy, ktereÂ nemohly byÂt provedeny v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ, pokud mohou prÏivodit
pro neÏho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ rozhodnutõÂ ve veÏci;

(1) NaÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ projednaÂ soud, kteryÂ
o veÏci rozhodoval v prvnõÂm stupni.
(2) Pro rÏõÂzenõÂ o obnoveÏ platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ
o rÏõÂzenõÂ v prvnõÂm stupni.
§ 233
Je-li pravdeÏpodobneÂ, zÏe naÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ
bude vyhoveÏno, muÊzÏe soud narÏõÂdit odklad vykonatelnosti rozhodnutõÂ o veÏci.
§ 234
(1) NaÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ soud usnesenõÂm bud'
zamõÂtne nebo obnovu rÏõÂzenõÂ povolõÂ.
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(2) ZamõÂtaÂ-li soud naÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ proto,
zÏe nenõÂ prÏõÂpustnyÂ, nebo proto, zÏe jej podal neÏkdo, kdo
k neÏmu nebyl opraÂvneÏn, nebo proto, zÏe je zrÏejmeÏ opozÏdeÏnyÂ, nemusõÂ narÏizovat jednaÂnõÂ.
(3) PovolenõÂm obnovy rÏõÂzenõÂ odklaÂdaÂ se vykonatelnost rozhodnutõÂ o veÏci.
§ 235
(1) Jakmile nabude rozhodnutõÂ o povolenõÂ obnovy
praÂvnõÂ moci, soud bez dalsÏõÂho naÂvrhu veÏc znovu projednaÂ. PrÏitom prÏihleÂdne ke vsÏemu, co vysÏlo najevo jak
prÏi puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ, tak prÏi projednaÂvaÂnõÂ obnovy.
(2) ShledaÂ-li soud napadeneÂ rozhodnutõÂ veÏcneÏ
spraÂvnyÂm, zamõÂtne usnesenõÂm naÂvrh na jeho zmeÏnu.
JestlizÏe soud napadeneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci sameÂ
zmeÏnõÂ, noveÂ rozhodnutõÂ nahradõÂ puÊvodnõÂ rozhodnutõÂ.
(3) V noveÂm rozhodnutõÂ o veÏci rozhodne soud
o naÂhradeÏ naÂkladuÊ puÊvodnõÂho rÏõÂzenõÂ i rÏõÂzenõÂ o obnoveÏ.
(4) PraÂvnõÂ vztahy neÏkoho jineÂho nezÏ uÂcÏastnõÂka
rÏõÂzenõÂ nemohou byÂt novyÂm rozhodnutõÂm dotcÏeny.
Ï E T IÂ
HL AVA TR
DOVOLAÂNIÂ
PrÏõÂpustnost dovolaÂnõÂ
§ 236
(1) DovolaÂnõÂm lze napadnout pravomocnaÂ rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu, pokud to zaÂkon prÏipousÏtõÂ.
(2) DovolaÂnõÂ jen proti duÊvoduÊm rozhodnutõÂ nenõÂ
prÏõÂpustneÂ.
§ 237
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu, jestlizÏe
a) bylo rozhodnuto ve veÏci, kteraÂ nenaÂlezÏõÂ do pravomoci souduÊ,
b) ten, kdo v rÏõÂzenõÂ vystupoval jako uÂcÏastnõÂk, nemeÏl
zpuÊsobilost byÂt uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ,
c) uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ nemeÏl procesnõÂ zpuÊsobilost a nebyl
rÏaÂdneÏ zastoupen,
d) v teÂzÏe veÏci bylo jizÏ drÏõÂve pravomocneÏ rozhodnuto
nebo v teÂzÏe veÏci bylo jizÏ drÏõÂve zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ,
e) nebyl podaÂn naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, acÏkoli podle
zaÂkona ho bylo trÏeba,
f) uÂcÏastnõÂku rÏõÂzenõÂ byla v pruÊbeÏhu rÏõÂzenõÂ nespraÂvnyÂm
postupem soudu odnÏata mozÏnost jednat prÏed soudem,
g) rozhodoval vyloucÏenyÂ soudce nebo byl soud nespraÂvneÏ obsazen, ledazÏe mõÂsto samosoudce rozhodoval senaÂt.

(2) DovolaÂnõÂ podle odstavce 1 nenõÂ prÏõÂpustneÂ proti
rozsudkuÊm, kteryÂmi bylo vysloveno, zÏe se manzÏelstvõÂ
rozvaÂdõÂ, zÏe je neplatneÂ nebo zÏe zde nenõÂ.
§ 238
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti rozsudku odvolacõÂho soudu, jõÂmzÏ byl
a) zmeÏneÏn rozsudek soudu prvnõÂho stupneÏ ve veÏci
sameÂ,
b) potvrzen rozsudek soudu prvnõÂho supneÏ, kteryÂm
soud prvnõÂho stupneÏ rozhodl jinak nezÏ v drÏõÂveÏjsÏõÂm
rozsudku proto, zÏe byl vaÂzaÂn praÂvnõÂm naÂzorem
odvolacõÂho soudu, kteryÂ drÏõÂveÏjsÏõÂ rozhodnutõÂ zrusÏil.
(2) DovolaÂnõÂ podle odstavce 1 nenõÂ prÏõÂpustneÂ
a) ve veÏcech, v nichzÏ dovolaÂnõÂm dotcÏenyÂm vyÂrokem
bylo rozhodnuto o peneÏzÏiteÂm plneÏnõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂm 20 000 KcÏ a v obchodnõÂch veÏcech 50 000 KcÏ,
b) ve veÏcech upravenyÂch zaÂkonem o rodineÏ, ledazÏe
jde o rozsudek o omezenõÂ nebo zbavenõÂ rodicÏovskyÂch praÂv, o urcÏenõÂ (poprÏenõÂ) otcovstvõÂ nebo
o nezrusÏitelneÂ osvojenõÂ.
§ 238a
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂ odvolacõÂho soudu, jõÂmzÏ bylo
a) zmeÏneÏno usnesenõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ ; to neplatõÂ, jde-li o usnesenõÂ o naÂkladech rÏõÂzenõÂ, o prÏõÂlusÏnosti, o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ, o prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ,
o porÏaÂdkoveÂ pokuteÏ, o znalecÏneÂm, o tlumocÏneÂm,
o soudnõÂm poplatku, o osvobozenõÂ od soudnõÂch
poplatkuÊ, o ustanovenõÂ zaÂstupce uÂcÏastnõÂku nebo
jeho odvolaÂnõÂ, o neprÏipusÏteÏnõÂ zastoupenõÂ, o odmeÏneÏ notaÂrÏe za provaÂdeÏneÂ uÂkony soudnõÂho komisarÏe a jeho hotovyÂch vyÂdajõÂch, o odmeÏneÏ spraÂvce
deÏdictvõÂ a jeho hotovyÂch vyÂdajõÂch,
b) rozhodnuto tak, zÏe se zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu neprÏipousÏtõÂ, nebo tak, zÏe se zpeÏtvzetõÂ naÂvrhu prÏipousÏtõÂ, rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ zrusÏuje
a rÏõÂzenõÂ zastavuje (§ 208); to neplatõÂ o veÏcech,
v nichzÏ bylo rozhodnuto o peneÏzÏiteÂm plneÏnõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂm 20 000 KcÏ a v obchodnõÂch veÏcech
50 000 KcÏ,
c) rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ zrusÏeno a rÏõÂzenõÂ
zastaveno, poprÏõÂpadeÏ veÏc byla postoupena orgaÂnu,
do jehozÏ pravomoci naÂlezÏõÂ,
d) odvolacõÂm soudem potvrzeno usnesenõÂ soudu
prvnõÂho stupneÏ, jõÂmzÏ bylo rÏõÂzenõÂ zastaveno pro
nedostatek pravomoci soudu,
e) odvolaÂnõÂ odmõÂtnuto,
f) odvolacõÂ rÏõÂzenõÂ zastaveno.
(2) DovolaÂnõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a) a b) nenõÂ
prÏõÂpustneÂ proti usnesenõÂm, jimizÏ bylo rozhodnuto ve
veÏcech upravenyÂch zaÂkonem o rodineÏ.
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§ 239
(1) DovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ proti rozsudku nebo
usnesenõÂ odvolacõÂho soudu ve veÏci sameÂ, jõÂmzÏ bylo
rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ potvrzeno, jestlizÏe
odvolacõÂ soud ve vyÂroku rozhodnutõÂ vyslovil, zÏe dovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ, protozÏe jde o rozhodnutõÂ po praÂvnõÂ
straÂnce zaÂsadnõÂho vyÂznamu. PrÏõÂpustnost dovolaÂnõÂ
muÊzÏe odvolacõÂ soud vyslovit i bez naÂvrhu.
(2) NevyhovõÂ-li odvolacõÂ soud naÂvrhu uÂcÏastnõÂka
na vyslovenõÂ prÏõÂpustnosti dovolaÂnõÂ, kteryÂ byl ucÏineÏn
nejpozdeÏji prÏed vyhlaÂsÏenõÂm potvrzujõÂcõÂho rozsudku
nebo prÏed vyhlaÂsÏenõÂm (vydaÂnõÂm) usnesenõÂ, kteryÂm
bylo rozhodnuto ve veÏci sameÂ, je dovolaÂnõÂ podaneÂ
tõÂmto uÂcÏastnõÂkem prÏõÂpustneÂ, jestlizÏe dovolacõÂ soud dospeÏje k zaÂveÏru, zÏe napadeneÂ rozhodnutõÂ odvolacõÂho
soudu maÂ po praÂvnõÂ straÂnce zaÂsadnõÂ vyÂznam.
(3) UstanovenõÂ § 237 odst. 2, § 238 odst. 2 a § 238a
odst. 2 platõÂ obdobneÏ.
PodaÂnõÂ dovolaÂnõÂ
§ 240
(1) UÂcÏastnõÂk muÊzÏe podat dovolaÂnõÂ do jednoho
meÏsõÂce od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu
u soudu, kteryÂ rozhodoval v prvnõÂm stupni. Bylo-li
odvolacõÂm soudem vydaÂno opravneÂ usnesenõÂ, beÏzÏõÂ tato
lhuÊta od dorucÏenõÂ opravneÂho usnesenõÂ.
(2) ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 1 nelze
prominout. LhuÊta je vsÏak zachovaÂna, bude-li dovolaÂnõÂ
podaÂno ve lhuÊteÏ u odvolacõÂho nebo dovolacõÂho soudu.
§ 241
(1) Dovolatel musõÂ byÂt zastoupen advokaÂtem
nebo komercÏnõÂm praÂvnõÂkem, jestlizÏe nemaÂ praÂvnickeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ bud' saÂm, nebo jeho zameÏstnanec (cÏlen), kteryÂ
za neÏj jednaÂ. KomercÏnõÂ praÂvnõÂk muÊzÏe dovolatele zastupovat jen v rozsahu sveÂho opraÂvneÏnõÂ stanoveneÂho
zvlaÂsÏtnõÂmi prÏedpisy.33)
(2) V dovolaÂnõÂ musõÂ byÂt vedle obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti ktereÂmu rozhodnutõÂ
smeÏrÏuje, v jakeÂm rozsahu a z jakyÂch duÊvoduÊ se toto
rozhodnutõÂ napadaÂ, poprÏõÂpadeÏ ktereÂ duÊkazy by meÏly
byÂt provedeny k prokaÂzaÂnõÂ duÊvoduÊ dovolaÂnõÂ, a cÏeho
se dovolatel domaÂhaÂ. NemaÂ-li dovolatel praÂvnickeÂ
vzdeÏlaÂnõÂ, musõÂ byÂt dovolaÂnõÂ sepsaÂno advokaÂtem nebo
komercÏnõÂm praÂvnõÂkem anebo zameÏstnancem (cÏlenem)
dovolatele s praÂvnickyÂm vzdeÏlaÂnõÂm, kteryÂ za neÏj jednaÂ.
(3) DovolaÂnõÂ lze podat jen pro neÏkteryÂ z teÏchto
duÊvoduÊ :
a) v rÏõÂzenõÂ dosÏlo k vadaÂm uvedenyÂm v § 237,
b) rÏõÂzenõÂ je postizÏeno jinou vadou, kteraÂ mohla mõÂt za
naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci,
c) rozhodnutõÂ vychaÂzõÂ ze skutkoveÂho zjisÏteÏnõÂ, ktereÂ
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nemaÂ v podstatneÂ cÏaÂsti oporu v provedeneÂm dokazovaÂnõÂ,
d) rozhodnutõÂ spocÏõÂvaÂ na nespraÂvneÂm praÂvnõÂm posouzenõÂ veÏci.
(4) UstanovenõÂ § 209 a 210 platõÂ obdobneÏ.
Ï õÂzenõÂ u dovolacõÂho soudu
R
§ 242
(1) DovolacõÂ soud prÏezkoumaÂ rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu v rozsahu, ve ktereÂm byl jeho vyÂrok napaden.
(2) DovolacõÂ soud nenõÂ vaÂzaÂn rozsahem dovolacõÂch naÂvrhuÊ
a) ve veÏcech, v nichzÏ lze zahaÂjit rÏõÂzenõÂ bez naÂvrhu,
b) v prÏõÂpadech, kdy na rozhodnutõÂ o napadeneÂm vyÂroku je zaÂvislyÂ vyÂrok, kteryÂ dovolaÂnõÂm nebyl dotcÏen,
c) v prÏõÂpadech, kde jde o takovaÂ spolecÏnaÂ praÂva nebo
povinnosti, zÏe se rozhodnutõÂ musõÂ vztahovat na
vsÏechny uÂcÏastnõÂky, kterÏõÂ vystupujõÂ na jedneÂ
straneÏ, a kde platõÂ uÂkony jednoho z nich i pro
ostatnõÂ (§ 91 odst. 2), trÏebazÏe dovolaÂnõÂ podal jen
neÏkteryÂ z uÂcÏastnõÂkuÊ,
d) jestlizÏe z praÂvnõÂho prÏedpisu vyplyÂvaÂ urcÏityÂ zpuÊsob
vyporÏaÂdaÂnõÂ vztahu mezi uÂcÏastnõÂky.
(3) RozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu lze prÏezkoumat
jen z duÊvoduÊ uplatneÏnyÂch v dovolaÂnõÂ. K vadaÂm uvedenyÂm v § 237, a pokud je dovolaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ, i k vadaÂm
rÏõÂzenõÂ, ktereÂ mohly mõÂt za naÂsledek nespraÂvneÂ rozhodnutõÂ ve veÏci, vsÏak dovolacõÂ soud prÏihleÂdne, i kdyzÏ nebyly v dovolaÂnõÂ uplatneÏny.
(4) UÂcÏastnõÂci mohou po dobu trvaÂnõÂ lhuÊty k dovolaÂnõÂ meÏnit dovolacõÂ duÊvody a rozsah, ve ktereÂm rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu napadajõÂ. Ke zmeÏneÏ dovolacõÂho naÂvrhu nenõÂ trÏeba souhlasu soudu.
§ 243
PrÏed rozhodnutõÂm o dovolaÂnõÂ muÊzÏe soud, kteryÂ
o neÏm maÂ rozhodnout, odlozÏit vykonatelnost napadeneÂho rozhodnutõÂ.
§ 243a
(1) DovolacõÂ soud rozhodne o dovolaÂnõÂ bez jednaÂnõÂ. PovazÏuje-li to za vhodneÂ nebo provaÂdõÂ-li se dokazovaÂnõÂ, narÏõÂdõÂ k projednaÂnõÂ dovolaÂnõÂ jednaÂnõÂ.
(2) DokazovaÂnõÂ provaÂdõÂ dovolacõÂ soud jen k prokaÂzaÂnõÂ duÊvoduÊ dovolaÂnõÂ. DokazovaÂnõÂ doplnõÂ bud' saÂm,
nebo prostrÏednictvõÂm soudu prvnõÂho stupneÏ, anebo
soudu dozÏaÂdaneÂho.
(3) NarÏõÂdõÂ-li dovolacõÂ soud jednaÂnõÂ, postupuje obdobneÏ podle § 215 a § 216 odst. 2.
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§ 243b
(1) DovolacõÂ soud dovolaÂnõÂ zamõÂtne, dojde-li
k zaÂveÏru, zÏe rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu je spraÂvneÂ;
jinak napadeneÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ.
(2) ZrusÏõÂ-li dovolacõÂ soud rozhodnutõÂ odvolacõÂho
soudu, vraÂtõÂ mu veÏc k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ. PlatõÂ-li duÊvody,
pro ktereÂ bylo zrusÏeno rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu,
i na rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ, zrusÏõÂ dovolacõÂ
soud i toto rozhodnutõÂ a vraÂtõÂ veÏc soudu prvnõÂho
stupneÏ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ veÏc postoupõÂ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂmu soudu.
(3) ZrusÏõÂ-li dovolacõÂ soud rozhodnutõÂ odvolacõÂho
soudu a soudu prvnõÂho stupneÏ z duÊvoduÊ uvedenyÂch
v § 237 odst. 1 põÂsm. a), b), d) a e), rozhodne teÂzÏ
o zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ o postoupenõÂ veÏci
orgaÂnu, do jehozÏ pravomoci naÂlezÏõÂ.
(4) UstanovenõÂ § 218 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 225
platõÂ pro rÏõÂzenõÂ u dovolacõÂho soudu obdobneÏ. Vezme-li
dovolatel dovolaÂnõÂ zcela zpeÏt, dovolacõÂ soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
(5) DovolacõÂ soud rozhoduje rozsudkem, jestlizÏe
zamõÂtaÂ dovolaÂnõÂ proti rozsudku odvolacõÂho soudu nebo
jestlizÏe zrusÏuje rozsudek odvolacõÂho soudu; jinak rozhoduje usnesenõÂm.
§ 243c
Pro rÏõÂzenõÂ u dovolacõÂho soudu platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ
ustanovenõÂ o rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prvnõÂho stupneÏ, pokud nenõÂ stanoveno neÏco jineÂho; ustanovenõÂ § 92 a 95
azÏ 99 vsÏak pro rÏõÂzenõÂ u dovolacõÂho soudu neplatõÂ.
§ 243d
(1) JestlizÏe dovolacõÂ soud zrusÏõÂ rozhodnutõÂ odvolacõÂho soudu (rozhodnutõÂ soudu prvnõÂho stupneÏ), jednaÂ
daÂle o veÏci soud, jemuzÏ byla veÏc vraÂcena nebo postoupena k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ. PraÂvnõÂ naÂzor dovolacõÂho soudu
je pro odvolacõÂ soud (soud prvnõÂho stupneÏ) zaÂvaznyÂ.
O naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ vcÏetneÏ naÂkladuÊ dovolacõÂho
rÏõÂzenõÂ soud rozhodne v noveÂm rozhodnutõÂ o veÏci.
(2) PraÂvnõÂ vztahy neÏkoho jineÂho nezÏ uÂcÏastnõÂka
rÏõÂzenõÂ nemohou byÂt novyÂm rozhodnutõÂm dotcÏeny.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â VNIÂ SOUDNICTVIÂ
SPRA
H L AVA P RVN IÂ
OBECNAÂ USTANOVENIÂ O SPRAÂVNIÂM
SOUDNICTVIÂ
§ 244
(1) Ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ prÏezkoumaÂvajõÂ soudy

na zaÂkladeÏ zÏalob nebo opravnyÂch prostrÏedkuÊ zaÂkonnost rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy.
(2) Ve spraÂvnõÂm soudnictvõÂ prÏezkoumaÂvajõÂ soudy
zaÂkonnost rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy, orgaÂnuÊ
uÂzemnõÂ samospraÂvy, jakozÏ i orgaÂnuÊ zaÂjmoveÂ samospraÂvy a dalsÏõÂch praÂvnickyÂch osob, pokud jim zaÂkon
sveÏrÏuje rozhodovaÂnõÂ o praÂvech a povinnostech fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob v oblasti verÏejneÂ spraÂvy
(daÂle jen ¹rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnuª).
(3) RozhodnutõÂmi spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ se rozumõÂ
rozhodnutõÂ vydanaÂ jimi ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ, jakozÏ
i dalsÏõÂ rozhodnutõÂ, kteraÂ zaklaÂdajõÂ, meÏnõÂ nebo rusÏõÂ
opraÂvneÏnõÂ a povinnosti fyzickyÂch nebo praÂvnickyÂch
osob.
§ 245
(1) PrÏi prÏezkoumaÂvaÂnõÂ zaÂkonnosti rozhodnutõÂ
spraÂvnõÂho orgaÂnu posoudõÂ soud i zaÂkonnost drÏõÂve ucÏineÏneÂho spraÂvnõÂho rozhodnutõÂ, o neÏzÏ se prÏezkoumaÂvaneÂ
rozhodnutõÂ opõÂraÂ, jestlizÏe pro neÏ bylo drÏõÂve ucÏineÏneÂ
rozhodnutõÂ zaÂvazneÂ a nenõÂ-li pro jeho prÏezkoumaÂnõÂ
stanoven zvlaÂsÏtnõÂ postup.
(2) U rozhodnutõÂ, ktereÂ spraÂvnõÂ orgaÂn vydal na
zaÂkladeÏ zaÂkonem povoleneÂ volneÂ uÂvahy (spraÂvnõÂ uvaÂzÏenõÂ), prÏezkoumaÂvaÂ soud pouze, zda takoveÂ rozhodnutõÂ nevybocÏilo z mezõÂ a hledisek stanovenyÂch zaÂkonem.
§ 246
(1) K prÏezkoumaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ jsou veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ krajskeÂ soudy, nestanovõÂ-li zaÂkon jinak.
(2) VrchnõÂ soud je veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂ k prÏezkoumaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky,
s vyÂjimkou veÏcõÂ duÊchodoveÂho a nemocenskeÂho zabezpecÏenõÂ, duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ a hmotneÂho zabezpecÏenõÂ
uchazecÏuÊ o zameÏstnaÂnõÂ podle prÏedpisuÊ o zameÏstnanosti.
(3) OkresnõÂ soudy jsou veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ k prÏezkoumaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ o prÏestupcõÂch a v prÏõÂpadech,
kdy to stanovõÂ zaÂkon.
§ 246a
(1) MõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm je soud, v jehozÏ obvodu maÂ
sõÂdlo spraÂvnõÂ orgaÂn, jehozÏ rozhodnutõÂ se prÏezkoumaÂvaÂ,
nenõÂ-li stanoveno jinak.
(2) V rÏõÂzenõÂ podle hlavy trÏetõÂ teÂto cÏaÂsti je mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏnyÂ obecnyÂ soud navrhovatele anebo krajskyÂ
soud, v jehozÏ obvodu je tento soud.
§ 246b
(1) PrÏi prÏezkoumaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ soudy jednajõÂ a rozhodujõÂ v senaÂtech slozÏenyÂch
z prÏedsedy a dvou soudcuÊ, nenõÂ-li stanoveno jinak.
O opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm ve veÏ-
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cech duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ a duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ jednajõÂ a rozhodujõÂ u krajskyÂch souduÊ samosoudci.
(2) Samosoudce jednaÂ a rozhoduje ve veÏcech,
k jejichzÏ projednaÂnõÂ jsou veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ okresnõÂ
soudy, a ve veÏcech, u nichzÏ to vyÂslovneÏ stanovõÂ zaÂkon.
§ 246c
Pro rÏesÏenõÂ otaÂzek, ktereÂ nejsou prÏõÂmo upraveny
v teÂto cÏaÂsti, se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ prveÂ a trÏetõÂ
cÏaÂsti tohoto zaÂkona.
HL AVA D R UH AÂ
ROZHODOVAÂNIÂ O ZÏALOBAÂCH PROTI
Ê
ROZHODNUTIÂM SPRAÂVNIÂCH ORGAÂNU
§ 247
(1) Podle ustanovenõÂ teÂto hlavy se postupuje v prÏõÂpadech, v nichzÏ fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba tvrdõÂ, zÏe
byla na svyÂch praÂvech zkraÂcena rozhodnutõÂm spraÂvnõÂho orgaÂnu a zÏaÂdaÂ, aby soud prÏezkoumal zaÂkonnost
tohoto rozhodnutõÂ.
(2) U rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu vydaneÂho ve
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ je prÏedpokladem postupu podle teÂto
hlavy, aby sÏlo o rozhodnutõÂ, jezÏ po vycÏerpaÂnõÂ rÏaÂdnyÂch
opravnyÂch prostrÏedkuÊ, ktereÂ jsou pro neÏ prÏipusÏteÏny,
nabylo praÂvnõÂ moci.
§ 248
(1) Soudy neprÏezkoumaÂvajõÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ, kteraÂ nemajõÂ povahu rozhodnutõÂ o praÂvu cÏi
povinnosti fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby, zejmeÂna
obecneÏ zaÂvazneÂ (normativnõÂ) akty, rozhodnutõÂ organizacÏnõÂ povahy a rozhodnutõÂ upravujõÂcõÂ vnitrÏnõÂ pomeÏry
orgaÂnu, kteryÂ je vydal.
(2) Soudy daÂle neprÏezkoumaÂvajõÂ
a) rozhodnutõÂ, kteraÂ jsou prÏezkoumaÂvaÂna podle trÏetõÂ
hlavy teÂto cÏaÂsti nebo podle obecnyÂch ustanovenõÂ
obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu,
b) rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ v obcÏanskopraÂvnõÂch
a obchodneÏpraÂvnõÂch veÏcech, v nichzÏ spraÂvnõÂ orgaÂn
vystupuje jmeÂnem staÂtu jako vlastnõÂka nebo jineÂho
uÂcÏastnõÂka praÂvnõÂho vztahu,
c) rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ vojenskeÂ spraÂvy, kteraÂ byla
vydaÂna k prÏõÂpraveÏ a plneÏnõÂ uÂkoluÊ za branneÂ pohotovosti staÂtu,
d) rozkazy funkcionaÂrÏuÊ ozbrojenyÂch sil a ozbrojenyÂch sboruÊ,
e) rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ prÏedbeÏzÏneÂ, procesnõÂ
nebo porÏaÂdkoveÂ povahy vcÏetneÏ rozhodnutõÂ o porÏaÂdkovyÂch pokutaÂch,
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f) rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ o kaÂzenÏskyÂch trestech prÏõÂslusÏnõÂkuÊ ozbrojenyÂch sil a ozbrojenyÂch
sboruÊ, pokud se jimi neomezuje osobnõÂ svoboda
nebo pokud nemajõÂ za naÂsledek zaÂnik sluzÏebnõÂho
vztahu, daÂle odsouzenyÂch v naÂpravneÏ vyÂchovnyÂch
uÂstavech, jakozÏ i obvineÏnyÂch ve vyÂkonu vazby,
g) rozhodnutõÂ, jejichzÏ vydaÂnõÂ zaÂvisõÂ vyÂlucÏneÏ na posouzenõÂ zdravotnõÂho stavu osob nebo technickeÂho
stavu veÏcõÂ, pokud sama o sobeÏ neznamenajõÂ praÂvnõÂ
prÏekaÂzÏku vyÂkonu povolaÂnõÂ, zameÏstnaÂnõÂ nebo podnikatelskeÂ cÏi jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti,
h) rozhodnutõÂ o neprÏiznaÂnõÂ nebo odneÏtõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti fyzickyÂm osobaÂm, pokud sama
o sobeÏ neznamenajõÂ praÂvnõÂ prÏekaÂzÏku vyÂkonu povolaÂnõÂ nebo zameÏstnaÂnõÂ,
i) rozhodnutõÂ o zÏaÂdostech na plneÏnõÂ, na neÏzÏ nenõÂ
naÂrok, nebo o zÏaÂdostech o odstraneÏnõÂ tvrdosti zaÂkona, zejmeÂna rozhodnutõÂ financÏnõÂch orgaÂnuÊ
o uÂlevaÂch na odvodech, danõÂch a poplatcõÂch,
j) rozhodnutõÂ, jimizÏ byly zamõÂtnuty zÏaÂdosti o povolenõÂ vyÂjimek z bezpecÏnostnõÂch prÏedpisuÊ a z technickyÂch norem.
(3) KromeÏ toho jsou z prÏezkoumaÂvaÂnõÂ soudem
vyloucÏena rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ vydanaÂ na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ uvedenyÂch v prÏõÂloze A, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ tohoto zaÂkona, jakozÏ i rozhodnutõÂ, jejichzÏ prÏezkoumaÂnõÂ vyloucÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkony.
§ 249
Ï õÂzenõÂ se zahajuje na naÂvrh, kteryÂ se nazyÂvaÂ
(1) R
zÏalobou.
(2) ZÏaloba musõÂ kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ podaÂnõÂ obsahovat oznacÏenõÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu,
ktereÂ napadaÂ, vyjaÂdrÏenõÂ, v jakeÂm rozsahu se toto rozhodnutõÂ napadaÂ, uvedenõÂ duÊvoduÊ, v cÏem zÏalobce spatrÏuje nezaÂkonnost rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu, a jakyÂ
konecÏnyÂ naÂvrh cÏinõÂ.
§ 250
(1) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou zÏalobce a zÏalovanyÂ.
(2) ZÏalobcem je fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba,
kteraÂ o sobeÏ tvrdõÂ, zÏe jako uÂcÏastnõÂk spraÂvnõÂho rÏõÂzenõÂ
byla rozhodnutõÂm spraÂvnõÂho orgaÂnu zkraÂcena ve
svyÂch praÂvech. Podat zÏalobu muÊzÏe i fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, se kterou nebylo ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ jednaÂno jako s uÂcÏastnõÂkem, acÏ s nõÂ jako s uÂcÏastnõÂkem jednaÂno byÂt meÏlo.
(3) JestlizÏe se rozhodnutõÂm spraÂvnõÂho orgaÂnu cõÂtõÂ
na svyÂch praÂvech zkraÂceno võÂce osob, mohou podat
spolecÏnou zÏalobu. UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou takeÂ ti, na
neÏzÏ se pro nerozlucÏneÂ spolecÏenstvõÂ praÂv se zÏalobcem
musõÂ teÂzÏ vztahovat rozhodnutõÂ soudu (§ 91 odst. 2).
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(4) U rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu vydaneÂho ve
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ je zÏalovanyÂm spraÂvnõÂ orgaÂn, kteryÂ rozhodl v poslednõÂm stupni.
§ 250a
ZÏalobce musõÂ byÂt zastoupen advokaÂtem nebo komercÏnõÂm praÂvnõÂkem, pokud nemaÂ praÂvnickeÂ vzdeÏlaÂnõÂ
bud' saÂm, nebo jeho zameÏstnanec (cÏlen), kteryÂ za neÏj
u soudu jednaÂ; to neplatõÂ ve veÏcech, v nichzÏ je daÂna
veÏcnaÂ prÏõÂslusÏnost okresnõÂho soudu nebo jde-li o prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ ve veÏcech nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ cÏi duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ.
§ 250b
(1) ZÏaloba musõÂ byÂt podaÂna do dvou meÏsõÂcuÊ od
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu v poslednõÂm
stupni, pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon nestanovõÂ jinak. ZmesÏkaÂnõÂ lhuÊty nelze prominout.
(2) JestlizÏe je podaÂna zÏaloba neÏkyÂm, kdo tvrdõÂ, zÏe
mu rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu nebylo dorucÏeno, acÏ
s nõÂm jako s uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ meÏlo byÂt jednaÂno, soud
oveÏrÏõÂ spraÂvnost tohoto tvrzenõÂ a ulozÏõÂ spraÂvnõÂmu
orgaÂnu dorucÏit tomuto uÂcÏastnõÂku spraÂvnõÂ rozhodnutõÂ
a podle okolnostõÂ odlozÏõÂ jeho vykonatelnost. TõÂmto
stanoviskem soudu je spraÂvnõÂ orgaÂn vaÂzaÂn. Po uskutecÏneÏneÂm dorucÏenõÂ prÏedlozÏõÂ spraÂvnõÂ orgaÂn spisy soudu
k rozhodnutõÂ o zÏalobeÏ.
§ 250c
ZÏaloba nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek na vykonatelnost
rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu, pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon
nestanovõÂ neÏco jineÂho. Na zÏaÂdost uÂcÏastnõÂka muÊzÏe prÏedseda senaÂtu usnesenõÂm vykonatelnost rozhodnutõÂ odlozÏit, jestlizÏe by neprodlenyÂm vyÂkonem napadeneÂho
rozhodnutõÂ hrozila zaÂvazÏnaÂ uÂjma.
§ 250d
(1) PrÏedseda senaÂtu vyzÏaÂdaÂ spisy zÏalovaneÂho
spraÂvnõÂho orgaÂnu, kteryÂ je povinen neprodleneÏ je prÏedlozÏit spolu se spisy spraÂvnõÂho orgaÂnu prveÂho stupneÏ.
(2) ShledaÂ-li prÏedseda senaÂtu, zÏe soud nenõÂ veÏcneÏ
nebo mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ, postoupõÂ veÏc usnesenõÂm soudu
prÏõÂslusÏneÂmu.
(3) PrÏedseda senaÂtu usnesenõÂm rÏõÂzenõÂ zastavõÂ, jestlizÏe zÏaloba byla podaÂna opozÏdeÏneÏ, jestlizÏe byla podaÂna
neopraÂvneÏnou osobou, jestlizÏe smeÏrÏuje proti rozhodnutõÂ, jezÏ nemuÊzÏe byÂt prÏedmeÏtem prÏezkoumaÂvaÂnõÂ soudem, jestlizÏe zÏalobce neodstranil vady zÏaloby, jejichzÏ
odstraneÏnõÂ soud narÏõÂdil a jezÏ braÂnõÂ veÏcneÂmu vyrÏõÂzenõÂ
zÏaloby nebo jestlizÏe zÏalobce nenõÂ zastoupen podle
§ 250a anebo jestlizÏe zÏaloba byla vzata zpeÏt (§ 250h
odst. 2).

§ 250e
Nedojde-li k vyrÏõÂzenõÂ zÏaloby zpuÊsobem uvedenyÂm v § 250d odst. 2 a 3, dorucÏõÂ soud zÏalovaneÂmu
stejnopis zÏaloby. PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe narÏõÂdit zÏalovaneÂmu, aby se k obsahu zÏaloby vyjaÂdrÏil ve lhuÊteÏ, kterou
zaÂrovenÏ urcÏõÂ.
§ 250f
V jednoduchyÂch prÏõÂpadech, zejmeÂna je-li nepochybneÂ, zÏe spraÂvnõÂ orgaÂn vychaÂzel ze spraÂvneÏ zjisÏteÏneÂho skutkoveÂho stavu a jde-li jen o posouzenõÂ praÂvnõÂ
otaÂzky, muÊzÏe soud bez jednaÂnõÂ rozhodnout o zÏalobeÏ
rozsudkem. StejneÏ postupuje, je-li napadeneÂ rozhodnutõÂ neprÏezkoumatelneÂ pro nesrozumitelnost nebo
pro nedostatek duÊvoduÊ.
§ 250g
(1) Nedojde-li k vyrÏõÂzenõÂ zÏaloby zpuÊsobem uvedenyÂm v § 250f, prÏedvolaÂ prÏedseda senaÂtu k jednaÂnõÂ
uÂcÏastnõÂky; k neÏmu si muÊzÏe vyzÏaÂdat potrÏebneÂ podklady, poprÏõÂpadeÏ i dalsÏõÂ põÂsemnaÂ vyjaÂdrÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ.
(2) NedostavõÂ-li se uÂcÏastnõÂci k jednaÂnõÂ, muÊzÏe byÂt
veÏc projednaÂna v jejich neprÏõÂtomnosti; rÏõÂzenõÂ nesmõÂ byÂt
z tohoto duÊvodu prÏerusÏeno.
§ 250h
(1) AzÏ do rozhodnutõÂ soudu muÊzÏe zÏalobce rozsah
napadenõÂ spraÂvnõÂho rozhodnutõÂ omezit; rozsÏõÂrÏit je
muÊzÏe jen ve lhuÊteÏ podle § 250b.
(2) AzÏ do rozhodnutõÂ soudu muÊzÏe zÏalobce vzõÂt
zÏalobu zpeÏt; jestlizÏe zÏalovaneÂmu mezitõÂm vzesÏly naÂklady rÏõÂzenõÂ, rozhodne soud o jejich naÂhradeÏ.
§ 250i
(1) PrÏi prÏezkoumaÂvaÂnõÂ zaÂkonnosti rozhodnutõÂ je
pro soud rozhodujõÂcõÂ skutkovyÂ stav, kteryÂ tu byl
v dobeÏ vydaÂnõÂ napadeneÂho rozhodnutõÂ; dokazovaÂnõÂ se
neprovaÂdõÂ.
(2) Bylo-li rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu mezitõÂm
napadeno protestem prokuraÂtora, soud rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ
prÏerusÏõÂ azÏ do jeho vyrÏõÂzenõÂ; jestlizÏe napadeneÂ rozhodnutõÂ bylo zrusÏeno nebo zmeÏneÏno, soud rÏõÂzenõÂ o zÏalobeÏ
zastavõÂ. ObdobneÏ se postupuje, jestlizÏe prÏed podaÂnõÂm
zÏaloby k soudu byl proti pravomocneÂmu rozhodnutõÂ
spraÂvnõÂho orgaÂnu podaÂn mimorÏaÂdnyÂ opravnyÂ prostrÏedek.
(3) K vadaÂm rÏõÂzenõÂ prÏed spraÂvnõÂm orgaÂnem soud
prÏihleÂdne, jen jestlizÏe vznikleÂ vady mohly mõÂt vliv na
zaÂkonnost napadeneÂho rozhodnutõÂ.
§ 250j
(1) Dojde-li soud k zaÂveÏru, zÏe napadeneÂ rozhod-
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nutõÂ je v souladu se zaÂkonem, vyslovõÂ rozsudkem, zÏe se
zÏaloba zamõÂtaÂ.
(2) Dojde-li soud k zaÂveÏru, zÏe spraÂvnõÂ rozhodnutõÂ
posoudilo veÏc po praÂvnõÂ straÂnce nespraÂvneÏ nebo zÏe
zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu, z ktereÂho vychaÂzelo spraÂvnõÂ
rozhodnutõÂ, je v rozporu s obsahem spisuÊ nebo zÏe
zjisÏteÏnõÂ skutkoveÂho stavu je nedostacÏujõÂcõÂ k posouzenõÂ veÏci, zrusÏõÂ rozsudkem napadeneÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu a podle okolnostõÂ i rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho
orgaÂnu prveÂho stupneÏ, a vraÂtõÂ veÏc zÏalovaneÂmu spraÂvnõÂmu orgaÂnu k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ. Soud zrusÏõÂ napadenaÂ
rozhodnutõÂ i tehdy, ukaÂzÏe-li se azÏ prÏi jednaÂnõÂ, zÏe jsou
neprÏezkoumatelnaÂ pro nesrozumitelnost nebo nedostatek duÊvoduÊ.
(3) SpraÂvnõÂ orgaÂny jsou vaÂzaÂny praÂvnõÂm naÂzorem
soudu.
(4) Proti rozhodnutõÂ
opravnyÂ prostrÏedek.

soudu

nenõÂ

prÏõÂpustnyÂ

§ 250k
(1) MeÏl-li zÏalobce uÂspeÏch zcela nebo zcÏaÂsti, soud
mu proti zÏalovaneÂmu prÏiznaÂ praÂvo na uÂplnou nebo
cÏaÂstecÏnou naÂhradu naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ. MuÊzÏe takeÂ rozhodnout, zÏe se naÂhrada naÂkladuÊ zcela nebo zcÏaÂsti neprÏiznaÂ,
jsou-li pro to duÊvody hodneÂ zvlaÂsÏtnõÂho zrÏetele.
(2) JestlizÏe po zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho
orgaÂnu dosÏlo k vydaÂnõÂ noveÂho rozhodnutõÂ, ktereÂ bylo
k noveÂ zÏalobeÏ opeÏt zrusÏeno proto, zÏe se spraÂvnõÂ orgaÂn
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odchyÂlil od praÂvnõÂho naÂzoru vysloveneÂho v prveÂm rozsudku soudu, anizÏ dosÏlo ke zmeÏneÏ skutkoveÂho nebo
praÂvnõÂho stavu, ulozÏõÂ soud spraÂvnõÂmu orgaÂnu, aby zÏalobci nahradil vsÏechny naÂklady soudnõÂho rÏõÂzenõÂ.
Ï ET IÂ
H LAVA T R
ROZHODOVAÂNIÂ O OPRAVNYÂCH
Ï EDCIÂCH PROTI ROZHODNUTIÂM
PROSTR
Ê
SPRAÂVNIÂCH ORGAÂNU
§ 250l
(1) Podle ustanovenõÂ teÂto hlavy se postupuje v prÏõÂpadech, ve kteryÂch zaÂkon sveÏrÏuje souduÊm rozhodovaÂnõÂ
o opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti nepravomocnyÂm rozhodnutõÂm spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ.35)
(2) Pokud v teÂto hlaveÏ nenõÂ stanoveno jinak, uzÏije
se prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ hlavy druheÂ s vyÂjimkou § 250a.
§ 250m
Ï õÂzenõÂ se zahajuje na naÂvrh, kteryÂm je opravnyÂ
(1) R
prostrÏedek proti rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu.
(2) NaÂvrh se podaÂvaÂ u prÏõÂslusÏneÂho soudu ve lhuÊteÏ
30 dnuÊ od dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ, pokud zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon
nestanovõÂ neÏco jineÂho. NaÂvrh je podaÂn vcÏas i tehdy,
byl-li podaÂn ve lhuÊteÏ u orgaÂnu, kteryÂ vydal rozhodnutõÂ. Neobsahuje-li rozhodnutõÂ poucÏenõÂ o opravneÂm

) V soucÏasneÂ dobeÏ jde zejmeÂna o tyto prÏõÂpady:
§ 57b odst. 1 zaÂkona cÏ. 54/1956 Sb., o nemocenskeÂm pojisÏteÏnõÂ zameÏstnancuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., jde-li
o rozhodnutõÂ o povinnosti zameÏstnance nebo jineÂho peneÏzÏnõÂho prÏõÂjemce peneÏzÏiteÂ daÂvky nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ nebo
prÏõÂdavkuÊ na deÏti vraÂtit prÏeplatek na daÂvce nepraÂvem vyplaceneÂ, jakozÏ i proti rozhodnutõÂ v jinyÂch nezÏ daÂvkovyÂch veÏcech
nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ,
§ 122 odst. 1 zaÂkona cÏ. 103/1964 Sb., o zabezpecÏenõÂ druzÏstevnõÂch rolnõÂkuÊ v nemoci a o zabezpecÏenõÂ matky a dõÂteÏte, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., jde-li o rozhodnutõÂ o povinnosti prÏõÂjemce daÂvky ze zabezpecÏenõÂ v nemoci a ze zabezpecÏenõÂ matky
a dõÂteÏte vraÂtit prÏeplatek na daÂvce nepraÂvem vyplaceneÂ, jakozÏ i proti rozhodnutõÂ v jinyÂch nezÏ daÂvkovyÂch veÏcech zabezpecÏenõÂ
v nemoci a zabezpecÏenõÂ matky a dõÂteÏte,
§ 112 odst. 3 zaÂkona cÏ. 44/1974 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 117/1983 Sb. a zaÂkona cÏ. 5/1991 Sb.,
§ 7, 8 a § 61 odst. 2 zaÂkona cÏ. 147/1983 Sb., o zbranõÂch a strÏelivu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 49/1990 Sb.,
§ 122 a 145a zaÂkona cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 110/1990 Sb. a zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., jde-li o rozhodnutõÂ o zaÂkonneÂm naÂroku na daÂvku duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ, uvedenou v § 7 põÂsm. a) cÏ. 1-8, põÂsm. b) a c)
citovaneÂho zaÂkona,
§ 9 odst. 4 a 7 zaÂkona CÏNR cÏ. 37/1989 Sb., o ochraneÏ prÏed alkoholismem a jinyÂmi toxikomaniemi,
§ 8 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 3 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 83/1990 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ obcÏanuÊ,
§ 11 odst. 3 a § 13 zaÂkona cÏ. 84/1990 Sb., o praÂvu shromazÏd'ovacõÂm,
§ 28 odst. 3 zaÂkona CÏNR cÏ. 128/1990 Sb., o advokacii,
§ 28 odst. 3 zaÂkona cÏ. 172/1990 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch,
§ 25 zaÂkona CÏNR cÏ. 209/1990 Sb.,
§ 11 odst. 2 zaÂkona cÏ. 382/1990 Sb., o rodicÏovskeÂm prÏõÂspeÏvku, jde-li o rozhodnutõÂ vraÂtit prÏeplatek,
§ 9 odst. 3 a 6 zaÂkona cÏ. 229/1991 Sb., o uÂpraveÏ vlastnickyÂch vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂm zemeÏdeÏlskeÂmu majetku,
§ 18 odst. 1 zaÂkona cÏ. 451/1991 Sb., kteryÂm se stanovõÂ neÏktereÂ dalsÏõÂ prÏedpoklady pro vyÂkon neÏkteryÂch funkcõÂ ve staÂtnõÂch
orgaÂnech a organizacõÂch CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, CÏeskeÂ republiky a SlovenskeÂ republiky,
§ 17 zaÂkona cÏ. 308/1991 Sb., o svobodeÏ naÂbozÏenskeÂ võÂry a postavenõÂ cõÂrkvõÂ a naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostõÂ,
§ 34 zaÂkona cÏ. 237/1991 Sb., o patentovyÂch zaÂstupcõÂch,
§ 8 odst. 5 zaÂkona cÏ. 424/1991 Sb.
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prostrÏedku, lze je napadnout do sÏesti meÏsõÂcuÊ od jeho
dorucÏenõÂ.
(3) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou ti, kterÏõÂ jimi jsou v rÏõÂzenõÂ
u spraÂvnõÂho orgaÂnu, a spraÂvnõÂ orgaÂn, jehozÏ rozhodnutõÂ
se prÏezkoumaÂvaÂ.
§ 250n
JestlizÏe to povaha veÏci nevylucÏuje, muÊzÏe ten, kdo
podaÂvaÂ opravnyÂ prostrÏedek, navrhnout, aby byla odlozÏena vykonatelnost napadeneÂho rozhodnutõÂ. Soud
muÊzÏe tomuto naÂvrhu vyhoveÏt, jestlizÏe by provedenõÂm
napadeneÂho rozhodnutõÂ byl zmarÏen uÂcÏel jeho prÏezkoumaÂnõÂ.

Â ST SÏ E STA
Â
CÏ A
Â
VYKON ROZHODNUTIÂ
H L AVA P RVN IÂ
Ï IÂZENIÂ A PROVEDENIÂ VYÂKONU
NAR
ROZHODNUTIÂ
PrÏedpoklady vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 251
NesplnõÂ-li povinnyÂ dobrovolneÏ, co mu uklaÂdaÂ vykonatelneÂ rozhodnutõÂ, muÊzÏe opraÂvneÏnyÂ podat naÂvrh na
soudnõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ.

§ 250o

§ 252

JestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn, jehozÏ rozhodnutõÂ soud prÏezkoumaÂvaÂ, vydaÂ noveÂ rozhodnutõÂ, kteryÂm naÂvrhu zcela
vyhovõÂ, soud usnesenõÂm rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.

(1) PrÏõÂslusÏnyÂ k narÏõÂzenõÂ a provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ je obecnyÂ soud povinneÂho.
(2) NemaÂ-li povinnyÂ obecnyÂ soud v CÏeskeÂ republice, je prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu povinnyÂ maÂ
majetek; jde-li o vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky, je prÏõÂslusÏnyÂ obecnyÂ soud dluzÏnõÂka povinneÂho.

§ 250p
Je-li naÂvrh podaÂn opozÏdeÏneÏ nebo tõÂm, kdo k neÏmu
nenõÂ opraÂvneÏn, anebo napadaÂ-li se rozhodnutõÂ, jezÏ prÏezkoumaÂnõÂ nepodleÂhaÂ, anebo neodstranil-li navrhovatel
vady, jejichzÏ odstraneÏnõÂ soud narÏõÂdil a jezÏ braÂnõÂ veÏcneÂmu vyrÏõÂzenõÂ naÂvrhu, soud usnesenõÂm opravnyÂ prostrÏedek odmõÂtne.
§ 250q
(1) Nedojde-li k vyrÏõÂzenõÂ opravneÂho prostrÏedku
zpuÊsobem uvedenyÂm v § 250f nebo § 250o, narÏõÂdõÂ
soud jednaÂnõÂ. Soud muÊzÏe proveÂst duÊkazy nezbytneÂ
k prÏezkoumaÂnõÂ napadeneÂho rozhodnutõÂ.

(3) TyÂkaÂ-li se vyÂkon rozhodnutõÂ nemovitosti, je
vsÏak vzÏdy prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu je nemovitost.
(4) Jde-li o vyÂkon rozhodnutõÂ pro vymozÏenõÂ vyÂzÏivneÂho nezletileÂho dõÂteÏte, je k narÏõÂzenõÂ a provedenõÂ
vyÂkonu vzÏdy prÏõÂslusÏnyÂ soud, v jehozÏ obvodu maÂ nezletilyÂ na zaÂkladeÏ dohody rodicÏuÊ nebo rozhodnutõÂ
soudu, poprÏõÂpadeÏ jinyÂch rozhodujõÂcõÂch skutecÏnostõÂ
sveÂ bydlisÏteÏ. PrÏõÂslusÏnyÂ soud muÊzÏe ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ prÏeneÂst svou prÏõÂslusÏnost na jinyÂ soud, jestlizÏe je
to v zaÂjmu nezletileÂho. NesouhlasõÂ-li tento soud s prÏenesenõÂm prÏõÂslusÏnosti, rozhodne jeho nadrÏõÂzenyÂ soud.
§ 253

(2) O opravneÂm prostrÏedku rozhodne soud rozsudkem, kteryÂm prÏezkoumaneÂ rozhodnutõÂ bud' potvrdõÂ
nebo je zrusÏõÂ a vraÂtõÂ k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ.

(1) VyÂkon rozhodnutõÂ narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu, a to
zpravidla bez slysÏenõÂ povinneÂho.

§ 250r

(2) PrÏedseda senaÂtu narÏõÂdõÂ jednaÂnõÂ, jen povazÏuje-li
to za nutneÂ nebo stanovõÂ-li to zaÂkon.

ZrusÏõÂ-li soud rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu, je
spraÂvnõÂ orgaÂn prÏi noveÂm projednaÂnõÂ vaÂzaÂn praÂvnõÂm
naÂzorem soudu.
§ 250s
(1) Proti rozhodnutõÂ soudu nejsou s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ podle odstavce 2 prÏõÂpustneÂ opravneÂ prostrÏedky.
(2) Ve veÏcech duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ a duÊchodoveÂho pojisÏteÏnõÂ lze podat proti rozhodnutõÂ krajskeÂho
soudu odvolaÂnõÂ, o neÏmzÏ rozhodne vrchnõÂ soud v rÏõÂzenõÂ
podle cÏtvrteÂ cÏaÂsti tohoto zaÂkona; dovolaÂnõÂ je prÏõÂpustneÂ
za podmõÂnek stanovenyÂch v cÏtvrteÂ cÏaÂsti tohoto zaÂkona.

§ 254
(1) Na vyÂkon rozhodnutõÂ se uzÏije ustanovenõÂ
prÏedchaÂzejõÂcõÂch cÏaÂstõÂ, nenõÂ-li v teÂto cÏaÂsti uvedeno jinak. Rozhoduje se vsÏak vzÏdy usnesenõÂm.
(2) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ nelze prÏerusÏit rÏõÂzenõÂ
a prominout zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty. Nelze takeÂ podat naÂvrh
na obnovu vyÂkonu rozhodnutõÂ.
UÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ
§ 255
(1) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ
opraÂvneÏnyÂ a povinnyÂ.
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(2) Jsou-li narÏõÂzenyÂm vyÂkonem rozhodnutõÂ postizÏeny veÏci v bezpodõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ manzÏeluÊ, je
uÂcÏastnõÂkem rÏõÂzenõÂ, pokud jde o tyto veÏci, i manzÏel povinneÂho.
§ 256
(1) Proti jineÂmu, nezÏ kdo je v rozhodnutõÂ oznacÏen
jako povinnyÂ, nebo ve prospeÏch jineÂho, nezÏ kdo je
v rozhodnutõÂ oznacÏen jako opraÂvneÏnyÂ, lze narÏõÂdit
a proveÂst vyÂkon rozhodnutõÂ, jen jestlizÏe je prokaÂzaÂno,
zÏe na neÏj prÏesÏla povinnost nebo praÂvo z rozhodnutõÂ.
(2) PrÏechod povinnosti nebo praÂva lze prokaÂzat
jen listinou vydanou anebo oveÏrÏenou staÂtnõÂm orgaÂnem, pokud nevyplyÂvaÂ prÏõÂmo z praÂvnõÂho prÏedpisu.
ZpuÊsoby vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 257
NarÏõÂdit a proveÂst vyÂkon rozhodnutõÂ lze jen zpuÊsoby uvedenyÂmi v tomto zaÂkoneÏ.
§ 258
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂho zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky lze proveÂst sraÂzÏkami ze mzdy, prÏikaÂzaÂnõÂm
pohledaÂvky, prodejem movityÂch veÏcõÂ a nemovitostõÂ.
(2) VyÂkon rozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂho jinou povinnost nezÏ zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky se rÏõÂdõÂ povahou
ulozÏeneÂ povinnosti. Lze jej proveÂst vyklizenõÂm, odebraÂnõÂm veÏci, rozdeÏlenõÂm spolecÏneÂ veÏci, provedenõÂm
pracõÂ a vyÂkonuÊ.
CÏinnost soudu prÏed narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 259
PozÏaÂdaÂ-li o to opraÂvneÏnyÂ prÏed podaÂnõÂm naÂvrhu na
vyÂkon rozhodnutõÂ nebo prÏi podaÂnõÂ tohoto naÂvrhu
a povazÏuje-li to prÏedseda senaÂtu za uÂcÏelneÂ, prÏedvolaÂ
povinneÂho a vyzve ho k dobrovolneÂmu splneÏnõÂ povinnosti, kterou mu uklaÂdaÂ rozhodnutõÂ, a k prohlaÂsÏenõÂ
o sveÂm majetku.
§ 260
(1) Jde-li o vymaÂhaÂnõÂ vyÂzÏivneÂho pro nezletileÂ dõÂteÏ,
poskytne soud na zÏaÂdost uÂcÏastnõÂka pomoc prÏi zjisÏt'ovaÂnõÂ
bydlisÏteÏ toho, komu z rozhodnutõÂ vyplyÂvaÂ povinnost.
Soud prÏitom postupuje v soucÏinnosti s jinyÂmi staÂtnõÂmi
orgaÂny.
(2) Na zÏaÂdost uÂcÏastnõÂka, ktereÂmu rozhodnutõÂ prÏiznaÂvaÂ praÂvo na zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky, dotaÂzÏe se
soud toho, komu je zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky ulozÏeno, zda a od koho pobõÂraÂ mzdu nebo jinyÂ pravidelnyÂ prÏõÂjem, poprÏõÂpadeÏ u ktereÂho peneÏzÏnõÂho uÂstavu
maÂ uÂcÏet a jakeÂ je cÏõÂslo tohoto uÂcÏtu.
(3) DotaÂzanyÂ je povinen odpoveÏdeÏt soudu do jednoho tyÂdne od dorucÏenõÂ dotazu. NesplnõÂ-li tuto povin-
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nost nebo uvede-li v odpoveÏdi uÂmyslneÏ nepravdiveÂ
nebo neuÂplneÂ uÂdaje, muÊzÏe mu soud ulozÏit porÏaÂdkovou
pokutu (§ 53).
NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 261
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ lze narÏõÂdit jen na naÂvrh
opraÂvneÏneÂho. V naÂvrhu na vyÂkon rozhodnutõÂ uklaÂdajõÂcõÂho zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky uvede opraÂvneÏnyÂ, jakyÂm zpuÊsobem maÂ byÂt vyÂkon rozhodnutõÂ proveden.
Navrhuje-li opraÂvneÏnyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze
mzdy, oznacÏõÂ v naÂvrhu toho, vuÊcÏi komu maÂ povinnyÂ
naÂrok na mzdu (plaÂtce mzdy). Navrhuje-li opraÂvneÏnyÂ
vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky, oznacÏõÂ
v naÂvrhu fyzickou nebo praÂvnickou osobu, vuÊcÏi kteryÂm maÂ povinnyÂ pohledaÂvku (dluzÏnõÂk povinneÂho),
a uvede duÊvod pohledaÂvky; jde-li o pohledaÂvku z uÂcÏtu
u peneÏzÏnõÂho uÂstavu, oznacÏõÂ opraÂvneÏnyÂ v naÂvrhu podle
mozÏnosti i cÏõÂslo uÂcÏtu, z neÏhozÏ maÂ byÂt pohledaÂvka odepsaÂna.
(2) K naÂvrhu na vyÂkon rozhodnutõÂ je trÏeba prÏipojit stejnopis rozhodnutõÂ, opatrÏenyÂ potvrzenõÂm
o jeho vykonatelnosti. PotvrzenõÂm o vykonatelnosti
opatrÏõÂ rozhodnutõÂ soud, kteryÂ o veÏci rozhodoval jako
soud prvnõÂho stupneÏ. Stejnopis rozhodnutõÂ nenõÂ trÏeba
prÏipojit, jestlizÏe se naÂvrh na vyÂkon rozhodnutõÂ podaÂvaÂ
u soudu, kteryÂ o veÏci rozhodoval jako soud prvnõÂho
stupneÏ.
(3) PodaÂ-li opraÂvneÏnyÂ naÂvrh na vyÂkon rozhodnutõÂ
u soudu, kteryÂ o veÏci rozhodoval jako soud prvnõÂho
stupneÏ, potvrdõÂ tento soud vykonatelnost rozhodnutõÂ
prÏõÂmo na naÂvrhu, a nenõÂ-li saÂm prÏõÂslusÏnyÂ k vyÂkonu
rozhodnutõÂ, postoupõÂ naÂvrh prÏõÂslusÏneÂmu soudu.
§ 262
(1) JestlizÏe je to, co uklaÂdaÂ rozhodnutõÂ povinneÂmu, vaÂzaÂno na splneÏnõÂ podmõÂnky nebo na splneÏnõÂ
vzaÂjemneÂ povinnosti opraÂvneÏneÂho, lze narÏõÂdit vyÂkon
rozhodnutõÂ, jen prokaÂzÏe-li opraÂvneÏnyÂ, zÏe se podmõÂnka
splnila nebo zÏe saÂm svou vzaÂjemnou povinnost vuÊcÏi
povinneÂmu jizÏ splnil, poprÏõÂpadeÏ jejõÂ splneÏnõÂ alesponÏ
zajistil.
(2) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 1 je trÏeba
k potvrzenõÂ o vykonatelnosti rozhodnutõÂ prÏipojit listinu vydanou nebo oveÏrÏenou staÂtnõÂm orgaÂnem, z nõÂzÏ
je patrno, zÏe se splnila podmõÂnka nebo zÏe opraÂvneÏnyÂ
splnil, poprÏõÂpadeÏ alesponÏ zajistil splneÏnõÂ sveÂ vzaÂjemneÂ
povinnosti.
§ 263
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ lze narÏõÂdit jen v takoveÂm
rozsahu, jakyÂ stacÏõÂ k uspokojenõÂ opraÂvneÏneÂho.
(2) Navrhne-li opraÂvneÏnyÂ k vydobytõÂ sveÂ peneÏzÏiteÂ
pohledaÂvky vyÂkon rozhodnutõÂ neÏkolika zpuÊsoby zaÂrovenÏ, acÏkoli by k jejõÂmu uspokojenõÂ zrÏejmeÏ stacÏil pouze
neÏkteryÂ z nich, narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu vyÂkon rozhod-
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nutõÂ jen tõÂm zpuÊsobem, kteryÂ stacÏõÂ k uspokojenõÂ pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho.

rÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky, poprÏõÂpadeÏ prodejem movityÂch veÏcõÂ a nemovitostõÂ.

§ 264

ZastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 268

(1) Navrhne-li opraÂvneÏnyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ zpuÊsobem, kteryÂ je zrÏejmeÏ nevhodnyÂ, zejmeÂna vzhledem
k nepomeÏru vyÂsÏe pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho a ceny
prÏedmeÏtu, z neÏhozÏ maÂ byÂt uspokojenõÂ teÂto pohledaÂvky
dosazÏeno, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu narÏõÂdit, a to po slysÏenõÂ
opraÂvneÏneÂho, vyÂkon rozhodnutõÂ jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem.
(2) PrÏedseda senaÂtu zamõÂtne naÂvrh na vyÂkon rozhodnutõÂ, jestlizÏe je jizÏ z naÂvrhu zrÏejmeÂ, zÏe by vyÂteÏzÏek,
ktereÂho by se dosaÂhlo, nepostacÏil ani ke krytõÂ naÂkladuÊ
vyÂkonu rozhodnutõÂ.
ProvedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 265
(1) Po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se postaraÂ
prÏedseda senaÂtu o jeho provedenõÂ.
(2) JednoduchyÂmi uÂkony prÏi provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ muÊzÏe prÏedseda senaÂtu poveÏrÏit pracovnõÂka
soudu (vykonavatel), kteryÂ se prÏi sveÂ cÏinnosti rÏõÂdõÂ jeho
pokyny. Upustit od dalsÏõÂho provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ bez prÏõÂkazu prÏedsedy senaÂtu muÊzÏe vykonavatel jen
tehdy, kdyzÏ s tõÂm souhlasõÂ opraÂvneÏnyÂ anebo splnõÂ-li
povinnyÂ dobrovolneÏ, co mu uklaÂdaÂ rozhodnutõÂ.
§ 266
(1) Na naÂvrh muÊzÏe prÏedseda senaÂtu odlozÏit provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, jestlizÏe se povinnyÂ bez sveÂ
viny ocitl prÏechodneÏ v takoveÂm postavenõÂ, zÏe by neprodlenyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ mohl mõÂt pro neÏho nebo
pro prÏõÂslusÏnõÂky jeho rodiny zvlaÂsÏteÏ neprÏõÂzniveÂ naÂsledky
a opraÂvneÏnyÂ by nebyl odkladem vyÂkonu rozhodnutõÂ
vaÂzÏneÏ posÏkozen.
(2) I bez naÂvrhu povinneÂho muÊzÏe prÏeseda senaÂtu
odlozÏit provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, lze-li ocÏekaÂvat,
zÏe vyÂkon rozhodnutõÂ bude zastaven (§ 268).
§ 267
(1) PraÂvo k veÏci, ktereÂ neprÏipousÏtõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ, lze uplatnit vuÊcÏi opraÂvneÏneÂmu naÂvrhem na vyloucÏenõÂ veÏci z vyÂkonu rozhodnutõÂ v rÏõÂzenõÂ podle trÏetõÂ cÏaÂsti
tohoto zaÂkona.
(2) NaÂvrhem podle trÏetõÂ cÏaÂsti trÏeba teÂzÏ uplatnit
poprÏenõÂ pravosti, vyÂsÏe nebo porÏadõÂ neÏktereÂ z pohledaÂvek prÏihlaÂsÏenyÂch k rozvrhu vyÂteÏzÏku tam, kde byl na-

35a

(1) VyÂkon rozhodnutõÂ bude zastaven, jestlizÏe
a) byl narÏõÂzen, acÏkoli se rozhodnutõÂ dosud nestalo
vykonatelnyÂm;
b) rozhodnutõÂ, ktereÂ je podkladem vyÂkonu, bylo po
narÏõÂzenõÂ vyÂkonu zrusÏeno nebo se stalo neuÂcÏinnyÂm;
c) zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ navrhl ten, kdo navrhl jeho narÏõÂzenõÂ;
d) vyÂkon rozhodnutõÂ postihuje veÏci, ktereÂ jsou z neÏho
podle § 321 a 322 vyloucÏeny;
e) pruÊbeÏh vyÂkonu rozhodnutõÂ ukazuje, zÏe vyÂteÏzÏek,
ktereÂho jõÂm bude dosazÏeno, nepostacÏõÂ ani ke krytõÂ
jeho naÂkladuÊ ;
f) bylo pravomocneÏ rozhodnuto, zÏe vyÂkon rozhodnutõÂ postihuje veÏc, k nõÂzÏ maÂ neÏkdo praÂvo neprÏipousÏteÏjõÂcõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ (§ 267);
g) po vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ zaniklo praÂvo jõÂm prÏiznaneÂ;
bylo-li praÂvo prÏiznaÂno rozsudkem pro zmesÏkaÂnõÂ,
bude vyÂkon rozhodnutõÂ zastaven i tehdy, jestlizÏe
praÂvo zaniklo prÏed vydaÂnõÂm tohoto rozsudku;
h) vyÂkon rozhodnutõÂ byl soudem prohlaÂsÏen za neprÏõÂpustnyÂ, protozÏe je tu jinyÂ duÊvod, pro kteryÂ rozhodnutõÂ nelze vykonat.
(2) VyÂkon rozhodnutõÂ bude zastaven teÂzÏ tehdy,
jestlizÏe povinnyÂ provedl z vymaÂhaneÂ peneÏzÏiteÂ pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho sraÂzÏku stanovenou zvlaÂsÏtnõÂmi
prÏedpisy35a) a odvedl tuto sraÂzÏku prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu,
a to v rozsahu, v jakeÂm byl povinen tuto sraÂzÏku proveÂst.
(3) TyÂkaÂ-li se narÏõÂzeneÂho vyÂkonu rozhodnutõÂ neÏkteryÂ z duÊvoduÊ zastavenõÂ jen z cÏaÂsti nebo byl-li vyÂkon
rozhodnutõÂ narÏõÂzen v rozsahu sÏirsÏõÂm, nezÏ jakyÂ stacÏõÂ
k uspokojenõÂ opraÂvneÏneÂho, bude vyÂkon rozhodnutõÂ
zastaven cÏaÂstecÏneÏ.
§ 269
(1) NarÏõÂzenyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ prÏedseda
senaÂtu na naÂvrh nebo i bez naÂvrhu.
(2) V prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 268 odst. 1 põÂsm. g)
a h) se rozhoduje zpravidla po prÏedchozõÂm jednaÂnõÂ.
(3) Jako duÊvod zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ nelze uplatnÏovat, zÏe se zmeÏnily okolnosti rozhodneÂ pro
vyÂsÏi a trvaÂnõÂ daÂvek nebo splaÂtek (§ 163 odst. 1).

) § 83 zaÂkona CÏNR cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 8 a naÂsl. zaÂkona CÏNR cÏ. 589/1992 Sb., o pojistneÂm na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 5 a naÂsl. zaÂkona CÏNR cÏ. 592/1992 Sb., o pojistneÂm na vsÏeobecneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 19

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 62 / 1996

NaÂklady vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 270
(1) Spolu s narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ ulozÏõÂ
prÏedseda senaÂtu i povinnost k naÂhradeÏ naÂkladuÊ vyÂkonu rozhodnutõÂ, anizÏ stanovõÂ lhuÊtu k jejich zaplacenõÂ. NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se vztahuje i na tyto
naÂklady.
(2) OpraÂvneÏnyÂ maÂ naÂrok na naÂhradu vsÏech uÂcÏelnyÂch naÂkladuÊ vyÂkonuÊ rozhodnutõÂ.
(3) Pro naÂhradu naÂkladuÊ vyÂkonu rozhodnutõÂ pouzÏije se i ustanovenõÂ § 147 azÏ 150.
§ 271
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zarÏõÂdit odneÏtõÂ dõÂteÏte tomu, u koho podle rozhodnutõÂ
nebo dohody nemaÂ byÂt, a postarat se o jeho prÏedaÂnõÂ
tomu, komu bylo podle rozhodnutõÂ nebo dohody sveÏrÏeno, anebo tomu, komu rozhodnutõÂ nebo dohoda prÏiznaÂvajõÂ praÂvo na styk s dõÂteÏtem po omezenou dobu.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ k vyÂkonu soudnõÂho rozhodnutõÂ
nebo soudem schvaÂleneÂ dohody o vyÂchoveÏ nezletilyÂch
deÏtõÂ a o uÂpraveÏ styku s nimi je obecnyÂ soud dõÂteÏte.
§ 273a
(1) NarÏõÂdil-li soud prÏedbeÏzÏnyÂm opatrÏenõÂm, aby
nezletileÂ dõÂteÏ bylo prÏedaÂno do peÂcÏe urcÏeneÂ osoby
(§ 76a), postaraÂ se prÏedseda senaÂtu o to, aby toto rozhodnutõÂ bylo takeÂ bezodkladneÏ vykonaÂno.

Dojde-li k zastavenõÂ narÏõÂzeneÂho vyÂkonu rozhodnutõÂ, rozhodne soud o naÂhradeÏ naÂkladuÊ, ktereÂ uÂcÏastnõÂkuÊm provaÂdeÏnõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ vznikly, podle
toho, z jakeÂho duÊvodu k zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dosÏlo. MuÊzÏe takeÂ zrusÏit dosud vydanaÂ rozhodnutõÂ
o naÂkladech vyÂkonu, poprÏõÂpadeÏ ulozÏit opraÂvneÏneÂmu,
aby vraÂtil, co mu povinnyÂ na naÂklady vyÂkonu rozhodnutõÂ jizÏ zaplatil.

(2) VyÂkon rozhodnutõÂ se provede tak, zÏe soud
v soucÏinnosti s prÏõÂslusÏnyÂmi staÂtnõÂmi orgaÂny nezletileÂ
dõÂteÏ prÏedaÂ do peÂcÏe urcÏeneÂ osoby; jestlizÏe je dõÂteÏ u jineÂ
osoby, bude jõÂ odnÏato. UstanovenõÂ § 272 odst. 2 a 3
a § 273 se nepouzÏijõÂ.

VyÂkon rozhodnutõÂ o vyÂchoveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ
§ 272

PouzÏitõÂ ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 274

(1) UstanovenõÂ § 252 azÏ 271 se nepouzÏije, jde-li
o vyÂkon rozhodnutõÂ nebo schvaÂleneÂ dohody o vyÂchoveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ a o uÂpravu styku s nimi; o uÂcÏastnõÂcõÂch platõÂ ustanovenõÂ § 94.

UstanovenõÂ § 251 azÏ 271 se pouzÏije i na vyÂkon
a) zrusÏeno
b) vykonatelnyÂch rozhodnutõÂ souduÊ a jinyÂch orgaÂnuÊ
cÏinnyÂch v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ, pokud prÏiznaÂvajõÂ praÂvo
nebo postihujõÂ majetek;
c) vykonatelnyÂch rozhodnutõÂ rozhodcÏõÂch komisõÂ
a smõÂruÊ jimi schvaÂlenyÂch;
d) vykonatelnyÂch rozhodnutõÂ staÂtnõÂch notaÂrÏstvõÂ a dohod jimi schvaÂlenyÂch;
e) notaÂrÏskyÂch zaÂpisuÊ, ktereÂ obsahujõÂ zaÂvazek a v nichzÏ
jsou vyznacÏeny osoba opraÂvneÏnaÂ a povinnaÂ, praÂvnõÂ
duÊvod, prÏedmeÏt a doba plneÏnõÂ, jestlizÏe osoba povinnaÂ k vykonatelnosti v notaÂrÏskeÂm zaÂpise svolila;
f) vykonatelnyÂch rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy
a uÂzemnõÂ samospraÂvy vcÏetneÏ platebnõÂch vyÂmeÏruÊ,
vyÂkazuÊ nedoplatkuÊ ve veÏcech danõÂ a poplatkuÊ, jakozÏ i smõÂruÊ schvaÂlenyÂch teÏmito orgaÂny;
g) vykonatelnyÂch rozhodnutõÂ a vyÂkazuÊ nedoplatkuÊ
ve veÏcech nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ a sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ;
h) jinyÂch vykonatelnyÂch rozhodnutõÂ a schvaÂlenyÂch
smõÂruÊ, jejichzÏ soudnõÂ vyÂkon prÏipousÏtõÂ zaÂkon.

(2) PrÏed narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏedseda
senaÂtu põÂsemneÏ vyzve toho, kdo odmõÂtaÂ podrobit se
soudnõÂmu rozhodnutõÂ nebo neplnõÂ soudem schvaÂlenou
dohodu o vyÂchoveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ a o uÂpraveÏ styku
s nimi, aby se soudnõÂmu rozhodnutõÂ podrobil nebo
aby soudem schvaÂlenou dohodu plnil. V teÂto vyÂzveÏ
upozornõÂ teÂzÏ na naÂsledky neplneÏnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch v rozhodnutõÂ nebo v dohodeÏ.
(3) PrÏedseda senaÂtu zpravidla pozÏaÂdaÂ teÂzÏ prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn obce a orgaÂn peÂcÏe o deÏti, aby vedly povinneÂho
k dobrovolneÂmu plneÏnõÂ soudnõÂho rozhodnutõÂ nebo
soudem schvaÂleneÂ dohody o vyÂchoveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ
a o uÂpraveÏ styku s nimi, anizÏ by bylo trÏeba narÏizovat
vyÂkon rozhodnutõÂ.
§ 273
(1) ZuÊstane-li vyÂzva prÏedsedy senaÂtu podle § 272
odst. 2 bezvyÂslednaÂ, uklaÂdaÂ prÏedseda senaÂtu tomu, kdo
neplnõÂ dobrovolneÏ soudnõÂ rozhodnutõÂ nebo soudem
schvaÂlenou dohodu o vyÂchoveÏ nezletilyÂch deÏtõÂ, poprÏõÂpadeÏ o uÂpraveÏ styku s nimi, postupneÏ pokuty. JednotliveÂ pokuty nesmeÏjõÂ prÏesahovat 2000 KcÏ a prÏipadajõÂ
staÂtu.
(2) PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe v soucÏinnosti s prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem obce, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ se staÂtnõÂmi orgaÂny

(3) PrÏõÂslusÏnyÂm k vyÂkonu tohoto rozhodnutõÂ je
soud, kteryÂ narÏõÂdil prÏedbeÏzÏneÂ opatrÏenõÂ. UstanovenõÂ
§ 76a odst. 3 platõÂ obdobneÏ.

§ 275
(1) PotvrzenõÂm o vykonatelnosti opatrÏõÂ rozhodnutõÂ, poprÏõÂpadeÏ vyÂkazy nedoplatkuÊ ten orgaÂn, kteryÂ je
vydal, u smõÂruÊ a dohod pak ten orgaÂn, kteryÂ je schvaÂlil.
(2) Soud je vsÏak vzÏdy opraÂvneÏn prÏed narÏõÂzenõÂm
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vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏezkoumaÂvat spraÂvnost potvrzenõÂ
o vykonatelnosti vsÏech tituluÊ pro vyÂkon rozhodnutõÂ.
(3) PrÏed zastavenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ soud
v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 274 zpravidla si vyzÏaÂdaÂ
vyjaÂdrÏenõÂ orgaÂnu, kteryÂ vydal rozhodnutõÂ, poprÏõÂpadeÏ
vyÂkaz nedoplatkuÊ, anebo kteryÂ schvaÂlil smõÂr nebo dohodu, o jejichzÏ vyÂkon jde.
HL AVA D R UH AÂ
SRAÂZÏKY ZE MZDY
Rozsah sraÂzÏek
§ 276
SraÂzÏky ze mzdy lze provaÂdeÏt jen do vyÂsÏe rozhodnutõÂm prÏiznaneÂ pohledaÂvky s prÏõÂslusÏenstvõÂm.
§ 277
(1) SraÂzÏky se provaÂdeÏjõÂ z cÏisteÂ mzdy, kteraÂ se vypocÏte tak, zÏe se od mzdy odecÏte zaÂloha na danÏ z prÏõÂjmuÊ
fyzickyÂch osob sraÂzÏenaÂ z prÏõÂjmuÊ ze zaÂvisleÂ cÏinnosti
a funkcÏnõÂch pozÏitkuÊ, pojistneÂ na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ,
prÏõÂspeÏvek na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti a pojistneÂ na
vsÏeobecneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ (daÂle jen ¹sraÂzÏeneÂ
cÏaÂstkyª). SraÂzÏeneÂ cÏaÂstky se vypocÏtou podle podmõÂnek
a sazeb platnyÂch pro povinneÂho v meÏsõÂci, za kteryÂ se
cÏistaÂ mzda zjisÏt'uje.
(2) Do cÏisteÂ mzdy se zapocÏõÂtaÂvajõÂ i cÏisteÂ odmeÏny
za vedlejsÏõÂ cÏinnost, kterou pracovnõÂk vykonaÂvaÂ u toho,
u koho je v pracovnõÂm pomeÏru. NezapocÏõÂtaÂvajõÂ se vsÏak
do nõÂ cÏaÂstky poskytovaneÂ na naÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch s pracovnõÂm vyÂkonem, a to zejmeÂna prÏi pracovnõÂch cestaÂch.
§ 278
PovinneÂmu nesmõÂ byÂt srazÏena z meÏsõÂcÏnõÂ mzdy
zaÂkladnõÂ cÏaÂstka; zpuÊsoby jejõÂho vyÂpocÏtu stanovõÂ narÏõÂzenõÂm vlaÂda CÏeskeÂ republiky.
§ 279
(1) Z cÏisteÂ mzdy, kteraÂ zbyÂvaÂ po odecÏtenõÂ zaÂkladnõÂ
cÏaÂstky a kteraÂ se zaokrouhlõÂ smeÏrem doluÊ na cÏaÂstku
deÏlitelnou trÏemi a vyjaÂdrÏenou v celyÂch korunaÂch, lze
srazit k vydobytõÂ pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho jen jednu
trÏetinu. Pro prÏednostnõÂ pohledaÂvky uvedeneÂ v odstavci 2 se sraÂzÏejõÂ dveÏ trÏetiny. PrÏednostnõÂ pohledaÂvky se
uspokojujõÂ nejprve z druheÂ trÏetiny a teprve, nestacÏõÂ-li
tato trÏetina k jejich uÂhradeÏ, uspokojujõÂ se spolu s ostatnõÂmi pohledaÂvkami z prvnõÂ trÏetiny.
(2) PrÏednostnõÂmi pohledaÂvkami jsou
a) pohledaÂvky vyÂzÏivneÂho;
b) pohledaÂvky naÂhrady sÏkody zpuÊsobeneÂ posÏkozeneÂmu ublõÂzÏenõÂm na zdravõÂ;

c) pohledaÂvky naÂhrady sÏkody zpuÊsobeneÂ uÂmyslnyÂmi
trestnyÂmi cÏiny;
d) pohledaÂvky danõÂ a poplatkuÊ, pohledaÂvky naÂhrady
prÏeplatkuÊ na daÂvkaÂch nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ
a duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ, jakozÏ i pohledaÂvky
naÂhrady za prÏõÂspeÏvek na vyÂzÏivu dõÂteÏte a prÏõÂspeÏvek
na naÂhradu potrÏeb dõÂteÏte sveÏrÏeneÂho do peÏstounskeÂ
peÂcÏe.
(3) VlaÂda CÏeskeÂ republiky stanovõÂ narÏõÂzenõÂm
cÏaÂstku, nad kterou se srazõÂ zbytek cÏisteÂ mzdy vypocÏteneÂ podle odstavce 1 veÏty prvnõÂ bez omezenõÂ.
§ 280
(1) Jsou-li sraÂzÏky ze mzdy provaÂdeÏny k vydobytõÂ
neÏkolika pohledaÂvek, uspokojõÂ se jednotliveÂ pohledaÂvky z prvnõÂ trÏetiny zbytku cÏisteÂ mzdy podle sveÂho
porÏadõÂ bez ohledu na to, zda jde o prÏednostnõÂ pohledaÂvky nebo o pohledaÂvky ostatnõÂ.
(2) DochaÂzõÂ-li podle § 279 odst. 1 ke sraÂzÏkaÂm
z druheÂ trÏetiny zbytku cÏisteÂ mzdy, uspokojõÂ se z nõÂ
bez zrÏetele na porÏadõÂ nejprve pohledaÂvky vyÂzÏivneÂho
a teprve pak podle porÏadõÂ (odstavec 3) ostatnõÂ prÏednostnõÂ pohledaÂvky. NepostacÏõÂ-li cÏaÂstka srazÏenaÂ z druheÂ
trÏetiny k uspokojenõÂ vsÏech pohledaÂvek vyÂzÏivneÂho,
uspokojõÂ se nejprve beÏzÏneÂ vyÂzÏivneÂ vsÏech opraÂvneÏnyÂch
a pak teprve nedoplatky za drÏõÂveÏjsÏõÂ dobu, a to podle
pomeÏru beÏzÏneÂho vyÂzÏivneÂho. Nebylo-li by vsÏak cÏaÂstkou
srazÏenou z druheÂ trÏetiny kryto ani beÏzÏneÂ vyÂzÏivneÂ vsÏech
opraÂvneÏnyÂch, rozdeÏlõÂ se mezi neÏ cÏaÂstka srazÏenaÂ z druheÂ
trÏetiny pomeÏrneÏ podle vyÂsÏe beÏzÏneÂho vyÂzÏivneÂho bez
ohledu na vyÂsÏi nedoplatkuÊ.
(3) PorÏadõÂ pohledaÂvek se rÏõÂdõÂ dnem, kdy bylo
plaÂtci mzdy dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
Bylo-li mu dorucÏeno teÂhozÏ dne narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ pro neÏkolik pohledaÂvek, majõÂ tyto pohledaÂvky
stejneÂ porÏadõÂ; nestacÏõÂ-li cÏaÂstka na neÏ prÏipadajõÂcõÂ k jejich
plneÂmu uspokojenõÂ, uspokojõÂ se pomeÏrneÏ.
§ 281
ProvaÂdeÏt sraÂzÏky ze mzdy ve veÏtsÏõÂm rozsahu, nezÏ
dovolujõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona, je neprÏõÂpustneÂ, a to
i kdyzÏ s tõÂm povinnyÂ souhlasõÂ.
NarÏõÂzenõÂ a provaÂdeÏnõÂ sraÂzÏek
§ 282
(1) V narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏikaÂzÏe soud
plaÂtci mzdy, aby po tom, kdy mu bude narÏõÂzenõÂ vyÂkonu dorucÏeno, provaÂdeÏl ze mzdy povinneÂho stanoveneÂ sraÂzÏky a nevyplaÂcel srazÏeneÂ cÏaÂstky povinneÂmu.
(2) Soud dorucÏõÂ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
opraÂvneÏneÂmu, povinneÂmu a plaÂtci mzdy. PovinneÂmu
a plaÂtci mzdy je dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou.
(3) PovinnyÂ ztraÂcõÂ dnem, kdy je plaÂtci mzdy dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ nebo usnesenõÂ ob-
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sahujõÂcõÂ vyrozumeÏnõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
(§ 294 odst. 3), praÂvo na vyplacenõÂ teÂ cÏaÂsti mzdy, kteraÂ
odpovõÂdaÂ stanoveneÂ vyÂsÏi sraÂzÏek.
§ 283
Jakmile nabude narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
praÂvnõÂ moci, vyrozumõÂ soud o tom plaÂtce mzdy, kteryÂ
je pak povinen vyplaÂcet opraÂvneÏneÂmu cÏaÂstky srazÏeneÂ ze
mzdy povinneÂho.
§ 284
(1) PlaÂtce mzdy prÏestane provaÂdeÏt sraÂzÏky, jakmile
je pohledaÂvka opraÂvneÏneÂho uspokojena (§ 276).
(2) JestlizÏe je vykonaÂvaÂno rozhodnutõÂ, ve ktereÂm
bylo opraÂvneÏneÂmu prÏiznaÂno praÂvo na opeÏtujõÂcõÂ se
daÂvky, vztahuje se narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ i na
daÂvky, ktereÂ se stanou splatnyÂmi teprve v budoucnu.
ToteÂzÏ platõÂ, bylo-li v rozhodnutõÂ povinneÂmu ulozÏeno
zaplatit peneÏzÏitou cÏaÂstku ve splaÂtkaÂch.
(3) Dojde-li beÏhem vyÂkonu rozhodnutõÂ k takoveÂ
zmeÏneÏ rozsudku podle § 163, kteraÂ zaÂlezÏõÂ ve zvyÂsÏenõÂ
vyÂzÏivneÂho, vztahuje se narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ i na
vsÏechny cÏaÂstky zvyÂsÏeneÂho vyÂzÏivneÂho; zvyÂsÏeneÂ vyÂzÏivneÂ
maÂ stejneÂ porÏadõÂ jako zbytek pohledaÂvky.
§ 285
(1) VyplaÂcõÂ-li plaÂtce mzdy meÏsõÂcÏnõÂ mzdu nadvakraÂt (jako zaÂlohu a vyuÂcÏtovaÂnõÂ), muÊzÏe prÏimeÏrÏeneÂ
sraÂzÏky proveÂst povinneÂmu jizÏ ze zaÂlohy. VyÂplatu sraÂzÏek opraÂvneÏneÂmu provede vsÏak vzÏdy azÏ po uplynutõÂ
prÏõÂslusÏneÂho meÏsõÂce.
(2) Je-li narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏeno
plaÂtci mzdy azÏ po tom, kdy jizÏ byla cÏaÂst meÏsõÂcÏnõÂ mzdy
povinneÂmu vyplacena, neprÏihlõÂzÏõÂ se k provedeneÂ vyÂplateÏ a sraÂzÏky se provedou tak, jakoby povinnyÂ meÏl
za celyÂ meÏsõÂc praÂvo jen na mzdu, kteraÂ mu jesÏteÏ vyplacena nebyla.
(3) VyplaÂcõÂ-li se zaÂloha za obdobõÂ delsÏõÂ nezÏ jeden
meÏsõÂc, vypocÏte se, kolik prÏipadaÂ z poskytnuteÂ zaÂlohy
na jednotliveÂ meÏsõÂce, a z takto vypocÏteneÂ meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏny jsou povinneÂmu provaÂdeÏny sraÂzÏky. CelkovaÂ odmeÏna povinneÂho za uplynulyÂ rok se rozvrhne rovnomeÏrneÏ na jednotliveÂ meÏsõÂce. Z meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏny se pak
vypocÏtou s konecÏnou platnostõÂ sraÂzÏky a opraÂvneÏneÂmu
se vyplatõÂ rozdõÂl mezi cÏaÂstkami, ktereÂ meÏly byÂt povinneÂmu srazÏeny v jednotlivyÂch meÏsõÂcõÂch, a cÏaÂstkami, ktereÂ
skutecÏneÏ ze zaÂloh opraÂvneÏneÂmu byly jizÏ vyplaceny.
§ 286
DochaÂzõÂ-li k vyÂplateÏ mzdy za neÏkolik meÏsõÂcuÊ najednou, je trÏeba vypocÏõÂtat sraÂzÏky za kazÏdyÂ meÏsõÂc zvlaÂsÏteÏ.
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§ 287
(1) Dohodne-li se opraÂvneÏnyÂ s povinnyÂm, zÏe se
spokojõÂ s nizÏsÏõÂmi sraÂzÏkami, nezÏ stanovõÂ § 277 azÏ 280,
a oznaÂmõÂ-li to oba soudu, vyzve soud plaÂtce mzdy, aby
sraÂzÏel ze mzdy povinneÂho meÏsõÂcÏneÏ jen cÏaÂstku, se kterou
se opraÂvneÏnyÂ spokojõÂ, neprÏesaÂhne-li tato cÏaÂstka v prÏõÂslusÏneÂm vyÂplatnõÂm obdobõÂ prÏõÂpustnou vyÂsÏi sraÂzÏek podle tohoto zaÂkona. PrÏesaÂhne-li ji, provede plaÂtce mzdy
v prÏõÂslusÏneÂm vyÂplatnõÂm obdobõÂ sraÂzÏky jen v rozsahu
dovoleneÂm ustanovenõÂmi § 277 azÏ 280.
(2) OpraÂvneÏnyÂ muÊzÏe kdykoliv oznaÂmit soudu, zÏe
svuÊj souhlas s provaÂdeÏnõÂm nizÏsÏõÂch sraÂzÏek podle odstavce 1 odvolaÂvaÂ. PrÏedseda senaÂtu o tom vyrozumõÂ
povinneÂho a plaÂtce mzdy.
(3) VyÂzva soudu k provaÂdeÏnõÂ nizÏsÏõÂch sraÂzÏek pozbyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem, kdy je plaÂtci mzdy dorucÏeno
dalsÏõÂ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy
povinneÂho nebo vyrozumeÏnõÂ soudu, zÏe opraÂvneÏnyÂ odvolal svuÊj souhlas s provaÂdeÏnõÂm nizÏsÏõÂch sraÂzÏek. Od
tohoto dne provaÂdõÂ plaÂtce mzdy sraÂzÏky podle drÏõÂveÏjsÏõÂho narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ v plneÂm rozsahu.
§ 288
PozÏaÂdaÂ-li o to plaÂtce mzdy, opraÂvneÏnyÂ nebo povinnyÂ, urcÏõÂ soud, jakaÂ cÏaÂstka maÂ byÂt v prÏõÂslusÏneÂm vyÂplatnõÂm obdobõÂ ze mzdy povinneÂho srazÏena, a je-li võÂce
opraÂvneÏnyÂch, kolik z nõÂ prÏipadne na kazÏdeÂho z nich.
Odklad a zastavenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 289
(1) PovolõÂ-li soud odklad vyÂkonu rozhodnutõÂ podle § 266 odst. 1, neprovaÂdõÂ plaÂtce mzdy ze mzdy
povinneÂho sraÂzÏky ode dne, kdy mu bylo dorucÏeno
usnesenõÂ o povolenõÂ odkladu, dokud mu nebude dorucÏen prÏõÂkaz soudu, aby se ve sraÂzÏkaÂch pokracÏovalo.
(2) PovolõÂ-li soud odklad vyÂkonu rozhodnutõÂ podle § 266 odst. 2, provaÂdõÂ plaÂtce mzdy sraÂzÏky daÂle, ale
nevyplaÂcõÂ je opraÂvneÏneÂmu, dokud nebude odklad vyÂkonu zrusÏen. ZastavõÂ-li soud vyÂkon rozhodnutõÂ, vyplatõÂ
plaÂtce mzdy srazÏeneÂ cÏaÂstky povinneÂmu.
§ 290
(1) PrÏedseda senaÂtu zastavõÂ na naÂvrh plaÂtce mzdy,
opraÂvneÏneÂho nebo povinneÂho narÏõÂzenyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy, kdyzÏ povinnyÂ po dobu jednoho roku nepobõÂraÂ mzdu alesponÏ v takoveÂ vyÂsÏi, aby
z nõÂ mohly byÂt sraÂzÏky provaÂdeÏny.
(2) Na naÂvrh povinneÂho muÊzÏe prÏedseda senaÂtu
zastavit narÏõÂzenyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze
mzdy, jestlizÏe jsou sraÂzÏky provaÂdeÏny jizÏ jen pro beÏzÏneÂ
vyÂzÏivneÂ a lze prÏedpoklaÂdat, zÏe povinnyÂ vzhledem ke
sveÂmu chovaÂnõÂ i pomeÏru k praÂci bude vyÂzÏivneÂ plnit
daÂle dobrovolneÏ.
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VyÂplata provedenyÂch sraÂzÏek
§ 291

zameÏstnavatel vydat obcÏanu, kteryÂ u neÏho prÏestal pracovat.

(1) SrazÏenou cÏaÂstku vyplatõÂ plaÂtce mzdy prÏõÂmo
opraÂvneÏneÂmu. MaÂ-li vsÏak byÂt z provedenyÂch sraÂzÏek
uspokojeno neÏkolik pohledaÂvek, muÊzÏe plaÂtce mzdy zaslat srazÏenou cÏaÂstku soudu, kteryÂ ji rozvrhne mezi
opraÂvneÏneÂ a saÂm provede vyÂplatu. PlaÂtce mzdy je povinen zaslat srazÏenou cÏaÂstku soudu, jestlizÏe mu to na
zÏaÂdost neÏktereÂho z opraÂvneÏnyÂch narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu.

(2) ZjistõÂ-li ten, u koho povinnyÂ nastoupil noveÏ do
praÂce, zÏe byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami z jeho
mzdy, oznaÂmõÂ to bez odkladu soudu, kteryÂ vyÂkon narÏõÂdil.

(2) SrazÏenou cÏaÂstku je plaÂtce mzdy povinen
opraÂvneÏneÂmu vyplatit, i kdyzÏ saÂm maÂ vuÊcÏi neÏmu peneÏzÏitou pohledaÂvku, kterou by si jinak mohl zapocÏõÂst.
§ 292
JestlizÏe plaÂtce mzdy neprovede ze mzdy povinneÂho sraÂzÏky rÏaÂdneÏ a vcÏas, provede-li je v mensÏõÂm nezÏ
stanoveneÂm rozsahu nebo nevyplatõÂ-li sraÂzÏky opraÂvneÏneÂmu bez odkladu po tom, kdy mu bylo dorucÏeno
vyrozumeÏnõÂ, zÏe narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ nabylo
praÂvnõÂ moci nebo kdy dospeÏly dalsÏõÂ meÏsõÂcÏnõÂ cÏaÂstky
mzdy, muÊzÏe opraÂvneÏnyÂ uplatnit proti plaÂtci mzdy
u soudu praÂvo na vyplacenõÂ cÏaÂstek, ktereÂ meÏly byÂt ze
mzdy povinneÂho srazÏeny.
ZmeÏna plaÂtce mzdy
§ 293
(1) ZmeÏnõÂ-li se po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
plaÂtce mzdy, vztahuje se narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
sraÂzÏkami ze mzdy i na mzdu povinneÂho u noveÂho
plaÂtce mzdy.
(2) Povinnost provaÂdeÏt sraÂzÏky vznikaÂ noveÂmu
plaÂtci mzdy jizÏ dnem, kdy se od povinneÂho nebo od
dosavadnõÂho plaÂtce mzdy dozvõÂ, zÏe byl soudem narÏõÂzen
vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy povinneÂho a pro
jakeÂ pohledaÂvky; nedozvõÂ-li se o teÏchto okolnostech
novyÂ plaÂtce mzdy jizÏ drÏõÂve, vznikaÂ mu tato povinnost
dnem, kdy mu je dorucÏeno usnesenõÂ podle § 294
odst. 3. PorÏadõÂ, ktereÂ zõÂskala pohledaÂvka opraÂvneÏneÂho
podle § 280 odst. 3, zuÊstaÂvaÂ jõÂ zachovaÂno i u noveÂho
plaÂtce mzdy.
(3) Za zmeÏnu plaÂtce mzdy podle odstavce 1 se
nepovazÏuje, jestlizÏe povinnyÂ po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zõÂskaÂ naÂrok na peneÏzÏitou daÂvku nemocenskeÂho
pojisÏteÏnõÂ nahrazujõÂcõÂ mzdu a jestlizÏe daÂvku mu vyplatõÂ
plaÂtce mzdy.
§ 294
(1) Ten, kdo prÏijõÂmaÂ obcÏana do praÂce, je povinen
vyzÏaÂdat si od neÏho potvrzenõÂ vystaveneÂ tõÂm, u koho
obcÏan naposledy pracoval, o tom, zda byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami z jeho mzdy, kteryÂm soudem
a v cÏõÂ prospeÏch. TakoveÂ potvrzenõÂ je povinen kazÏdyÂ

(3) Soud tomu, u koho povinnyÂ nastoupil noveÏ do
praÂce, dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou usnesenõÂ, ve ktereÂm ho
vyrozumõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze
mzdy, seznaÂmõÂ ho s dosavadnõÂm pruÊbeÏhem vyÂkonu
rozhodnutõÂ, zejmeÂna s vyÂsÏõÂ dosud provedenyÂch sraÂzÏek, uvede jak vysokaÂ je pohledaÂvka, pro kterou majõÂ
byÂt sraÂzÏky daÂle provaÂdeÏny, a jakeÂ je jejõÂ porÏadõÂ; vyzve
ho, aby ode dne, kdy mu bude usnesenõÂ podle tohoto
odstavce dorucÏeno, ve sraÂzÏkaÂch ze mzdy povinneÂho
pokracÏoval, a upozornõÂ ho na vsÏechny jeho povinnosti
prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy.
§ 295
(1) PrÏestal-li povinnyÂ pracovat u dosavadnõÂho
plaÂtce mzdy, musõÂ to oznaÂmit do jednoho tyÂdne
soudu, kteryÂ narÏõÂdil vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze
mzdy. Do jednoho tyÂdne musõÂ povinnyÂ soudu rovneÏzÏ
oznaÂmit, zÏe nastoupil praÂci u jineÂho plaÂtce mzdy.
(2) PlaÂtce mzdy musõÂ oznaÂmit soudu do jednoho
tyÂdne, zÏe u neÏho prÏestal povinnyÂ pracovat. ZaÂrovenÏ
zasÏle soudu vyuÂcÏtovaÂnõÂ sraÂzÏek, ktereÂ ze mzdy povinneÂho provedl a vyplatil opraÂvneÏnyÂm, a oznaÂmõÂ soudu,
pro ktereÂ pohledaÂvky byl narÏõÂzen vyÂkon rozhodnutõÂ
sraÂzÏkami ze mzdy a jakeÂ porÏadõÂ majõÂ tyto pohledaÂvky.
§ 296
(1) NesplnõÂ-li neÏkteryÂ plaÂtce mzdy povinnost uvedenou v § 294 odst. 1 a 2 nebo v § 295 odst. 2, muÊzÏe se
opraÂvneÏnyÂ domaÂhat, aby mu plaÂtce mzdy vyplatil
cÏaÂstky, na ktereÂ by meÏl praÂvo, kdyby byl plaÂtce mzdy
uvedeneÂ povinnosti splnil.
(2) Za nesplneÏnõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 294
a 295 muÊzÏe soud ulozÏit povinneÂmu i plaÂtci mzdy porÏaÂdkovou pokutu (§ 53).
NeÏkolik plaÂtcuÊ mzdy
§ 297
(1) PobõÂraÂ-li povinnyÂ mzdu od neÏkolika plaÂtcuÊ
mzdy, vztahuje se narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ na
vsÏechny jeho mzdy.
(2) SraÂzÏky ze mzdy je kazÏdyÂ plaÂtce mzdy povinen
provaÂdeÏt ode dne, kdy mu bylo dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(3) Nastupuje-li obcÏan do praÂce, anizÏ by prÏitom
opousÏteÏl dosavadnõÂho plaÂtce mzdy, pouzÏije se obdobneÏ
ustanovenõÂ § 293, 294 a 296.
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§ 298
(1) NarÏizuje-li soud provaÂdeÏnõÂ sraÂzÏek ze mzdy
neÏkolika plaÂtcuÊm mzdy, urcÏõÂ jim jednotliveÏ, jakou cÏaÂst
zaÂkladnõÂ cÏaÂstky (§ 278) nemajõÂ sraÂzÏet. Kdyby prÏõÂjem
povinneÂho nedosahoval u neÏktereÂho plaÂtce mzdy ani
uvedeneÂ cÏaÂsti zaÂkladnõÂ cÏaÂstky, je plaÂtce mzdy povinen
oznaÂmit to soudu. Soud pak znovu urcÏõÂ, jakou cÏaÂst
zaÂkladnõÂ cÏaÂstky maÂ kazÏdyÂ plaÂtce mzdy sraÂzÏet. Soud
muÊzÏe teÂzÏ urcÏit, zejmeÂna jsou-li provaÂdeÏny sraÂzÏky jizÏ
jen pro beÏzÏneÂ vyÂzÏivneÂ, aby je provaÂdeÏl pouze neÏkteryÂ
z plaÂtcuÊ mzdy a aby ostatnõÂ v provaÂdeÏnõÂ sraÂzÏek zatõÂm
nepokracÏovali.
(2) ProvaÂdõÂ-li sraÂzÏky neÏkolik plaÂtcuÊ mzdy zaÂrovenÏ, zasÏlou sraÂzÏky vzÏdy soudu. Soud proveÏrÏõÂ, zda celkoveÏ srazÏenaÂ cÏaÂstka neprÏevysÏuje pohledaÂvku opraÂvneÏneÂho. NeprÏevysÏuje-li ji, vyplatõÂ celou srazÏenou cÏaÂstku
opraÂvneÏneÂmu. PrÏevysÏuje-li ji, vyplatõÂ soud ze srazÏeneÂ
cÏaÂstky opraÂvneÏneÂmu jen tolik, kolik odpovõÂdaÂ jeho
pohledaÂvce, a zbytek vraÂtõÂ povinneÂmu.
SraÂzÏky z jinyÂch prÏõÂjmuÊ
§ 299
(1) UstanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze
mzdy se pouzÏijõÂ i na vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami
z pracovnõÂ odmeÏny cÏlenuÊ druzÏstev a z prÏõÂjmuÊ, ktereÂ
povinneÂmu nahrazujõÂ odmeÏnu za praÂci, zejmeÂna z duÊchodu, nemocenskeÂho, peneÏzÏiteÂ pomoci v materÏstvõÂ,
stipendia, naÂhrady uchaÂzejõÂcõÂho vyÂdeÏlku, naÂhrady poskytovaneÂ za vyÂkon spolecÏenskyÂch funkcõÂ a z hmotneÂho
zabezpecÏenõÂ uchazecÏe o zameÏstnaÂnõÂ.
(2) Jde-li o vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami z duÊchodu
obcÏana, kteryÂ z tohoto duÊchodu platõÂ naÂklady za pobyt
v uÂstavu sociaÂlnõÂ peÂcÏe, nepodleÂhaÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
cÏaÂstka potrÏebnaÂ na uÂhradu pobytu a cÏaÂstka rovnajõÂcõÂ se
vyÂsÏi kapesneÂho v takoveÂm uÂstavu.
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osobu, vuÊcÏi kteryÂm maÂ povinnyÂ naÂrok na neÏktereÂ
z prÏõÂjmuÊ uvedenyÂch v § 299.
(2) Do cÏisteÂho prÏõÂjmu se nezapocÏõÂtaÂvaÂ zvyÂsÏenõÂ duÊchodu pro bezmocnost.
§ 302
(1) MaÂ-li povinnyÂ vedle praÂva na mzdu i praÂvo na
jinyÂ prÏõÂjem, uvedenyÂ v § 299, postupuje se tak, jakoby
sÏlo o neÏkolik mezd.
(2) JestlizÏe povinnyÂ po narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy zõÂskaÂ mõÂsto mzdy nebo vedle nõÂ
praÂvo na neÏkteryÂ z prÏõÂjmuÊ uvedenyÂch v § 299, vztahuje
se narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ i na tento prÏõÂjem.
Ï ET IÂ
H LAVA T R
Ï IKAÂZAÂNIÂ POHLEDAÂVKY
PR
PrÏikaÂzaÂnõÂ pohledaÂvky z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu
§ 303
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky
z uÂcÏtu u tuzemskeÂho peneÏzÏnõÂho uÂstavu se provede
jejõÂm odepsaÂnõÂm z uÂcÏtu do vyÂsÏe prÏisouzeneÂ pohledaÂvky s prÏõÂslusÏenstvõÂm.
(2) UstanovenõÂ o prÏikaÂzaÂnõÂ pohledaÂvky z uÂcÏtu nelze pouzÏõÂt, jestlizÏe jde o vklady na vkladnõÂch knõÂzÏkaÂch.
§ 304
zrusÏen
§ 305

VyplaÂcejõÂ-li se zaÂlohy cÏlenuÊm druzÏstev za obdobõÂ
delsÏõÂ nezÏ jeden meÏsõÂc, vypocÏte se, kolik prÏipadaÂ z poskytnuteÂ zaÂlohy na jednotliveÂ meÏsõÂce, a z takto vypocÏteneÂ meÏsõÂcÏnõÂ odmeÏny jsou povinneÂmu provaÂdeÏny
sraÂzÏky.

K naÂvrhu opraÂvneÏneÂho soud rozhodne o narÏõÂzenõÂ
vyÂkonu usnesenõÂm, ve ktereÂm
a) prÏikaÂzÏe peneÏzÏnõÂmu uÂstavu, aby po tom, co mu
bude dorucÏeno usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, zablokoval peneÏzÏnõÂ prostrÏedky na uÂcÏtu
povinneÂho azÏ do vyÂsÏe vymaÂhaneÂ pohledaÂvky
a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ,
b) prÏikaÂzÏe peneÏzÏnõÂmu uÂstavu, aby po tom, co mu
bude dorucÏeno vyrozumeÏnõÂ, zÏe narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci, odepsal peneÏzÏnõÂ
prostrÏedky z uÂcÏtu povinneÂho azÏ do vyÂsÏe vymaÂhaneÂ pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ a vyplatil
je opraÂvneÏneÂmu,
c) zakaÂzÏe povinneÂmu, aby po tom, co mu bude dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, naklaÂdal s peneÏzÏnõÂmi prostrÏedky na uÂcÏtu azÏ do vyÂsÏe vykonatelneÂ pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ.

§ 301

§ 306

(1) Pokud se v ustanovenõÂch o vyÂkonu rozhodnutõÂ
sraÂzÏkami ze mzdy hovorÏõÂ o plaÂtci mzdy, vztahujõÂ se
prÏõÂslusÏnaÂ ustanovenõÂ teÂzÏ na praÂvnickou a fyzickou

NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu, povinneÂmu a peneÏzÏnõÂmu uÂstavu; peneÏzÏnõÂmu
uÂstavu se dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou.

(3) UstanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze
mzdy se pouzÏijõÂ i na vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami
z odmeÏny plynoucõÂ z dohody o pracovnõÂ cÏinnosti.
(4) Za jinyÂ prÏõÂjem ve smyslu odstavce 1 nelze
povazÏovat odmeÏny za provedenõÂ praÂce podle § 236 zaÂkonõÂku praÂce bez ohledu na to, co bylo ujednaÂno
o splatnosti odmeÏny.
§ 300
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§ 307
(1) O tom, zÏe usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu soudu
nabylo praÂvnõÂ moci, soud vyrozumõÂ peneÏzÏnõÂ uÂstav; toto
vyrozumeÏnõÂ soud dorucÏõÂ peneÏzÏnõÂmu uÂstavu do vlastnõÂch rukou.

cÏaÂstku, na kterou by meÏl praÂvo, kdyby peneÏzÏnõÂ uÂstav
postupoval spraÂvneÏ.
PrÏikaÂzaÂnõÂ jinyÂch peneÏzÏityÂch pohledaÂvek
§ 312

(2) PeneÏzÏnõÂ uÂstav vyplatõÂ pak pohledaÂvku z uÂcÏtu
povinneÂho.

(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm jineÂ peneÏzÏiteÂ
pohledaÂvky nezÏ pohledaÂvky z uÂcÏtu peneÏzÏnõÂho uÂstavu
se provede zaÂkazem vyÂplaty pohledaÂvky povinneÂmu.

§ 308

(2) Takto se postupuje i v prÏõÂpadeÏ, zÏe pohledaÂvka
povinneÂho se stane splatnou teprve v budoucnu, jakozÏ
i v prÏõÂpadeÏ, zÏe povinneÂmu budou dõÂlcÏõÂ pohledaÂvky z teÂhozÏ praÂvnõÂho duÊvodu v budoucnu postupneÏ vznikat.

Pro porÏadõÂ uÂhrady pohledaÂvek, pro neÏzÏ byl vyÂkon
rozhodnutõÂ narÏõÂzen, je rozhodujõÂcõÂ den, kdy bylo narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏeno peneÏzÏnõÂmu uÂstavu;
bylo-li mu teÂhozÏ dne dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ pro neÏkolik pohledaÂvek a prostrÏedky na uÂcÏtu
povinneÂho nestacÏõÂ k uspokojenõÂ vsÏech pohledaÂvek,
uhradõÂ se jednotliveÂ pohledaÂvky, pro neÏzÏ dosÏlo narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ teÂhozÏ dne, pomeÏrneÏ ; ustanovenõÂ § 316 odst. 2 a 3 tu platõÂ obdobneÏ.
§ 309
(1) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se vztahuje i na
cÏaÂstky, ktereÂ dojdou na uÂcÏet povinneÂho po tom, kdy
bylo peneÏzÏnõÂmu uÂstavu dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, nejdeÂle vsÏak do sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy byl
peneÏzÏnõÂ uÂstav vyrozumeÏn o praÂvnõÂ moci narÏõÂzeneÂho
vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(2) Nelze-li pohledaÂvku opraÂvneÏneÂho vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ uspokojit podle § 307, odepõÂsÏe peneÏzÏnõÂ uÂstav po vyrozumeÏnõÂ o praÂvnõÂ moci narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ peneÏzÏnõÂ prostrÏedky z uÂcÏtu povinneÂho na
neÏm ulozÏeneÂ a vyplatõÂ je opraÂvneÏneÂmu. ZbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂst
pohledaÂvky uspokojõÂ peneÏzÏnõÂ uÂstav ihned, jakmile peneÏzÏnõÂ prostrÏedky na uÂcÏtu povinneÂho dosaÂhnou cÏaÂstky,
odpovõÂdajõÂcõÂ zbyÂvajõÂcõÂ cÏaÂsti celkoveÂho naÂroku opraÂvneÏneÂho, pro kteryÂ je vyÂkon rozhodnutõÂ veden. Nedojde-li
k tomu do sÏesti meÏsõÂcuÊ po vyrozumeÏnõÂ peneÏzÏnõÂho
uÂstavu o praÂvnõÂ moci vyÂkonu rozhodnutõÂ, odepõÂsÏe peneÏzÏnõÂ uÂstav k tomuto dni z uÂcÏtu povinneÂho peneÏzÏnõÂ
prostrÏedky na neÏm ulozÏeneÂ a vyplatõÂ je na cÏaÂstecÏnou
uÂhradu vymaÂhaneÂ pohledaÂvky a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ
opraÂvneÏneÂmu. TõÂm vyÂkon rozhodnutõÂ zanikaÂ.
§ 310
PrÏedpisy vylucÏujõÂcõÂ nebo omezujõÂcõÂ pouzÏitõÂ pohledaÂvek praÂvnickyÂch osob z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu
k jineÂmu nezÏ stanoveneÂmu uÂcÏelu nejsou dotcÏeny ustanovenõÂm o prÏikaÂzaÂnõÂ pohledaÂvky z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho
uÂstavu.
§ 311
Nepostupuje-li peneÏzÏnõÂ uÂstav tak, jak mu to uklaÂdajõÂ ustanovenõÂ § 305, 308 a 309, muÊzÏe se opraÂvneÏnyÂ
domaÂhat, a to i tehdy, kdyzÏ uzÏ na uÂcÏtu povinneÂho nenõÂ
dostatek prostrÏedkuÊ, aby mu peneÏzÏnõÂ uÂstav zaplatil

(3) VyÂkon rozhodnutõÂ postihuje pohledaÂvku povinneÂho jen do vyÂsÏe pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho, pro
kterou byl narÏõÂzen, a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ.
§ 313
(1) V narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zakaÂzÏe soud
povinneÂmu, aby se svou pohledaÂvkou jakkoli naklaÂdal. DluzÏnõÂkovi povinneÂho zakaÂzÏe soud, aby po tom,
kdy mu bylo dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ,
povinneÂmu jeho pohledaÂvku vyplatil.
(2) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏõÂ soud
opraÂvneÏneÂmu, povinneÂmu a dluzÏnõÂkovi povinneÂho;
dluzÏnõÂkovi povinneÂho je dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou.
(3) PovinnyÂ ztraÂcõÂ praÂvo na vyplacenõÂ pohledaÂvky
dnem, kdy bylo dluzÏnõÂkovi povinneÂho dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
§ 314
(1) Jakmile nabude narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
praÂvnõÂ moci, vyrozumõÂ o tom soud dluzÏnõÂka povinneÂho. DluzÏnõÂk povinneÂho vyplatõÂ pohledaÂvku, jestlizÏe
je jizÏ splatnaÂ, opraÂvneÏneÂmu; nenõÂ-li pohledaÂvka povinneÂho dosud splatnaÂ, vyplatõÂ ji opraÂvneÏneÂmu, jakmile se
stane splatnou.
(2) VyÂplatou opraÂvneÏneÂmu se zprostõÂ dluzÏnõÂk povinneÂho sveÂ povinnosti vuÊcÏi povinneÂmu.
§ 315
(1) NevyplatõÂ-li dluzÏnõÂk povinneÂho opraÂvneÏneÂmu
pohledaÂvku bez odkladu po tom, kdy mu bylo dorucÏeno vyrozumeÏnõÂ, zÏe narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci, nebo kdy se stala pohledaÂvka splatnou, muÊzÏe se opraÂvneÏnyÂ domaÂhat vlastnõÂm jmeÂnem na
dluzÏnõÂkovi povinneÂho u jeho obecneÂho soudu vyplacenõÂ pohledaÂvky. NesmõÂ vsÏak s dluzÏnõÂkem povinneÂho
stran teÂto pohledaÂvky uzavrÏõÂt na uÂkor povinneÂho smõÂr,
ani prominout jejõÂ zaplacenõÂ. DluzÏnõÂk povinneÂho si
v takoveÂm prÏõÂpadeÏ takeÂ nemuÊzÏe zapocÏõÂst svou vlastnõÂ
pohledaÂvku, kterou maÂ vuÊcÏi opraÂvneÏneÂmu.
(2) NeuplatnõÂ-li opraÂvneÏnyÂ vcÏas u soudu, poprÏõÂpadeÏ u jineÂho orgaÂnu pohledaÂvku povinneÂho vuÊcÏi dluzÏ-
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nõÂkovi povinneÂho nebo neoznaÂmõÂ-li povinneÂmu, zÏe ji
uplatnÏuje, odpovõÂdaÂ povinneÂmu za sÏkodu, kteraÂ by mu
tõÂm poprÏõÂpadeÏ vznikla.
§ 316
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nizaci, kteraÂ pak maÂ praÂva a povinnosti dluzÏnõÂka povinneÂho. NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se vztahuje jak
na cÏaÂstky, ktereÂ jizÏ byly ve prospeÏch autora u ochranneÂ
autorskeÂ organizace slozÏeny, tak na cÏaÂstky, ktereÂ u nõÂ
v beÏzÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce budou slozÏeny.

(1) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ narÏõÂzen pro neÏkolik
pohledaÂvek, uspokojõÂ se jednotliveÂ pohledaÂvky v tom
porÏadõÂ, v jakeÂm bylo narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏeno dluzÏnõÂkovi povinneÂho. Bylo-li mu teÂhozÏ dne
dorucÏeno narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ pro neÏkolik pohledaÂvek, ktereÂ by nemohly byÂt z pohledaÂvky povinneÂho uÂplneÏ uspokojeny, uspokojõÂ dluzÏnõÂk povinneÂho
tyto pohledaÂvky pomeÏrneÏ.

(3) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se pouzÏije obdobneÏ,
i pokud jde o pohledaÂvky z praÂv prÏõÂbuznyÂch praÂvu
autorskeÂmu a o pohledaÂvky fyzickyÂch osob z jejich
podnikatelskeÂ cÏinnosti.

(2) MaÂ-li byÂt uspokojeno neÏkolik pohledaÂvek,
muÊzÏe dluzÏnõÂk povinneÂho odevzdat srazÏenou cÏaÂstku
soudu. DluzÏnõÂk povinneÂho je povinen odevzdat srazÏenou cÏaÂstku soudu, jestlizÏe mu to na zÏaÂdost neÏktereÂho
z opraÂvneÏnyÂch narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu. Soud odevzdanou cÏaÂstku rozvrhne mezi opraÂvneÏneÂ a vyplatõÂ jim
cÏaÂstky na neÏ prÏipadajõÂcõÂ.

(1) Navrhuje-li opraÂvneÏnyÂ, aby rozhodnutõÂ, kteryÂm se mu prÏiznaÂvaÂ peneÏzÏitaÂ pohledaÂvka, bylo vykonaÂno postizÏenõÂm jineÂho majetkoveÂho praÂva, ktereÂ je
prÏevoditelneÂ a nenõÂ peneÏzÏitou pohledaÂvkou, ani praÂvem, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ jen povinneÂmu osobneÏ, pouzÏije se
na tento vyÂkon rozhodnutõÂ prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 313
azÏ 316, 321, 327 a 330.

(3) OdevzdaÂnõÂm srazÏeneÂ cÏaÂstky soudu zprosÏt'uje
se dluzÏnõÂk povinneÂho sveÂ povinnosti vuÊcÏi povinneÂmu
azÏ do vyÂsÏe teÂto cÏaÂstky.

(2) VyÂkon rozhodnutõÂ proti cÏlenovi druzÏstva postizÏenõÂm cÏlenskeÂho podõÂlu ve stavebnõÂm bytoveÂm druzÏstvu za trvaÂnõÂ cÏlenstvõÂ povinneÂho nenõÂ prÏõÂpustnyÂ.

PohledaÂvky nepodleÂhajõÂcõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 317

HL AVA CÏ T V RTAÂ

(1) VyÂkonu rozhodnutõÂ nepodleÂhajõÂ pohledaÂvky
naÂhrady, kterou podle pojistneÂ smlouvy vyplaÂcõÂ pojisÏt'ovna, maÂ-li byÂt naÂhrady pouzÏito k noveÂmu vybudovaÂnõÂ nebo k opraveÏ budovy.
(2) VyÂkonu rozhodnutõÂ
daÂvky sociaÂlnõÂ peÂcÏe.

nepodleÂhajõÂ

peneÏzÏiteÂ

(3) VyÂkonu rozhodnutõÂ odepsaÂnõÂm z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu nepodleÂhajõÂ prostrÏedky na uÂcÏtu, ktereÂ
vyÂslovnyÂm prohlaÂsÏenõÂm povinneÂho jsou urcÏeny pro
vyÂplatu mezd jeho zameÏstnancuÊ pro vyÂplatnõÂ obdobõÂ
nejblizÏsÏõÂ dni, kdy peneÏzÏnõÂmu uÂstavu bylo dorucÏeno
narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
§ 318
zrusÏen
§ 319
(1) PohledaÂvky autorskeÂ odmeÏny podleÂhajõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ, je-li povinnyÂm autor, jen jednou
peÏtinou; je-li vsÏak navrhovaÂn vyÂkon rozhodnutõÂ pro
neÏkterou z prÏednostnõÂch pohledaÂvek uvedenyÂch
v § 279 odst. 2, muÊzÏe u nich soud narÏõÂdit vyÂkon rozhodnutõÂ azÏ do dvou peÏtin se zrÏetelem k pomeÏruÊm povinneÂho. Pro porÏadõÂ uÂhrady prÏednostnõÂch pohledaÂvek
se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 280 odst. 2 a 3.
(2) Pokud je autorovi vyplaÂcena odmeÏna prostrÏednictvõÂm ochranneÂ autorskeÂ organizace, dorucÏõÂ soud narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ teÂzÏ ochranneÂ autorskeÂ orga-

§ 320
PostizÏenõÂ jinyÂch majetkovyÂch praÂv

PRODEJ MOVITYÂCH VEÏCIÂ A NEMOVITOSTIÂ
VeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
§ 321
VyÂkonem rozhodnutõÂ nemohou byÂt postizÏeny
veÏci, jejichzÏ prodej je podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ zakaÂzaÂn, nebo ktereÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ vyÂkonu rozhodnutõÂ nepodleÂhajõÂ.
§ 322
(1) Z veÏcõÂ, ktereÂ jsou ve vlastnictvõÂ povinneÂho, se
nemuÊzÏe tyÂkat vyÂkon rozhodnutõÂ teÏch, ktereÂ povinnyÂ
nezbytneÏ potrÏebuje k uspokojovaÂnõÂ hmotnyÂch potrÏeb
svyÂch a sveÂ rodiny nebo k plneÏnõÂ svyÂch pracovnõÂch
uÂkoluÊ, nebo ke sveÂmu podnikaÂnõÂ, jakozÏ i jinyÂch veÏcõÂ,
jejichzÏ prodej by byl v rozporu s moraÂlnõÂmi pravidly.
(2) Takto jsou z vyÂkonu rozhodnutõÂ vyloucÏeny
zejmeÂna
a) beÏzÏneÂ odeÏvnõÂ soucÏaÂsti, obvykleÂ vybavenõÂ domaÂcnosti,
b) snubnõÂ prsten a jineÂ prÏedmeÏty podobneÂ povahy,
c) zdravotnickeÂ potrÏeby a jineÂ veÏci, ktereÂ povinnyÂ
potrÏebuje vzhledem ke sveÂ nemoci nebo teÏlesneÂ
vadeÏ,
d) hotoveÂ penõÂze do cÏaÂstky 1000 KcÏ.
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Prodej movityÂch veÏcõÂ
§ 323
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ muÊzÏe byÂt narÏõÂzen podle
naÂvrhu opraÂvneÏneÂho s vyÂslovnyÂm urcÏenõÂm veÏcõÂ, ktereÂ
majõÂ byÂt prodaÂny, nebo bez tohoto urcÏenõÂ.
(2) Je-li opraÂvneÏneÂmu znaÂmo, zÏe maÂ povinnyÂ neÏkterou movitou veÏc umõÂsteÏnou mimo svuÊj byt, uvede
opraÂvneÏnyÂ podle mozÏnosti jizÏ v naÂvrhu na vyÂkon rozhodnutõÂ, kde takovaÂ veÏc je.
§ 324
V narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ zakaÂzÏe soud povinneÂmu, aby naklaÂdal s veÏcmi, ktereÂ vykonavatel sepõÂsÏe.
§ 325
(1) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ dorucÏõÂ se povinneÂmu azÏ prÏi provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu. NenõÂ-li prÏi provaÂdeÏnõÂ vyÂkonu povinnyÂ prÏõÂtomen, dorucÏõÂ se mu narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ spolu
s vyrozumeÏnõÂm o tom, zÏe byl proveden soupis a ktereÂ
veÏci byly sepsaÂny.

(3) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ narÏõÂzen stran urcÏityÂch movityÂch veÏcõÂ povinneÂho, sepõÂsÏõÂ se jen veÏci uvedeneÂ v narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ.
(4) Soupis se doplnõÂ o dalsÏõÂ veÏci, jestlizÏe vyÂteÏzÏek
prodeje sepsanyÂch veÏcõÂ nestacÏõÂ k uspokojenõÂ pohledaÂvky opraÂvneÏneÂho anebo jestlizÏe je narÏõÂzen dalsÏõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch veÏcõÂ povinneÂho.
§ 327
(1) Je-li obava, zÏe by mohlo dojõÂt k odstraneÏnõÂ,
posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ movityÂch veÏcõÂ pojatyÂch do
soupisu, postaraÂ se prÏedseda senaÂtu na naÂvrh opraÂvneÏneÂho o jejich vhodneÂ zajisÏteÏnõÂ.
(2) VyzÏaÂdaÂ-li si zajisÏteÏnõÂ movityÂch veÏcõÂ naÂklady,
provede soud zajisÏteÏnõÂ, jen slozÏõÂ-li opraÂvneÏnyÂ na tyto
naÂklady zaÂlohu.
§ 328

(2) VyrozumeÏnõÂ o tom, zÏe byl proveden soupis
a ktereÂ veÏci byly sepsaÂny, dorucÏõÂ se takeÂ opraÂvneÏneÂmu
a manzÏelu povinneÂho.

Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ sepsaneÂ veÏci se odhadnou, pokud cena nenõÂ
stanovena uÂrÏedneÏ.36) ProvedenõÂ odhadu zajistõÂ prÏedseda senaÂtu; znalce prÏibere, pokud v jednoduchyÂch prÏõÂpadech nestacÏõÂ odhad provedenyÂ vykonavatelem prÏi
sepsaÂnõÂ veÏci.

§ 325a

§ 328a

VyzÏaduje-li to uÂcÏel vyÂkonu rozhodnutõÂ, je ten, kdo
provaÂdõÂ vyÂkon, opraÂvneÏn ucÏinit osobnõÂ prohlõÂdku povinneÂho a prohlõÂdku bytu a jinyÂch mõÂstnostõÂ povinneÂho, kde maÂ povinnyÂ svuÊj majetek; za tõÂm uÂcÏelem je
opraÂvneÏn zjednat si do bytu povinneÂho nebo do jineÂ
mõÂstnosti povinneÂho prÏõÂstup.
§ 326
(1) PrÏedseda senaÂtu ucÏinõÂ opatrÏenõÂ, aby v byteÏ povinneÂho, poprÏõÂpadeÏ na jineÂm mõÂsteÏ, kde maÂ povinnyÂ sveÂ
veÏci umõÂsteÏny, byly sepsaÂny veÏci, ktereÂ by mohly byÂt
prodaÂny, a to v takoveÂm rozsahu, aby vyÂteÏzÏek prodeje
sepsanyÂch veÏcõÂ postacÏil k uspokojenõÂ pohledaÂvky
opraÂvneÏneÂho spolu s naÂklady vyÂkonu rozhodnutõÂ. SepsaÂny budou prÏedevsÏõÂm veÏci, ktereÂ povinnyÂ muÊzÏe nejspõÂsÏe postraÂdat a ktereÂ se nejsnaÂze prodajõÂ; veÏci, ktereÂ se
rychle kazõÂ, budou sepsaÂny, jen nenõÂ-li tu dostatek
jinyÂch veÏcõÂ a lze-li zajistit jejich rychlyÂ prodej. PovinnyÂ umozÏnõÂ tomu, kdo veÏci sepisuje, prÏõÂstup na
vsÏechna mõÂsta, kde maÂ sveÂ moviteÂ veÏci umõÂsteÏny. Vykonavatel, kteryÂ provaÂdõÂ soupis, prÏibere k uÂkonu vhodnou osobu, podle mozÏnosti zaÂstupce orgaÂnu obce.
(2) NeprÏevezme-li opraÂvneÏnyÂ veÏci podleÂhajõÂcõÂ
zkaÂze za cenu, kterou urcÏõÂ v teÏchto prÏõÂpadech vykonavatel, odevzdajõÂ se povinneÂmu k volneÂmu naklaÂdaÂnõÂ.

36

) § 5 zaÂkona cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch.

(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ a po odhadu sepsanyÂch veÏcõÂ prÏedseda senaÂtu zajistõÂ, aby
a) zvlaÂsÏt' vyÂznamnaÂ vyÂtvarnaÂ dõÂla a pamaÂtky,
b) rukopisy zvlaÂsÏt' vyÂznamnyÂch literaÂrnõÂch deÏl,
c) osobnõÂ pamaÂtky a korespondence zvlaÂsÏt' vyÂznamnyÂch spisovateluÊ a kulturnõÂch cÏiniteluÊ, jakozÏ i jineÂ
upomõÂnkoveÂ prÏedmeÏty muzeaÂlnõÂ povahy po teÏchto
osobaÂch,
d) prÏedmeÏty veÏtsÏõÂ kulturnõÂ historickeÂ hodnoty a jejich
soubory,
byly nabõÂdnuty ke koupi za hotoveÂ institucõÂm, jejichzÏ
poslaÂnõÂm je peÂcÏe o takoveÂ pamaÂtky, a to nejmeÂneÏ za
odhadnõÂ cenu.
(2) JestlizÏe tyto instituce ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ vyÂzvy neodpovõÂ na nabõÂdku a neslozÏõÂ u soudu
odhadnõÂ cenu, soud i tyto prÏedmeÏty prodaÂ zpuÊsobem
daÂle uvedenyÂm.
§ 328b
(1) SepsaneÂ veÏci se prodajõÂ v drazÏbeÏ, kteraÂ se konaÂ
bud' v mõÂsteÏ, kde sepsaneÂ veÏci jsou, nebo u soudu.
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(2) Soud oznaÂmõÂ drazÏebnõÂ rok povinneÂmu, opraÂvneÏneÂmu, spoluvlastnõÂku veÏci a mõÂstnõÂmu orgaÂnu staÂtnõÂ
spraÂvy, v jehozÏ obvodu bude drazÏba konaÂna a v jehozÏ
obvodu maÂ povinnyÂ bydlisÏteÏ. KromeÏ toho se drazÏebnõÂ
rok uverÏejnõÂ zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm.
(3) DrazÏbu provaÂdõÂ vykonavatel, kteryÂ o drazÏbeÏ
sepõÂsÏe protokol. Vykonavatel a povinnyÂ nesmeÏjõÂ drazÏit.
§ 329
(1) NejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ cÏinõÂ dveÏ trÏetiny odhadnõÂ nebo
uÂrÏedneÏ stanoveneÂ ceny. DrazÏiteleÂ jsou vaÂzaÂni svyÂmi
podaÂnõÂmi, pokud nebylo ucÏineÏno podaÂnõÂ vysÏsÏõÂ. VyÂsÏe
ceny vydrazÏeneÂ veÏci nenõÂ omezena ustanovenõÂmi cenovyÂch prÏedpisuÊ.
(2) Soud udeÏlõÂ prÏõÂklep drazÏiteli, kteryÂ ucÏinõÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ. UcÏinõÂ-li neÏkolik drazÏiteluÊ stejneÂ podaÂnõÂ
a nebylo-li ucÏineÏno vysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ podaÂnõÂ, rozhodne
soud losem, komu maÂ prÏõÂklep udeÏlit. VydrazÏitel musõÂ
nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ ihned zaplatit; neucÏinõÂ-li tak, drazÏõÂ se
veÏc znovu, bez jeho uÂcÏasti.
(3) PrÏechodem vlastnictvõÂ na vydrazÏitele zanikajõÂ
zaÂvady vaÂznoucõÂ na veÏci.
§ 330
(1) DrazÏba se skoncÏõÂ, jakmile dosazÏenyÂ vyÂteÏzÏek
stacÏõÂ k uspokojenõÂ veÏrÏiteluÊ.
(2) Nenajde-li se kupec pro drazÏeneÂ veÏci, narÏõÂdõÂ
soud opeÏtovnou drazÏbu.
(3) VeÏci, pro ktereÂ se nenajde kupec ani prÏi opeÏtovneÂ drazÏbeÏ, muÊzÏe opraÂvneÏnyÂ prÏevzõÂt do 15 dnuÊ po
vyrozumeÏnõÂ o bezvyÂslednosti drazÏby za dveÏ trÏetiny
odhadnõÂ nebo uÂrÏedneÏ stanoveneÂ ceny. Mezi neÏkolika
opraÂvneÏnyÂmi, ochotnyÂmi jinak k prÏevzetõÂ, rozhoduje
porÏadõÂ (§ 332 odst. 1). Prodej uskutecÏneÏnyÂ prÏevzetõÂm
maÂ tyteÂzÏ uÂcÏinky jako prodej v drazÏbeÏ. OdmõÂtne-li
opraÂvneÏnyÂ tyto veÏci prÏevzõÂt, vyloucÏõÂ je prÏedseda senaÂtu ze soupisu. UsnesenõÂ o tom dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu
i povinneÂmu.
§ 331
(1) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch
veÏcõÂ narÏõÂzen jen pro jednu pohledaÂvku, postaraÂ se prÏedseda senaÂtu, aby dosazÏenyÂ vyÂteÏzÏek byl vyplacen po
sraÂzÏce naÂkladuÊ prodeje prÏõÂmo opraÂvneÏneÂmu.
(2) Byl-li vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem movityÂch
veÏcõÂ narÏõÂzen trÏeba postupneÏ pro neÏkolik pohledaÂvek,
postaraÂ se prÏedseda senaÂtu, aby vyÂteÏzÏek byl po sraÂzÏce
naÂkladuÊ prodeje vyplacen opraÂvneÏnyÂm. KazÏdyÂ opraÂvneÏnyÂ maÂ praÂvo na vyÂteÏzÏek jen z veÏcõÂ, ktereÂ byly sepsaÂny ve prospeÏch jeho pohledaÂvky.
(3) PrÏevysÏuje-li dosazÏenyÂ vyÂteÏzÏek pohledaÂvku,
pro kterou byl vyÂkon rozhodnutõÂ narÏõÂzen, vyplatõÂ se
zbytek vyÂteÏzÏku povinneÂmu.
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§ 332
(1) PorÏadõÂ, v jakeÂm soud provaÂdõÂ vyÂplatu jednotlivyÂch pohledaÂvek, se rÏõÂdõÂ dnem, kdy dosÏel soudu naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ pro jednotliveÂ pohledaÂvky.
(2) MaÂ-li neÏkolik pohledaÂvek stejneÂ porÏadõÂ a vyÂteÏzÏek prodeje nestacÏõÂ k jejich uÂplneÂmu uspokojenõÂ,
uspokojõÂ se tyto pohledaÂvky pomeÏrneÏ. Bez ohledu na
porÏadõÂ se uspokojõÂ prÏednostneÏ pohledaÂvky, u nichzÏ to
stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.
HotoveÂ penõÂze a jineÂ veÏci, u nichzÏ
nedochaÂzõÂ k prodeji
§ 333
(1) Nalezne-li se prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ vysÏsÏõÂ
cÏaÂstka peneÏz, nezÏ kteraÂ je podle § 322 odst. 2 põÂsm. d)
z vyÂkonu rozhodnutõÂ vyloucÏena, nalozÏõÂ se s cÏaÂstkou
podleÂhajõÂcõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ jako s vyÂteÏzÏkem prodeje (§ 331, 332).
(2) Naleznou-li se prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ draheÂ
kovy nebo valuty (§ 1 odst. 2 zaÂkona cÏ. 528/1990 Sb.,
devizovyÂ zaÂkon), nalozÏõÂ s nimi prÏedseda senaÂtu podle
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ. DosazÏenyÂ vyÂteÏzÏek rozvrhne a vyplatõÂ podle § 331 a 332.
§ 334
(1) VkladnõÂ knõÂzÏky, smeÏnky, sÏeky nebo jineÂ listiny, jejichzÏ prÏedlozÏenõÂ je trÏeba k uplatneÏnõÂ praÂva, sepõÂsÏõÂ
se jako jineÂ veÏci, avsÏak odevzdajõÂ se vzÏdy soudu.
(2) VkladnõÂ knõÂzÏku prÏedlozÏõÂ soud peneÏzÏnõÂmu
uÂstavu a vybere z nõÂ cÏaÂstku, na kterou maÂ povinnyÂ
praÂvo. PeneÏzÏnõÂ uÂstav provede vyÂplatu vkladu, i kdyzÏ
je tato vyÂplata vaÂzaÂna. Jde-li o smeÏnky, sÏeky nebo jineÂ
listiny, jejichzÏ prÏedlozÏenõÂ je trÏeba k uplatneÏnõÂ praÂva,
vyzve soud toho, kdo maÂ podle takoveÂ listiny platit,
aby odevzdal cÏaÂstku, na kterou maÂ opraÂvneÏnyÂ praÂvo,
soudu. Postupuje se prÏitom prÏimeÏrÏeneÏ podle ustanovenõÂ
o vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky, prÏicÏemzÏ
vsÏak uÂkony potrÏebneÂ k uplatneÏnõÂ praÂva provaÂdõÂ mõÂsto
povinneÂho vykonavatel.
(3) Se zõÂskanou cÏaÂstkou se nalozÏõÂ jako s vyÂteÏzÏkem
prodeje (§ 331, 332).
Prodej nemovitostõÂ
§ 335
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ prodejem nemovitostõÂ
muÊzÏe byÂt narÏõÂzen, jen kdyzÏ opraÂvneÏnyÂ prÏesneÏ oznacÏõÂ
nemovitost, jejõÂzÏ prodej navrhuje, a je-li prokaÂzaÂno, zÏe
nemovitost je ve vlastnictvõÂ povinneÂho.
(2) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se vztahuje na
nemovitost i s jejõÂmi soucÏaÂstmi a prÏõÂslusÏenstvõÂm.
(3) UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ musõÂ
obsahovat zaÂkaz, aby povinnyÂ nemovitost prÏevedl na
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neÏkoho jineÂho nebo ji zatõÂzÏil. DaÂle se v neÏm ulozÏõÂ
povinneÂmu, aby do 15 dnuÊ oznaÂmil, zda a kdo maÂ
k nemovitosti prÏedkupnõÂ praÂvo, s poucÏenõÂm, zÏe prÏi
neoznaÂmenõÂ povinnyÂ odpovõÂdaÂ za sÏkodu tõÂm zpuÊsobenou.

ZaÂvady vyplyÂvajõÂcõÂ z naÂrokuÊ na opeÏtujõÂcõÂ se plneÏnõÂ
a daÂvky se odhadnou tak, zÏe se vypocÏõÂtaÂ cÏaÂstka, kteraÂ
by stacÏila k tomu, aby z nõÂ a z uÂrokuÊ z teÂto cÏaÂstky se
poukazovala plneÏnõÂ a daÂvky anebo jejich peneÏzÏitaÂ hodnota.

(4) UsnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏõÂ soud opraÂvneÏneÂmu, povinneÂmu, spoluvlastnõÂkuÊm
a osobaÂm, ktereÂ majõÂ k nemovitosti prÏedkupnõÂ nebo jineÂ
veÏcneÂ praÂvo, daÂle pak prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu orgaÂnu
staÂtnõÂ spraÂvy a orgaÂnu uÂzemnõÂ samospraÂvy, v jehozÏ
obvodu je nemovitost, jakozÏ i mõÂstnõÂmu orgaÂnu staÂtnõÂ
spraÂvy, v jehozÏ obvodu je bydlisÏteÏ povinneÂho. KromeÏ
toho se usnesenõÂ vyveÏsõÂ na uÂrÏednõÂ desce soudu azÏ do
vyveÏsÏenõÂ drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏky.

(4) Podle vyÂsledkuÊ odhadu urcÏõÂ soud odhadnõÂ
cenu a rozhodnutõÂ o tom dorucÏõÂ osobaÂm uvedenyÂm
v § 336 odst. 1, jakozÏ i osobaÂm, pro ktereÂ vaÂznou na
nemovitosti veÏcnaÂ praÂva patrnaÂ ze spisu.
§ 336b
(1) Po pravomocneÂm urcÏenõÂ odhadnõÂ ceny stanovõÂ
soud vyhlaÂsÏkou drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ na dobu nejmeÂneÏ po
30 dnech.

§ 335a
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ se provede drazÏbou; provaÂdõÂ jej soudce.
(2) Pro porÏadõÂ opraÂvneÏneÂho na uspokojenõÂ z vyÂteÏzÏku vyÂkonu rozhodnutõÂ je rozhodujõÂcõÂ doba, kdy
k soudu vyÂkonu dosÏel naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ drazÏbou.
§ 336
(1) Po praÂvnõÂ moci usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ soud opatrÏõÂ odhad nemovitosti a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ. O dobeÏ a mõÂsteÏ odhadu soud uveÏdomõÂ
opraÂvneÏneÂho, dluzÏnõÂka, spoluvlastnõÂky, jakozÏ i osoby,
pro neÏzÏ vaÂznou na nemovitosti jineÂ zaÂvady, a okresnõÂ
uÂrÏad.
(2) JestlizÏe nemovitost byla odhadnuta v dobeÏ jednoho roku prÏede dnem, kdy narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci, a jestlizÏe se nezmeÏnily okolnosti rozhodujõÂcõÂ pro urcÏenõÂ ceny, muÊzÏe soud od noveÂho odhadu upustit.

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

j)

§ 336a
(1) Odhadem se zjistõÂ, jakou cenu maÂ nemovitost.
Krom toho se jednotliveÏ odhadnou zaÂvady, ktereÂ musõÂ
vydrazÏitel prÏevzõÂt bez zapocÏtenõÂ na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ
(§ 336m odst. 1), jakozÏ i zaÂvady, ktereÂ vydrazÏitel prÏevezme se zapocÏtenõÂm na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ (§ 336m
odst. 2).
(2) PraÂva spojenaÂ s nemovitostõÂ se odhadnou tak,
zÏe se zjistõÂ vyÂhoda, kterou tato praÂva prÏinaÂsÏejõÂ opraÂvneÏneÂmu v obdobõÂ jednoho roku, a hodnota teÂto vyÂhody se
naÂsobõÂ prÏi praÂvech cÏasoveÏ neomezenyÂch dvaceti, prÏi
praÂvech cÏasoveÏ omezenyÂch pocÏtem rokuÊ, po ktereÂ maÂ
praÂvo jesÏteÏ trvat, nejvyÂsÏe vsÏak dvaceti.
(3) ZaÂvady vaÂznoucõÂ na nemovitosti se odhadnou
podle hospodaÂrÏskeÂ uÂjmy, kteraÂ vyplyÂvaÂ ze zaÂvady pro
obtõÂzÏeneÂho. PrÏi zaÂvadaÂch neomezeneÂho trvaÂnõÂ se vezme
za zaÂklad vyÂpocÏtu doba 20 let, prÏi zaÂvadaÂch neurcÏiteÂho
trvaÂnõÂ pravdeÏpodobnyÂ cÏas jejich trvaÂnõÂ, ne vsÏak võÂce nezÏ
20 let, prÏi zaÂvadaÂch prÏesneÏ urcÏeneÂho trvaÂnõÂ tato doba.

k)

l)

(2) DrazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka musõÂ obsahovat:
cÏas a mõÂsto drazÏby,
oznacÏenõÂ nemovitosti, prÏõÂslusÏenstvõÂ a vlastnõÂka,
odhadnõÂ cenu, kteraÂ je zaÂrovenÏ nejnizÏsÏõÂm podaÂnõÂm,
vyÂsÏi jistoty,
zpuÊsob zaplacenõÂ nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ,
zaÂvady, ktereÂ musõÂ vydrazÏitel prÏevzõÂt bez zapocÏtenõÂ na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ,
ustanovenõÂ o prÏechodu zaÂvad a uzÏitkuÊ nemovitosti,
ustanovenõÂ o odevzdaÂnõÂ vydrazÏeneÂ nemovitosti vydrazÏiteli,
vyÂzvu, aby vsÏichni, kdo jsou odkaÂzaÂni se svyÂmi
naÂroky na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, udali vyÂsÏi svyÂch naÂrokuÊ i s prÏõÂslusÏenstvõÂm ke dni drazÏebnõÂho jednaÂnõÂ
a prokaÂzali je listinami s upozorneÏnõÂm, zÏe jinak
bude k jejich naÂrokuÊm prÏihlõÂzÏeno jen podle obsahu spisuÊ,
vyÂzvu, aby veÏrÏiteleÂ prohlaÂsili, zda zÏaÂdajõÂ zaplacenõÂ
v hotovosti s upozorneÏnõÂm, zÏe nepozÏaÂdajõÂ-li o zaplacenõÂ v hotovosti prÏed drazÏebnõÂm jednaÂnõÂm,
muÊzÏe vydrazÏitel dluh prÏevzõÂt,
vyÂzvu, aby uplatneÏnõÂ praÂv, kteraÂ neprÏipousÏteÏjõÂ
drazÏbu (§ 267 odst. 1), bylo prokaÂzaÂno prÏed zapocÏetõÂm drazÏby s upozorneÏnõÂm, zÏe jinak by takovaÂ
praÂva nemohla byÂt uplatneÏna na uÂjmu vydrazÏitele,
kteryÂ byl v dobreÂ võÂrÏe,
upozorneÏnõÂ, zÏe osoby, ktereÂ majõÂ k nemovitosti
prÏedkupnõÂ praÂvo, je mohou uplatnit jen v drazÏbeÏ
jako drazÏiteleÂ a zÏe udeÏlenõÂm prÏõÂklepu prÏedkupnõÂ
praÂvo zanikaÂ.
§ 336c

(1) DrazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka se dorucÏõÂ:
a) opraÂvneÏneÂmu, povinneÂmu, spoluvlastnõÂku a kazÏdeÂmu, kdo maÂ k nemovitosti veÏcneÂ nebo prÏedkupnõÂ praÂvo, jsou-li patrna ze spisuÊ anebo z evidence nemovitostõÂ,
b) orgaÂnuÊm, ktereÂ vymeÏrÏujõÂ a vymaÂhajõÂ daneÏ a verÏejneÂ
daÂvky a pojistneÂ nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ,
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c) uÂrÏaduÊm uvedenyÂm v § 335 odst. 4.
(2) OsobaÂm uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. a) se
dorucÏõÂ do vlastnõÂch rukou.
(3) Soud vyveÏsõÂ drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏku na uÂrÏednõÂ desce
soudu a pozÏaÂdaÂ mõÂstnõÂ orgaÂn uÂzemnõÂ samospraÂvy,
v jehozÏ obvodu je nemovitost, aby podstatnyÂ obsah
vyhlaÂsÏky uverÏejnil zpuÊsobem v mõÂsteÏ obvyklyÂm.
(4) PrÏihlaÂsõÂ-li se opraÂvneÏnyÂ z prÏedkupnõÂho praÂva
pozdeÏji, dorucÏõÂ se mu drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka do vlastnõÂch
rukou tak, aby k dorucÏenõÂ dosÏlo jesÏteÏ prÏed zahaÂjenõÂm
drazÏby.
§ 336d
(1) ZaÂjemci o koupi drazÏeneÂ nemovitosti jsou povinni jako jistotu slozÏit polovinu odhadnõÂ ceny, a to
v hotovosti nebo sÏekem na uÂcÏet soudu. Chce-li zaÂjemce prÏi drazÏbeÏ uplatnit sveÂ prÏedkupnõÂ praÂvo, musõÂ
je soudu prokaÂzat nejpozdeÏji prÏi slozÏenõÂ jistoty. Soud
jesÏteÏ prÏed zahaÂjenõÂm drazÏby (§ 336f odst. 1) rozhodne,
zda prÏedkupnõÂ praÂvo je prokaÂzaÂno.
(2) NejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ se rovnaÂ odhadnõÂ ceneÏ.
(3) K zaplacenõÂ nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ urcÏõÂ soud v drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏce lhuÊtu, kteraÂ pocÏõÂnaÂ dnem praÂvnõÂ moci
prÏõÂklepu a nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ dva meÏsõÂce.
(4) Na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ se zapocÏte slozÏenaÂ jistota
a cÏaÂstky prÏipadajõÂcõÂ na zaÂvady, ktereÂ vydrazÏitel prÏejõÂmaÂ
se zapocÏtenõÂm na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ (§ 336m odst. 1)
a ktereÂ by byly uhrazeny z nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ, pokud
by bylo celeÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ slozÏeno v hotovosti.
§ 336e
(1) NezaplatõÂ-li vydrazÏitel nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ vcÏas,
narÏõÂdõÂ soud opeÏtovnou drazÏbu nemovitosti; opeÏtovnaÂ
drazÏba se vsÏak nekonaÂ, zaplatõÂ-li vydrazÏitel nejvysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ prÏed uplynutõÂm lhuÊty k podaÂnõÂ odvolaÂnõÂ proti
rozhodnutõÂ o narÏõÂzenõÂ opeÏtovneÂ drazÏby.
(2) O narÏõÂzenõÂ opeÏtovneÂ drazÏby platõÂ ustanovenõÂ
o prveÂ drazÏbeÏ s tõÂm, zÏe nejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ tvorÏõÂ dveÏ trÏetiny odhadnõÂ ceny. O drazÏbeÏ uveÏdomõÂ soud teÂzÏ vydrazÏitele uvedeneÂho v odstavci 1. Tento vydrazÏitel je povinen zaplatit rozdõÂl na nejvysÏsÏõÂm podaÂnõÂ, naÂklady opeÏtovneÂ drazÏby a sÏkodu, kteraÂ vznikla tõÂm, zÏe nezaplatil
nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ vcÏas (§ 336l). Tato naÂhrada prÏipadne do
rozdeÏlovaneÂ podstaty.
§ 336f
(1) Po slozÏenõÂ jistoty soudce vyzve zaÂjemce, aby
drazÏili.
(2) DrazÏõÂ se osobneÏ nebo prostrÏednictvõÂm zaÂstupce, kteryÂ musõÂ prokaÂzat praÂvo zastupovat zaÂjemce
verÏejnou nebo uÂrÏedneÏ oveÏrÏenou listinou.
(3) DrazÏit nemuÊzÏe soudce rÏõÂdõÂcõÂ drazÏbu, zapisova-
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tel, povinnyÂ, vydrazÏitel uvedenyÂ v § 336e odst. 1 a ten,
jemuzÏ nabytõÂ veÏci braÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.
(4) DrazÏba se konaÂ, dokud drazÏiteleÂ cÏinõÂ podaÂnõÂ;
drazÏiteleÂ jsou vaÂzaÂni svyÂmi podaÂnõÂmi, dokud soud neudeÏlõÂ prÏõÂklep. VyÂsÏe ceny vydrazÏeneÂ veÏci nenõÂ omezena
ustanovenõÂmi cenovyÂch prÏedpisuÊ.
§ 336g
Nebylo-li prÏi drazÏbeÏ ucÏineÏno ani nejnizÏsÏõÂ podaÂnõÂ,
nepokracÏuje soud v rÏõÂzenõÂ. NaÂvrh na pokracÏovaÂnõÂ
v rÏõÂzenõÂ lze ucÏinit nejdrÏõÂve po uplynutõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ od
bezuÂspeÏsÏneÂ drazÏby. Nebyl-li takovyÂ naÂvrh ucÏineÏn do
jednoho roku, soud vyÂkon rozhodnutõÂ zastavõÂ.
§ 336h
(1) PrÏed skoncÏenõÂm drazÏby se soudce dotaÂzÏe osob
prÏõÂtomnyÂch prÏi drazÏbeÏ, zda majõÂ naÂmitky proti udeÏlenõÂ
prÏõÂklepu.
(2) NaÂmitky, ktereÂ se zapõÂsÏõÂ do protokolu, mohou
podat drazÏiteleÂ, povinnyÂ, opraÂvneÏnyÂ a zaÂstupci orgaÂnuÊ
staÂtnõÂ spraÂvy (§ 335 odst. 4), jsou-li prÏõÂtomni drazÏbeÏ.
(3) PrÏõÂklep udeÏlõÂ soud tomu, u neÏhozÏ jsou splneÏny
podmõÂnky stanoveneÂ zaÂkonem a kteryÂ ucÏinil nejvysÏsÏõÂ
podaÂnõÂ. UcÏinõÂ-li neÏkolik drazÏiteluÊ stejneÂ podaÂnõÂ a nebylo-li ucÏineÏno vysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ podaÂnõÂ, rozhodne soud
losem o tom, komu se maÂ prÏõÂklep udeÏlit. Byl-li vsÏak
jednõÂm z takovyÂch drazÏiteluÊ spoluvlastnõÂk nebo ten,
jemuzÏ sveÏdcÏõÂ prÏedkupnõÂ praÂvo veÏcneÂ povahy, udeÏlõÂ se
prÏõÂklep jemu.
(4) OdeprÏe-li soud se zrÏetelem na vzneseneÂ naÂmitky prÏõÂklep, pokracÏuje se v drazÏbeÏ vyvolaÂnõÂm prÏedposlednõÂho podaÂnõÂ.
§ 336i
Po udeÏlenõÂ prÏõÂklepu muÊzÏe se vydrazÏitel ujmout
drzÏby vydrazÏeneÂ veÏci; o tom je povinen uveÏdomit
soud. Nabude-li usnesenõÂ o udeÏlenõÂ prÏõÂklepu praÂvnõÂ
moci a zaplatil-li vydrazÏitel nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, staÂvaÂ se
vydrazÏitel vlastnõÂkem veÏci ke dni udeÏlenõÂ prÏõÂklepu.
§ 336j
(1) UsnesenõÂ o prÏõÂklepu se dorucÏõÂ opraÂvneÏneÂmu,
povinneÂmu, vydrazÏiteli a teÏm, kdo proti prÏõÂklepu
vznesli naÂmitky.
(2) Proti usnesenõÂ, kteryÂm byl prÏõÂklep udeÏlen, mohou podat odvolaÂnõÂ jen ti, kterÏõÂ byli prÏõÂtomni prÏi drazÏbeÏ
a vznesli naÂmitky. Mimo to muÊzÏe do 15 dnuÊ ode dne
drazÏby podat odvolaÂnõÂ kazÏdyÂ, komu v rozporu s ustanovenõÂm § 336c odst. 1 põÂsm. a) nebyla dorucÏena drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka a nebyl proto prÏi drazÏbeÏ prÏõÂtomen.
§ 336k
(1) OdvolaÂnõÂ lze vyhoveÏt, jen jsou-li vytyÂkaneÂ
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vady na uÂjmu toho, kdo odvolaÂnõÂ podal, nebo shledaÂ-li
soud podstatneÂ porusÏenõÂ zaÂkona.
(2) RozhodnutõÂ o odvolaÂnõÂ se dorucÏõÂ odvolateli,
vydrazÏiteli, opraÂvneÏneÂmu a povinneÂmu.
(3) ZrusÏõÂ-li odvolacõÂ soud usnesenõÂ o prÏõÂklepu,
ustanovõÂ se noveÂ drazÏebnõÂ jednaÂnõÂ.
(4) Byl-li prÏõÂklep pravomocneÏ odeprÏen, je vydrazÏitel povinen vraÂtit vydrazÏenou veÏc povinneÂmu, vydat
mu uzÏitky a nahradit sÏkodu, kterou mu zpuÊsobil prÏi
hospodarÏenõÂ s nemovitostõÂ.
§ 336l
(1) O zaÂvazcõÂch podle § 336e odst. 2 a § 336k
odst. 4 rozhodne soud po jednaÂnõÂ usnesenõÂm.
(2) CÏaÂstky odpovõÂdajõÂcõÂ zaÂvazkuÊm ulozÏenyÂm podle odstavce 1 vymuÊzÏe soud na naÂvrh vykonavatele
z ostatnõÂho majetku vydrazÏitele.
§ 336m
(1) VydrazÏitel musõÂ bez zapocÏtenõÂ na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ prÏevzõÂt veÏcnaÂ brÏemena, pokud tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpis, a naÂjemnõÂ praÂva.
(2) Jinak prÏevezme vydrazÏitel veÏcnaÂ brÏemena jen
tehdy, dostane-li se na neÏ plnaÂ uÂhrada z rozdeÏlovaneÂ
podstaty.
(3) PrÏedkupnõÂ praÂvo k vydrazÏeneÂ nemovitosti
udeÏlenõÂm prÏõÂklepu zanikaÂ.
§ 336n
(1) Po pravomocneÂm udeÏlenõÂ prÏõÂklepu narÏõÂdõÂ soud
jednaÂnõÂ o rozvrhu. K jednaÂnõÂ prÏedvolaÂ vydrazÏitele a jineÂ
osoby, kteryÂm se dorucÏuje drazÏebnõÂ vyhlaÂsÏka (§ 336c),
nebo ktereÂ prÏihlaÂsily sveÂ naÂroky [§ 336b odst. 2
põÂsm. i)], jestlizÏe nezanikly drazÏbou.
(2) Po skoncÏenõÂ rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ nelze zÏaÂdat
z nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ cÏaÂstku vysÏsÏõÂ, nezÏ jakaÂ byla prÏihlaÂsÏena [§ 336b odst. 2 põÂsm. i)].

§ 337
(1) Podle vyÂsledkuÊ rozvrhoveÂho jednaÂnõÂ se z podstaty uspokojujõÂ v tomto porÏadõÂ:
a) pohledaÂvky naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ vzniklyÂch staÂtu v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm drazÏby,
b) pohledaÂvky z hypoteÂcÏnõÂch uÂveÏruÊ slouzÏõÂcõÂ ke krytõÂ
jmenoviteÂ hodnoty hypoteÂcÏnõÂch zaÂstavnõÂch listuÊ,
c) daneÏ a poplatky, pokud majõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ prÏednostnõÂ zaÂkonneÂ zaÂstavnõÂ praÂvo a jen
potud, pokud byly splatneÂ v poslednõÂch trÏech letech prÏed udeÏlenõÂm prÏõÂklepu a byly rÏaÂdneÏ prÏihlaÂsÏeny,
d) pohledaÂvky vymaÂhajõÂcõÂho veÏrÏitele, pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem (at' smluvnõÂm nebo soudcovskyÂm), poprÏõÂpadeÏ omezenõÂm prÏevodu nemovitosti, uÂhrada za veÏcnaÂ brÏemena vydrazÏitelem prÏevzataÂ se zapocÏtenõÂm na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ a naÂroky
na naÂhradu za veÏcnaÂ brÏemena, kteraÂ vydrazÏitel
podle vyÂsledkuÊ drazÏby neprÏevezme, vesmeÏs podle
jejich porÏadõÂ,
e) pohledaÂvky nedoplatkuÊ vyÂzÏivneÂho, splatneÂ ke dni
rozvrhu,
f) pohledaÂvky danõÂ a poplatkuÊ, prÏihlaÂsÏeneÂ k rozvrhu,
ktereÂ nebyly uspokojeny podle põÂsmena c),
g) ostatnõÂ pohledaÂvky.
Nelze-li plneÏ uspokojit pohledaÂvky teÂhozÏ porÏadõÂ,
uspokojõÂ se pomeÏrneÏ.
(2) UÂroky za poslednõÂ trÏi leÂta prÏed udeÏlenõÂm prÏõÂklepu, jakozÏ i soudnõÂ naÂklady se uspokojujõÂ v porÏadõÂ
jistiny. NestacÏõÂ-li rozdeÏlovanaÂ podstata, uhradõÂ se prÏed
jistinou.
(3) PrÏevysÏuje-li vyÂteÏzÏek prodeje vsÏechny pohledaÂvky podle odstavcuÊ 1 a 2, vyplatõÂ soud po uÂhradeÏ
pohledaÂvek vsÏech opraÂvneÏnyÂch zbytek vyÂteÏzÏku povinneÂmu.
§ 337a

§ 336p

(1) Budou-li v drazÏbeÏ prodaÂny vsÏechny nemovitosti, na kteryÂch vaÂznou pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem podle § 151a obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku pro
tuteÂzÏ pohledaÂvku (daÂle jen ¹vespolneÂ zaÂstavnõÂ
praÂvoª), uhradõÂ se takoveÂ pohledaÂvky v hotovosti
z vyÂteÏzÏkuÊ jednotlivyÂch rozdeÏlovanyÂch podstat pomeÏrneÏ podle zbytkuÊ rozdeÏlovanyÂch podstat, ktereÂ zbyÂvajõÂ prÏi kazÏdeÂ jednotliveÂ nemovitosti po uhrazenõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂch naÂrokuÊ. ZÏaÂdaÂ-li veÏrÏitel uspokojenõÂ v jineÂm
pomeÏru, prÏikaÂzÏe se osobaÂm, ktereÂ by v duÊsledku toho
obdrzÏely z rozdeÏlovaneÂ podstaty meÂneÏ, cÏaÂstka, kteraÂ by
prÏipadla na takovou pohledaÂvku azÏ do vyÂsÏe schodku
z jednotlivyÂch rozdeÏlovanyÂch podstat.

RozdeÏlovanou podstatu tvorÏõÂ nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ
a uÂroky z neÏho, jistota vydrazÏitele uvedeneÂho v § 336e
odst. 1, poprÏõÂpadeÏ cÏaÂstky odpovõÂdajõÂcõÂ zaÂvazkuÊm uvedenyÂm v § 336l odst. 1.

(2) Nebyly-li v drazÏbeÏ prodaÂny vsÏechny nemovitosti, na nichzÏ vaÂznou pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ vespolnyÂm
zaÂstavnõÂm praÂvem, pouzÏije se za zaÂklad vyÂpocÏtu uÂhrady
hodnota vsÏech nemovitostõÂ zjisÏteÏnaÂ podle obecnyÂch

§ 336o
PrÏi rozvrhoveÂm jednaÂnõÂ se urcÏõÂ porÏadõÂ a zpuÊsob
uÂhrady naÂrokuÊ, k nimzÏ je trÏeba prÏihlõÂzÏet. O naÂrocõÂch,
ktereÂ nemohou byÂt uspokojeny z nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ,
a o nedolozÏenyÂch naÂmitkaÂch osob, ktereÂ se nedostavily, se nejednaÂ.
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prÏedpisuÊ. CÏaÂstky, o ktereÂ by byli veÏrÏiteleÂ s pozdeÏjsÏõÂm
porÏadõÂm zkraÂceni tõÂm, zÏe veÏrÏitel pohledaÂvky zajisÏteÏneÂ
vespolnyÂm zaÂstavnõÂm praÂvem dostal võÂce, nezÏ kolik by
na neÏj bylo prÏipadlo z vyÂteÏzÏku prodaneÂ nemovitosti,
zajistõÂ se na jejich naÂvrh zaÂstavnõÂm praÂvem na neprodanyÂch nemovitostech v porÏadõÂ, ktereÂ by prÏõÂslusÏelo
uspokojeneÂmu veÏrÏiteli.
(3) ZaÂsad uvedenyÂch v prÏedchozõÂch odstavcõÂch se
pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ i na pohledaÂvky, ktereÂ zateÏzÏujõÂ podõÂly neÏkolika spoluvlastnõÂkuÊ teÂzÏe nemovitosti.
§ 337b
(1) Soud urcÏõÂ podle vyÂsledku odhadu cÏaÂstku, jakou se ocenÏujõÂ veÏcnaÂ brÏemena, kteraÂ budou v porÏadõÂ
podle doby sveÂho vzniku alesponÏ zcÏaÂsti uspokojena
z rozdeÏlovaneÂ podstaty. PrÏi naÂrocõÂch na opeÏtujõÂcõÂ se
plneÏnõÂ a daÂvky urcÏõÂ takovou cÏaÂstku, kteraÂ postacÏõÂ, aby
z nõÂ a z jejõÂch uÂrokuÊ se mohly poskytovat plneÏnõÂ a daÂvky
nebo jejich peneÏzÏitaÂ hodnota.
(2) PrÏi veÏcnyÂch brÏemenech, kteraÂ vydrazÏitel prÏevezme se zapocÏtenõÂm na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, vydaÂ se srazÏenaÂ cÏaÂstka, jde-li o veÏcneÂ brÏemeno neomezeneÂho
trvaÂnõÂ, vydrazÏiteli; jde-li o veÏcneÂ brÏemeno omezeneÂho
trvaÂnõÂ, ulozÏõÂ se cÏaÂstka na uÂrok a vydrazÏiteli se poskytuje
naÂhrada po dobu, po kterou veÏcneÂ brÏemeno trvaÂ. Jde-li
vsÏak o naÂrok na duÊchody a jinaÂ opeÏtujõÂcõÂ se plneÏnõÂ,
ulozÏõÂ se cÏaÂstka vzÏdy na uÂrok a platby se poukazujõÂ
prÏõÂmo opraÂvneÏneÂmu. VycÏerpaÂnõÂm cÏaÂstky naÂrok opraÂvneÏneÂho zanikne.
(3) VeÏcnaÂ brÏemena, kteraÂ vydrazÏitel neprÏevezme
se zapocÏtenõÂm na nejvysÏsÏõÂ podaÂnõÂ, se zrusÏõÂ a opraÂvneÏneÂmu se prÏikaÂzÏe naÂhrada v hotovosti ve vyÂsÏi urcÏeneÂ
soudem. Jde-li o naÂroky, ktereÂ opravnÏujõÂ k opeÏtujõÂcõÂm
se plneÏnõÂm a daÂvkaÂm, ulozÏõÂ se zbytek nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ
na uÂrok a opraÂvneÏneÂmu se poskytujõÂ plneÏnõÂ a daÂvky
nebo naÂhrada za neÏ, dokud ulozÏenaÂ cÏaÂstka stacÏõÂ nebo
dokud naÂrok nezanikne.
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(3) RozhodnutõÂ podle § 267 odst. 2 nebo ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ je uÂcÏinneÂ proti vsÏem veÏrÏiteluÊm i proti povinneÂmu.
§ 337d
VyhoveÏl-li soud naÂvrhu podle § 267 odst. 2 nebo
bylo-li vyhoveÏno naÂvrhu ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ, narÏõÂdõÂ
soud noveÂ rozvrhoveÂ jednaÂnõÂ. K neÏmu vsÏak jizÏ neprÏedvolaÂvaÂ uÂcÏastnõÂky, jejichzÏ naÂroky byly jizÏ uspokojeny.
§ 337e
(1) Po praÂvnõÂ moci rozvrhoveÂho usnesenõÂ a po
uÂplneÂm zaplacenõÂ nejvysÏsÏõÂho podaÂnõÂ poukaÂzÏe soud
opraÂvneÏnyÂm osobaÂm prÏikaÂzaneÂ cÏaÂstky s vyÂjimkou naÂrokuÊ, ohledneÏ nichzÏ probõÂhaÂ rÏõÂzenõÂ o poprÏenõÂ prÏihlaÂsÏeneÂ pohledaÂvky.
(2) Po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o poprÏenõÂ prÏihlaÂsÏeneÂ pohledaÂvky soud podle vyÂsledku tohoto rÏõÂzenõÂ
bud' proplatõÂ zadrzÏeneÂ cÏaÂstky podle rozvrhoveÂho usnesenõÂ, nebo stanovõÂ dodatecÏneÂ jednaÂnõÂ o rozvrhu.
§ 338
Prodej spoluvlastnickeÂho podõÂlu
(1) Na vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem spoluvlastnickeÂho podõÂlu k moviteÂ veÏci nebo nemovitosti se uzÏije
ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem movityÂch
veÏcõÂ a nemovitostõÂ. O narÏõÂzenõÂ prodeje vyrozumõÂ soud
ostatnõÂ spoluvlastnõÂky.
(2) SpoluvlastnõÂk veÏci, jezÏ je v podõÂloveÂm spoluvlastnictvõÂ, muÊzÏe zabraÂnit prodeji veÏci, jestlizÏe nejpozdeÏji do zacÏaÂtku drazÏby slozÏõÂ u soudu v hotovosti nebo
sÏekem na uÂcÏet soudu odhadnõÂ cenu podõÂlu, kteryÂ maÂ
byÂt vydrazÏen. Stane-li se tak, nalozÏõÂ soud s touto cÏaÂstkou jako s vyÂsledkem prodeje.

(4) CÏaÂstka, kteraÂ se uvolnõÂ drÏõÂveÏjsÏõÂm zaÂnikem veÏcneÂho brÏemene, prÏideÏlõÂ se dalsÏõÂm opraÂvneÏnyÂm.

H L AVA PAÂTAÂ
Ï IÂZENIÂ SOUDCOVSKEÂHO ZAÂSTAVNIÂHO
ZR
PRAÂVA NA NEMOVITOSTECH

§ 337c

§ 338a

(1) RozvrhoveÂ usnesenõÂ se dorucÏõÂ vsÏem osobaÂm
a orgaÂnuÊm, jezÏ meÏly byÂt prÏedvolaÂny k rozvrhoveÂmu
jednaÂnõÂ, a osobaÂm, o jejichzÏ naÂrocõÂch se rozhodovalo
prÏi tomto jednaÂnõÂ.

(1) SoudcovskeÂ zaÂstavnõÂ praÂvo na nemovitosti se
zrÏizuje narÏõÂzenõÂm vyÂkonu rozhodnutõÂ. ZrÏõÂzenõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva musõÂ byÂt zapsaÂno do evidence nemovitostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.

(2) V rozvrhoveÂm usnesenõÂ soud rozhodne teÂzÏ
o naÂrocõÂch, ktereÂ byly prÏi jednaÂnõÂ o rozvrhu poprÏeny
co do pravosti, vyÂsÏe, porÏadõÂ nebo zpuÊsobu uÂhrady,
jestlizÏe lze o nich rozhodnout bez provaÂdeÏnõÂ duÊkazuÊ.
Jinak soud odkaÂzÏe ty, kdozÏ takoveÂ naÂmitky vznesli, aby
ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ rozvrhoveÂho usnesenõÂ
podali naÂvrh podle § 267 odst. 2, poprÏ. naÂvrh na zahaÂjenõÂ spraÂvnõÂho rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ se o takovyÂch naÂmitkaÂch rozhoduje.

§ 338b

(2) Pro pohledaÂvky, pro neÏzÏ bylo zrÏõÂzeno soudcovskeÂ zaÂstavnõÂ praÂvo, lze veÂst vyÂkon rozhodnutõÂ prodejem nemovitosti prÏõÂmo i proti pozdeÏjsÏõÂmu nabyvateli
nemovitosti.

(1) VyÂkon rozhodnutõÂ zrÏõÂzenõÂm soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva muÊzÏe byÂt narÏõÂzen, jen je-li prokaÂzaÂno,
zÏe nemovitost je ve vlastnictvõÂ povinneÂho.
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(2) Pro porÏadõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva
k nemovitosti je rozhodujõÂcõÂ doba, kdy k soudu dosÏel
naÂvrh na zrÏõÂzenõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva. DosÏlo-li neÏkolik naÂvrhuÊ zaÂrovenÏ, majõÂ zaÂstavnõÂ praÂva
stejneÂ porÏadõÂ.
(3) Bylo-li pro vymaÂhanou pohledaÂvku jizÏ drÏõÂve
zrÏõÂzeno smluvnõÂ zaÂstavnõÂ praÂvo, rÏõÂdõÂ se porÏadõÂ soudcovskeÂho zaÂstavnõÂho praÂva porÏadõÂm tohoto smluvnõÂho zaÂstavnõÂho praÂva.

§ 342
(1) UklaÂdaÂ-li rozhodnutõÂ, jehozÏ vyÂkon se navrhuje, aby povinnyÂ vyklidil nemovitost nebo mõÂstnost, za ktereÂ nenõÂ trÏeba poskytnout naÂhradu, provede
se vyÂkon rozhodnutõÂ tak, zÏe prÏedseda senaÂtu ucÏinõÂ
opatrÏenõÂ, aby z vyklizovaneÂho objektu byly odstraneÏny veÏci patrÏõÂcõÂ povinneÂmu a prÏõÂslusÏnõÂkuÊm jeho rodiny, jakozÏ i veÏci, ktereÂ sice patrÏõÂ neÏkomu jineÂmu, ale
jsou se souhlasem povinneÂho umõÂsteÏny ve vyklizovaneÂm nebo na vyklizovaneÂm objektu.

H L AVA SÏ E STAÂ
USPOKOJENIÂ PRAÂV NA NEPENEÏZÏITEÂ PLNEÏNIÂ

(2) PrÏedseda senaÂtu ucÏinõÂ opatrÏenõÂ, aby z vyklizovaneÂho objektu byli vykaÂzaÂni povinnyÂ a vsÏichni, kdo se
tam zdrzÏujõÂ na zaÂkladeÏ praÂva povinneÂho.

§ 339
NaÂvrh

(3) PrÏedseda senaÂtu vyrozumõÂ povinneÂho nejmeÂneÏ
peÏt dnuÊ prÏedem, kdy bude vyklizenõÂ provedeno. VyrozumõÂ o tom rovneÏzÏ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce.

(1) Podle teÏchto ustanovenõÂ se vykonaÂvajõÂ rozhodnutõÂ, kteraÂ uklaÂdajõÂ jinou povinnost nezÏ zaplacenõÂ peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky.
(2) Navrhuje-li opraÂvneÏnyÂ vyÂkon rozhodnutõÂ teÂzÏ
pro naÂklady, ktereÂ mu byly rozhodnutõÂm prÏiznaÂny,
jakozÏ i pro naÂklady vyÂkonu rozhodnutõÂ, uvede v naÂvrhu na vyÂkon rozhodnutõÂ, jakyÂm zpuÊsobem maÂ byÂt
jeho pohledaÂvka na naÂkladech uspokojena.
VyklizenõÂ
§ 340
(1) UklaÂdaÂ-li rozhodnutõÂ, jehozÏ vyÂkon se navrhuje, aby povinnyÂ vyklidil byt, za kteryÂ nenõÂ trÏeba
zajistit bytovou naÂhradu, soud narÏõÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ a po praÂvnõÂ moci tohoto usnesenõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ provede.
(2) UklaÂdaÂ-li rozhodnutõÂ, jehozÏ vyÂkon se navrhuje, aby povinnyÂ vyklidil byt, za kteryÂ je nutno
zajistit at' jizÏ naÂhradnõÂ byt nebo naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ,
soud sice narÏõÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ, ale s dodatkem, zÏe
o provedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ rozhodne dodatecÏneÏ.
ProvedenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ narÏõÂdõÂ, azÏ opraÂvneÏnyÂ
soudu prokaÂzÏe, zÏe pro povinneÂho je zajisÏteÏna takovaÂ
bytovaÂ naÂhrada, jakaÂ je urcÏena ve vykonaÂvaneÂm rozsudku.
§ 341
(1) VyÂkon rozhodnutõÂ se provede prÏesteÏhovaÂnõÂm
povinneÂho a vsÏech, kdo s nõÂm bydlõÂ na zaÂkladeÏ jeho
praÂva, do naÂhradnõÂho bytu nebo do mõÂstnosti poskytnuteÂ jako naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ. Vykonavatel provaÂdeÏjõÂcõÂ
vyklizenõÂ prÏibere k tomuto uÂkonu vhodnou osobu,
podle mozÏnosti zaÂstupce orgaÂnu obce.
(2) PrÏedseda senaÂtu vyrozumõÂ povinneÂho nejmeÂneÏ
peÏt dnuÊ prÏedem, kdy bude prÏesteÏhovaÂnõÂ provedeno.
VyrozumõÂ o tom rovneÏzÏ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obce.
(3) UstanovenõÂ § 343 a 344 se uzÏije obdobneÏ.

§ 343
(1) VeÏci odstraneÏneÂ z vyklizovaneÂho objektu odevzdajõÂ se povinneÂmu nebo neÏktereÂmu ze zletilyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ jeho rodiny.
(2) NenõÂ-li prÏõÂtomen vyklizenõÂ nikdo, kdo by
mohl veÏci prÏevzõÂt, nebo je-li prÏevzetõÂ veÏci odmõÂtnuto,
sepõÂsÏõÂ se veÏci a dajõÂ se do uÂschovy orgaÂnu obce. PrÏedseda senaÂtu vyrozumõÂ povinneÂho o tom, zÏe jeho veÏci
byly daÂny do uÂschovy.
§ 344
(1) Nevyzvedl-li si povinnyÂ veÏci u orgaÂnu obce do
sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy byly uschovaÂny, budou prodaÂny na naÂvrh orgaÂnu obce podle ustanovenõÂ o prodeji
movityÂch veÏcõÂ.
(2) VyÂteÏzÏek prodeje vyplatõÂ soud povinneÂmu po
sraÂzÏce naÂkladuÊ uÂschovy a naÂkladuÊ prodeje.
OdebraÂnõÂ veÏci
§ 345
(1) UklaÂdaÂ-li rozhodnutõÂ, jehozÏ vyÂkon se navrhuje, aby povinnyÂ vydal nebo dodal opraÂvneÏneÂmu
veÏc, postaraÂ se prÏedseda senaÂtu o vyÂkon rozhodnutõÂ
tõÂm, zÏe daÂ odebrat veÏc se vsÏõÂm, co k nõÂ patrÏõÂ, povinneÂmu a odevzdaÂ ji opraÂvneÏneÂmu.
(2) JestlizÏe je k uzÏõÂvaÂnõÂ odebraneÂ veÏci trÏeba listiny,
odebere se i tato listina povinneÂmu a odevzdaÂ se opraÂvneÏneÂmu spolu s veÏcõÂ, kteraÂ byla povinneÂmu odebraÂna.
(3) NarÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ dorucÏõÂ povinneÂmu vykonavatel prÏi odebraÂnõÂ veÏci. Soud vyrozumõÂ
opraÂvneÏneÂho o dobeÏ vyÂkonu prÏedem. OdebraÂnõÂ veÏci
nebude provedeno, nebude-li mu prÏõÂtomen opraÂvneÏnyÂ
nebo jeho zaÂstupce. Vykonavatel provaÂdeÏjõÂcõÂ odebraÂnõÂ
veÏci prÏibere k tomu vhodnou osobu, podle mozÏnosti
zaÂstupce orgaÂnu obce.
(4) VyzÏaduje-li to uÂcÏel vyÂkonu rozhodnutõÂ, je ten,
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kdo provaÂdõÂ vyÂkon, opraÂvneÏn ucÏinit osobnõÂ prohlõÂdku
povinneÂho a prohlõÂdku bytu a jinyÂch mõÂstnostõÂ povinneÂho, kde je podle duÊvodneÂho prÏedpokladu veÏc, kterou
maÂ povinnyÂ vydat nebo dodat opraÂvneÏneÂmu; za tõÂm
uÂcÏelem je opraÂvneÏn zjednat si do bytu povinneÂho nebo
do jineÂ mõÂstnosti povinneÂho prÏõÂstup.
§ 346
MaÂ-li veÏc, kterou je trÏeba povinneÂmu odebrat,
u sebe neÏkdo jinyÂ, vyzve jej soud, aby ji opraÂvneÏneÂmu
vydal. Nebude-li veÏc vydaÂna dobrovolneÏ, pouzÏije se na
naÂvrh opraÂvneÏneÂho prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ o vyÂkonu
rozhodnutõÂ prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky.
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ProvedenõÂ pracõÂ a vyÂkonuÊ
§ 350
(1) UklaÂdaÂ-li vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ, aby povinnyÂ podle neÏho provedl pro opraÂvneÏneÂho neÏjakou
praÂci, kterou muÊzÏe vykonat i neÏkdo jinyÂ nezÏ povinnyÂ,
povolõÂ soud opraÂvneÏneÂmu, aby si dal praÂci, o kterou
jde, proveÂst neÏkyÂm jinyÂm nebo si ji provedl saÂm, a to
na naÂklad povinneÂho.
(2) PovinneÂmu muÊzÏe soud ulozÏit, aby potrÏebnyÂ
naÂklad zaplatil opraÂvneÏneÂmu prÏedem. VyÂkon tohoto
rozhodnutõÂ provede se pak na naÂvrh opraÂvneÏneÂho neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ urcÏenyÂch k uspokojenõÂ peneÏzÏityÂch
pohledaÂvek.

§ 347
(1) NepodarÏõÂ-li se odebrat veÏc urcÏenou v narÏõÂzenõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ a lze-li si veÏc stejneÂho druhu
a stejneÂ jakosti opatrÏit jinak, vyzve prÏedseda senaÂtu
opraÂvneÏneÂho, aby si ji opatrÏil na naÂklad a nebezpecÏõÂ
povinneÂho.
(2) PovinneÂmu muÊzÏe soud ulozÏit, aby potrÏebnyÂ
naÂklad zaplatil opraÂvneÏneÂmu prÏedem. VyÂkon tohoto
rozhodnutõÂ provede se pak na naÂvrh opraÂvneÏneÂho neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v prvnõÂ azÏ cÏtvrteÂ hlaveÏ
teÂto cÏaÂsti.
RozdeÏlenõÂ spolecÏneÂ veÏci
§ 348
(1) UklaÂdaÂ-li vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ, aby byla
spolecÏnaÂ movitaÂ veÏc nebo nemovitost prodaÂna a jejõÂ
vyÂteÏzÏek rozdeÏlen mezi spoluvlastnõÂky, provede se prodej podle ustanovenõÂ o prodeji movityÂch veÏcõÂ nebo
nemovitostõÂ.
(2) VyÂteÏzÏek prodeje spolecÏneÂ moviteÂ veÏci nebo
nemovitosti vyplatõÂ soud vsÏem byÂvalyÂm spoluvlastnõÂkuÊm podle vyÂsÏe jejich podõÂluÊ. U nemovitostõÂ pouzÏije
se prÏimeÏrÏeneÏ ustanovenõÂ § 337.
(3) NepodarÏõÂ-li se spolecÏnou movitou veÏc nebo
nemovitost prodat, zastavõÂ prÏedseda senaÂtu vyÂkon rozhodnutõÂ.
§ 349
(1) UklaÂdaÂ-li vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ, aby byla
spolecÏnaÂ movitaÂ veÏc nebo nemovitost rozdeÏlena jinak
nezÏ prodejem, urcÏõÂ prÏedseda senaÂtu prÏi narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ, jak vyÂkon bude proveden. K provedenõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ prÏibere se vhodnaÂ osoba, podle
mozÏnosti zaÂstupce orgaÂnu obce.
(2) JestlizÏe je to trÏeba, zejmeÂna je-li nutno prÏesneÏ
stanovit, poprÏõÂpadeÏ vytycÏit hranice pozemkuÊ, prÏibere
prÏedseda senaÂtu k rozdeÏlenõÂ znalce.

§ 351
(1) UklaÂdaÂ-li vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ jinou povinnost, ulozÏõÂ soud za kazÏdeÂ porusÏenõÂ teÂto povinnosti
povinneÂmu pokutu. VyÂsÏi pokuty soud stupnÏuje azÏ do
uÂhrnneÂ cÏaÂstky 100 000 KcÏ. Pokuty prÏipadajõÂ staÂtu.
(2) ZaplacenõÂm pokut se povinnyÂ nezprosÏt'uje odpoveÏdnosti za sÏkodu.
(3) ZpuÊsobõÂ-li povinnyÂ porusÏenõÂm ulozÏeneÂ mu
povinnosti zmeÏnu stavu, kteryÂ prÏedpoklaÂdaÂ vykonaÂvaneÂ rozhodnutõÂ, daÂ soud povolenõÂ, aby se opraÂvneÏnyÂ
postaral o obnovenõÂ prÏedesÏleÂho stavu na naÂklad povinneÂho. RozhodnutõÂ o zaplacenõÂ uvedeneÂho naÂkladu se
vykonaÂ na naÂvrh opraÂvneÏneÂho neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ
urcÏenyÂch k uspokojenõÂ peneÏzÏityÂch pohledaÂvek. Soud
muÊzÏe ucÏinit vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby opraÂvneÏneÂmu dopomohl k obnovenõÂ prÏedesÏleÂho stavu.

Â ST SE D MA
Â
CÏ A
Â CÏINNOST SOUDU
JINA
§ 352
(1) Soud prÏijõÂmaÂ do uÂschovy penõÂze, listiny a jineÂ
moviteÂ veÏci v souvislosti s trestnõÂm nebo jinyÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂm. U soudu se rovneÏzÏ sklaÂdajõÂ penõÂze a jineÂ
hodnoty naÂlezÏejõÂcõÂ osobaÂm, u kteryÂch soud dohlõÂzÏõÂ na
spraÂvu majetku, zaÂlohy a jineÂ platby, ktereÂ bezprostrÏedneÏ souvisõÂ se soudnõÂm rÏõÂzenõÂm.
(2) O prÏijetõÂ do uÂschovy vydaÂ soud tomu, kdo
hodnoty sklaÂdaÂ, potvrzenõÂ.
§ 353 a 354
zrusÏeny
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Â ST O SMA
Â
CÏ A

Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
§ 355

(2) Dokud schovatel nebude takto vyrozumeÏn,
vede rÏõÂzenõÂ soud podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 362
(1) VeÏci porucÏenskeÂ a veÏci opatrovnickeÂ tyÂkajõÂcõÂ se
majetku dõÂteÏte prÏenaÂsÏejõÂ se dnem, kdy tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti, z naÂrodnõÂch vyÂboruÊ na soudy.

NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, platõÂ tento zaÂkon
i pro rÏõÂzenõÂ zahaÂjenaÂ prÏed jeho uÂcÏinnostõÂ. PraÂvnõÂ
uÂcÏinky uÂkonuÊ, ktereÂ v rÏõÂzenõÂ nastaly prÏed uÂcÏinnostõÂ
tohoto zaÂkona, zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂny.

(2) NaÂrodnõÂ vyÂbory postoupõÂ neprodleneÏ spisy
tyÂkajõÂcõÂ se veÏcõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 prÏõÂslusÏneÂmu
okresnõÂmu soudu.

§ 356

§ 363

(1) Pro lhuÊty, ktereÂ v den, kdy tento zaÂkon nabyl
uÂcÏinnosti, jesÏteÏ neskoncÏily, platõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona.

(1) O zÏaÂdostech za povolenõÂ uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ
nezletilyÂm a osobaÂm stizÏenyÂm dusÏevnõÂ poruchou nebo
dusÏevneÏ nedostatecÏneÏ vyvinutyÂm, o nichzÏ nebylo naÂrodnõÂm vyÂborem provomocneÏ rozhodnuto prÏede
dnem, kdy tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti, rozhodne
soud.

(2) JestlizÏe vsÏak zaÂkonem byla dosud stanovena
lhuÊta delsÏõÂ, skoncÏõÂ azÏ v teÂto pozdeÏjsÏõÂ dobeÏ.
(3) LhuÊta k podaÂnõÂ stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona
neskoncÏõÂ drÏõÂve nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti.

(2) NaÂrodnõÂ vyÂbory postoupõÂ zÏaÂdosti uvedeneÂ
v odstavci 1 neprodleneÏ prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu soudu.

§ 357

§ 364

Na platebnõÂ rozkazy vydaneÂ prÏede dnem, kdy
tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti, pouzÏije se dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.

V rÏõÂzenõÂ o zadrzÏenõÂ v uÂstavu soud od uÂcÏinnosti
noveÂ uÂpravy tohoto rÏõÂzenõÂ nepokracÏuje; do teÂ doby
rozhoduje soud o zadrzÏenõÂ v uÂstavu podle dosavadnõÂch ustanovenõÂ.

§ 358
Ï õÂzenõÂ v naÂjemnõÂch veÏcech, zahaÂjenaÂ prÏede dnem,
R
kdy tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti, dokoncÏõÂ se podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 359
Pokud ode dne, kdy tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti,
prÏõÂslusÏõÂ soudu jesÏteÏ rozhodovat o prÏõÂkazech k vyklizenõÂ,
vydanyÂch naÂrodnõÂmi vyÂbory, rozhodne o nich podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 360
(1) Bylo-li prÏede dnem, kdy tento zaÂkon nabyl
uÂcÏinnosti, zahaÂjeno rÏõÂzenõÂ u soudu dosud veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂho, pokracÏuje v rÏõÂzenõÂ tento soud a pro dalsÏõÂ postup
se pouzÏije dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) ObdobneÏ se postupuje, naÂlezÏõÂ-li veÏc do pravomoci staÂtnõÂho notaÂrÏstvõÂ, s vyÂjimkou veÏcõÂ soudnõÂ
uÂschovy.
§ 361
(1) Dosud neskoncÏeneÂ veÏci soudnõÂ uÂschovy postoupõÂ soud prÏõÂslusÏneÂmu staÂtnõÂmu notaÂrÏstvõÂ a vyrozumõÂ uÂcÏastnõÂky i schovatele, zÏe rÏõÂzenõÂ naprÏõÂsÏteÏ vede
a o vydaÂnõÂ prÏedmeÏtu uÂschovy rozhoduje staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ.

§ 365
ExekucÏnõÂ tituly vznikleÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona jsou podkladem pro vyÂkon rozhodnutõÂ podle
tohoto zaÂkona, i kdyzÏ je tento zaÂkon za podklad vyÂkonu rozhodnutõÂ nepovazÏuje.
§ 366
PovolenõÂ exekuce, k neÏmuzÏ dosÏlo prÏede dnem
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, maÂ uÂcÏinky narÏõÂzenõÂ vyÂkonu
rozhodnutõÂ. V rÏõÂzenõÂ se daÂle postupuje podle tohoto
zaÂkona, nenõÂ-li stanoveno jinak.
§ 367
(1) ZabavenõÂ peneÏzÏiteÂ pohledaÂvky a platu, k neÏmuzÏ
dosÏlo prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, maÂ uÂcÏinky narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ sraÂzÏkami ze mzdy, poprÏõÂpadeÏ
prÏikaÂzaÂnõÂm pohledaÂvky povinneÂho, ktereÂ bylo plaÂtci
mzdy, poprÏõÂpadeÏ dluzÏnõÂku povinneÂho dorucÏeno.
(2) PlaÂtce mzdy, kteryÂ provaÂdõÂ sraÂzÏky ze mzdy
povinneÂho na zaÂkladeÏ exekuce na plat povoleneÂ prÏede
dnem, kdy tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti, muÊzÏe po uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona postupovat prÏi provaÂdeÏnõÂ sraÂzÏek
podle novyÂch ustanovenõÂ. Jakmile mu soud dorucÏõÂ
usnesenõÂ, ve ktereÂm jej vyzve, aby prÏi dalsÏõÂm provaÂdeÏnõÂ sraÂzÏek postupoval podle ustanovenõÂ tohoto zaÂkona, je plaÂtce mzdy povinen tak ucÏinit.
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§ 368
(1) Byla-li prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
povolena exekuce vyklizenõÂm bytu, dokoncÏõÂ se podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) UklaÂdaÂ-li rozhodnutõÂ soudu vydaneÂ prÏede
dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona povinnost vyklidit byt,
za kteryÂ je trÏeba poskytnout naÂhradu, je vykonatelneÂ,
azÏ kdyzÏ byl praÂvoplatneÏ poskytnut naÂhradnõÂ byt, poprÏõÂpadeÏ naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ tam, kde stacÏõÂ poskytnout
naÂhradnõÂ ubytovaÂnõÂ.
§ 369
PovoleneÂ exekuce na nemovitosti a na moviteÂ veÏci
se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 370
ExekucÏnõÂ likvidace, narÏõÂzeneÂ prÏede dnem, kdy
tento zaÂkon nabyl uÂcÏinnosti, dokoncÏõÂ se podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
§ 371
(1) PohledaÂvky zajisÏteÏneÂ zaÂstavnõÂm praÂvem se
uspokojõÂ prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ podle zõÂskaneÂho porÏadõÂ prÏed ostatnõÂmi pohledaÂvkami, i kdyzÏ nebyly prÏiznaÂny rozhodnutõÂm nebo smõÂrem, jezÏ mohou byÂt podkladem vyÂkonu rozhodnutõÂ podle tohoto zaÂkona.
(2) PrÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem nemovitosti
se dorucÏõÂ znaÂmyÂm veÏrÏiteluÊm pohledaÂvek zajisÏteÏnyÂch
zaÂstavnõÂm praÂvem, jakozÏ i pohledaÂvek praÂv z veÏcnyÂch
brÏemen, vyhlaÂsÏka vydanaÂ podle § 337 odst. 2. Tyto
pohledaÂvky se uspokojõÂ spolu s pohledaÂvkami, v jejichzÏ prospeÏch bylo u staÂtnõÂho notaÂrÏstvõÂ zaregistrovaÂno
omezenõÂ prÏevodu nemovitosti (§ 337 odst. 2). PohledaÂvky danõÂ a poplatkuÊ, pokud majõÂ zaÂstavnõÂ praÂvo na
nemovitosti, uspokojõÂ se prÏitom vzÏdy prÏednostneÏ.
§ 372
StanovõÂ-li zaÂkon, zÏe zaÂstavnõÂ veÏrÏitel muÊzÏe pozÏaÂdat
soud o provedenõÂ prodeje zaÂstavy, pouzÏije se prÏimeÏrÏeneÏ
ustanovenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ prodejem movityÂch
veÏcõÂ.
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
§ 373
Ministerstvo spravedlnosti CÏeskeÂ republiky (daÂle
jen ¹ministerstvoª) upravõÂ vyhlaÂsÏkou vyÂkon rozhodnutõÂ sraÂzÏkami z pracovnõÂ odmeÏny osob, ktereÂ jsou ve
vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody nebo ve vazbeÏ, jakozÏ
i chovancuÊ v domovech mlaÂdezÏe.
§ 374
(1) Ministerstvo se zmocnÏuje vydat obecneÏ zaÂvaznyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem jednacõÂ rÏaÂd pro okresnõÂ, krajskeÂ a vrchnõÂ soudy, kteryÂ upravõÂ podrobneÏji pro vy-
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rÏizovaÂnõÂ obcÏanskopraÂvnõÂch veÏcõÂ organizaci praÂce
a uÂkoly pracovnõÂkuÊ prÏi vyÂkonu soudnictvõÂ vcÏetneÏ postupu notaÂrÏe prÏi provaÂdeÏnõÂ uÂkonuÊ v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ,
postup souduÊ prÏi vyÂkonu rozhodnutõÂ, kancelaÂrÏskeÂ
praÂce u souduÊ vcÏetneÏ spraÂvnõÂ agendy. ZejmeÂna v neÏm
muÊzÏe stanovit,
a) ktereÂ jednoducheÂ uÂkony sveÏrÏeneÂ prÏedsedovi senaÂtu
mohou vykonaÂvat justicÏnõÂ cÏekateleÂ nebo administrativnõÂ pracovnõÂci a kteryÂmi uÂkony v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ muÊzÏe notaÂrÏ poveÏrÏit sveÂ pracovnõÂky,
b) ve kteryÂch prÏõÂpadech jsou pracovnõÂci souduÊ opraÂvneÏni oveÏrÏit pravost podpisu na listinaÂch a spraÂvnost
opisuÊ listin,
c) kdy lze upustit od prÏõÂtomnosti zapisovatele prÏi
jednaÂnõÂ prÏed soudem a jakyÂm zpuÊsobem v takovyÂch prÏõÂpadech je nutno zaznamenat obsah jednaÂnõÂ,
d) jakaÂ nutnaÂ vydaÂnõÂ se hradõÂ osobaÂm zuÂcÏastneÏnyÂm
na rÏõÂzenõÂ.
(2) PrÏedseda senaÂtu, jemuzÏ je jinak veÏc podle rozvrhu praÂce prÏikaÂzaÂna, muÊzÏe si vyhradit vyrÏizovaÂnõÂ urcÏityÂch veÏcõÂ sveÏrÏenyÂch justicÏnõÂm cÏekateluÊm nebo administrativnõÂm pracovnõÂkuÊm, a to bud' vuÊbec nebo v jednotlivyÂch prÏõÂpadech.
(3) Je-li podaÂno odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ, ktereÂ
vydal justicÏnõÂ cÏekatel nebo poveÏrÏenyÂ administrativnõÂ
pracovnõÂk, muÊzÏe mu zcela vyhoveÏt prÏedseda senaÂtu.
Jeho rozhodnutõÂ se povazÏuje za rozhodnutõÂ soudu
prvnõÂho stupneÏ a lze je napadnout odvolaÂnõÂm.
§ 374a
Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou vyÂsÏi odmeÏny notaÂrÏuÊ jako soudnõÂch komisarÏuÊ a odmeÏny spraÂvcuÊ deÏdictvõÂ a zpuÊsob jejich urcÏenõÂ.
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
§ 375
ZrusÏujõÂ se:
1. zaÂkon cÏ. 142/1950 Sb., o rÏõÂzenõÂ ve veÏcech obcÏanskopraÂvnõÂch (obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ ;
2. zaÂkon cÏ. 68/1952 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd;
3. § 6 odst. 2 zaÂkona cÏ. 84/1952 Sb., o organizaci
peneÏzÏnictvõÂ;
4. § 7 zaÂkona cÏ. 85/1952 Sb., o pojisÏt'ovnictvõÂ;
5. § 57 azÏ 60 zaÂkona cÏ. 115/1953 Sb., o praÂvu autorskeÂm;
6. zaÂkonneÂ opatrÏenõÂ PrÏedsednictva NaÂrodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 57/1955 Sb., o urychleneÂm vymaÂhaÂnõÂ
pohledaÂvek na uÂhradu osobnõÂch potrÏeb nezletilyÂch deÏtõÂ;
7. zaÂkonneÂ opatrÏenõÂ PrÏedsednictva NaÂrodnõÂho shromaÂzÏdeÏnõÂ cÏ. 63/1955 Sb., o soudnõÂ exekuci odepsaÂnõÂm z uÂcÏtu u peneÏzÏnõÂho uÂstavu;
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8. zaÂkon cÏ. 46/1959 Sb., o zmeÏneÏ pravomoci souduÊ
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch ustanovenõÂ z oboru soudnictvõÂ a staÂtnõÂch notaÂrÏstvõÂ;
9. vlaÂdnõÂ narÏõÂzenõÂ cÏ. 175/1950 Sb., o potvrzenõÂch potrÏebnyÂch pro osvobozenõÂ od soudnõÂch poplatkuÊ
a zaÂloh a pro ustanovenõÂ zaÂstupce;
10. vlaÂdnõÂ narÏõÂzenõÂ cÏ. 176/1950 Sb., o zpuÊsobu a rozsahu exekuce proti druzÏstvuÊm a jinyÂm praÂvnickyÂm
osobaÂm;
11. vlaÂdnõÂ narÏõÂzenõÂ cÏ. 177/1950 Sb., o odhadech nemovityÂch veÏcõÂ;
12. narÏõÂzenõÂ ministra spravedlnosti cÏ. 178/1950 Sb.,
kteryÂm se pro urcÏenõÂ soudnõÂ prÏõÂslusÏnosti stanovõÂ,
co se u neÏkteryÂch praÂvnickyÂch osob rozumõÂ organizacÏneÏ nizÏsÏõÂ spraÂvou;
13. narÏõÂzenõÂ ministra spravedlnosti cÏ. 180/1950 Sb.,
o exekuci na peneÏzÏiteÂ pohledaÂvky a plat;
14. narÏõÂzenõÂ ministra spravedlnosti cÏ. 95/1952 Sb., kteryÂm se vydaÂvaÂ jednacõÂ rÏaÂd pro soudy;
15. narÏõÂzenõÂ ministra spravedlnosti cÏ. 12/1953 Sb.,
o rozsahu a podmõÂnkaÂch prÏõÂpustnosti exekuce na
pohledaÂvky z dodaÂvek zemeÏdeÏlskyÂch vyÂrobkuÊ
staÂtu;
16. vyhlaÂsÏka ministra spravedlnosti cÏ. 356/1952 UÂ. l.
(cÏ. 409/1952 UÂ. v.), kterou se vypocÏõÂtaÂvajõÂ praÂvnickeÂ osoby pozÏõÂvajõÂcõÂ ochrany v exekuci a prÏõÂslusÏneÂ dozorcÏõÂ orgaÂny;
17. vyhlaÂsÏka ministra spravedlnosti cÏ. 149/1958 UÂ. l.,
o rozsahu prÏõÂpustnosti exekuce na pracovnõÂ odmeÏnu osob, na nichzÏ se vykonaÂvaÂ trest odneÏtõÂ svobody, a chovancuÊ vyÂchoven dorostu, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky ministra spravedlnosti cÏ. 34/1961 Sb.;
18. narÏõÂzenõÂ ministra spravedlnosti cÏ. 41/1960 Sb.,
o sõÂdlech a obvodech lidovyÂch souduÊ a sõÂdlech
a obvodech krajskyÂch souduÊ.
§ 376
UÂcÏinnost zaÂkona
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. dubna
1964.
* * *
ZaÂkon cÏ. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967, o znalcõÂch a tlumocÏnõÂcõÂch, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. cÏervence
1967, zaÂkon cÏ. 158/1969 Sb. ze dne 18. prosince 1969,
kteryÂm se doplnÏujõÂ a meÏnõÂ obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, notaÂrÏskyÂ rÏaÂd a zaÂkon o mezinaÂrodnõÂm praÂvu soukromeÂm
a procesnõÂm, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1970, zaÂkon
cÏ. 49/1973 Sb. ze dne 26. dubna 1973, kteryÂm se meÏnõÂ
a doplnÏuje obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, nabyl uÂcÏinnosti dne
1. cÏervence 1973, zaÂkon cÏ. 20/1975 Sb. ze dne 26. brÏezna 1975, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏujõÂ neÏkteraÂ dalsÏõÂ ustanovenõÂ zaÂkonõÂku praÂce, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. cÏervence
1975, zaÂkon cÏ. 133/1982 Sb. ze dne 10. listopadu 1982,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, nabyl
uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1983, zaÂkon cÏ. 180/1990 Sb. ze
dne 4. kveÏtna 1990, o zmeÏnaÂch prÏedpisuÊ o nemocen-
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skeÂm a sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ a materÏskeÂm prÏõÂspeÏvku
a neÏkteryÂch dalsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dne
1. cÏervence 1990, zaÂkon cÏ. 328/1991 Sb. ze dne
11. cÏervence 1991, o konkurzu a vyrovnaÂnõÂ, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. rÏõÂjna 1991, zaÂkon cÏ. 519/1991 Sb. ze dne
5. listopadu 1991, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje obcÏanskyÂ
soudnõÂ rÏaÂd a notaÂrÏskyÂ rÏaÂd, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna
1992, zaÂkon cÏ. 263/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, nabyl
uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1993, zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 24/1993 Sb. ze dne 21. prosince 1992, kteryÂm se meÏnõÂ
a doplnÏuje obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, nabyl uÂcÏinnosti dne
1. ledna 1993, zaÂkon cÏ. 171/1993 Sb. ze dne 20. kveÏtna
1993, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd,
nabyl uÂcÏinnosti dne 1. zaÂrÏõÂ 1993, zaÂkon cÏ. 117/1994 Sb.
ze dne 29. dubna 1994, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 424/1991 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ v politickyÂch stranaÂch a v politickyÂch hnutõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, doplnÏuje zaÂkon cÏ. 166/
/1993 Sb., o NejvysÏsÏõÂm kontrolnõÂm uÂrÏadu, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 331/1993 Sb., a zaÂkon cÏ. 328/1991 Sb.,
o konkurzu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 122/1993
Sb., a meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, nabyl
uÂcÏinnosti dne 1. cÏervence 1994, zaÂkon cÏ. 152/1994 Sb.
ze dne 22. cÏervna 1994, o volbaÂch do zastupitelstev
v obcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dne 20. cÏervence 1994, zaÂkon
cÏ. 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994, o rozhodcÏõÂm
rÏõÂzenõÂ a o vyÂkonu rozhodcÏõÂch naÂlezuÊ, nabyl uÂcÏinnosti
dne 1. ledna 1995, zaÂkon cÏ. 84/1995 Sb. ze dne
18. dubna 1995, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon
cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 328/1991 Sb.,
o konkurzu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dne
1. cÏervence 1995, zaÂkon cÏ. 118/1995 Sb. ze dne
26. kveÏtna 1995, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏujõÂ neÏktereÂ
zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o sociaÂlnõÂ podporÏe, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. rÏõÂjna 1995, s vyÂjimkou cÏl. I,
cÏl. II boduÊ 2, 8 azÏ 12, cÏl. III bodu 3, cÏl. IV boduÊ 1 a 2,
cÏl. VI boduÊ 5, 7, 9, 10, 12 azÏ 15, cÏl. VIII boduÊ 1, 2, 4, 6
azÏ 9, 13 a 14, cÏl. IX boduÊ 1 a 4, cÏl. XI, cÏl. XIII boduÊ 2, 5,
6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30 azÏ 32, cÏl. XVIII bodu 2,
cÏl. XXV a cÏl. XXVI, ktereÂ nabyly uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1996, zaÂkon cÏ. 160/1995 Sb. ze dne 30. cÏervna 1995,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏujõÂ neÏktereÂ zaÂkony v souvislosti
s prÏijetõÂm zaÂkona o duÊchodoveÂm pojisÏteÏnõÂ, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1996, zaÂkon cÏ. 238/1995 Sb. ze dne
27. zaÂrÏõÂ 1995, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon cÏ. 99/
/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 114/1988
Sb., o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ socialistickeÂ republiky
v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1996, s vyÂjimkou cÏl. I
boduÊ 9 azÏ 17, 21, 30, 31, 48 a 54 a cÏl. IV, ktereÂ nabyly
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uÂcÏinnosti dne 26. rÏõÂjna 1995, a zaÂkon cÏ. 247/1995 Sb. ze
dne 27. zaÂrÏõÂ 1995, o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ
republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1996.
* * *
1. CÏl. III zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb. znõÂ:

1. a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

CÏl. III
UstanovenõÂ prÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ
VeÏci, ktereÂ by podle cÏl. I § 9 odst. 2 patrÏily
v prvnõÂm stupni do veÏcneÂ prÏõÂslusÏnosti krajskeÂho soudu, ale rÏõÂzenõÂ o nich bylo zahaÂjeno
jizÏ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
u okresnõÂho soudu, dokoncÏõÂ soudy dosud veÏcneÏ prÏõÂslusÏneÂ; odvolacõÂm soudem v teÏchto prÏõÂpadech je krajskyÂ soud, dovolacõÂm soudem vrchnõÂ
soud republiky.
StõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona, podaneÂ do dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona proti pravomocnyÂm rozhodnutõÂm souduÊ nebo staÂtnõÂch notaÂrÏstvõÂ
se projednajõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
Na zaÂkladeÏ podneÏtuÊ k podaÂnõÂ stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona, jezÏ dosÏly na orgaÂny prokuratury
nebo na ministerstva spravedlnosti republik do
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, mohou
orgaÂny k tomu prÏõÂslusÏneÂ podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ podat do jednoho roku od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona stõÂzÏnost pro porusÏenõÂ zaÂkona; o teÏchto stõÂzÏnostech rozhodnou soudy
prÏõÂslusÏneÂ k vyrÏõÂzenõÂ podle prÏedpisuÊ platnyÂch
do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
Ve veÏcech, ve kteryÂch rozhodnutõÂ odvolacõÂho
soudu nabyla praÂvnõÂ moci v pruÊbeÏhu jednoho
meÏsõÂce prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
mohou uÂcÏastnõÂci podat do meÏsõÂce poteÂ, co tento
zaÂkon nabude uÂcÏinnosti, dovolaÂnõÂ, jsou-li jinak
splneÏny podmõÂnky § 237 azÏ 239.
NaÂvrhy na obnovu rÏõÂzenõÂ podaneÂ do dne nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona z duÊvoduÊ uvedenyÂch
v dosavadnõÂm § 228 odst. 1 põÂsm. c) a d) se
projednajõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
V rÏõÂzenõÂch, do kteryÂch vstoupil prokuraÂtor podle § 35 odst. 1, zanikaÂ jeho uÂcÏast dnem, kdy
tento zaÂkon nabude uÂcÏinnosti, pokud nejde
o prÏõÂpad uvedenyÂ v ustanovenõÂ põÂsmena i).
V rÏõÂzenõÂch, kteraÂ byla zahaÂjena na naÂvrh prokuraÂtora, zanikaÂ jeho uÂcÏast rovneÏzÏ dnem, kdy
tento zaÂkon nabude uÂcÏinnosti. Soud vyzve
uÂcÏastnõÂka, kteryÂ byl oznacÏen jako navrhovatel,
k vyjaÂdrÏenõÂ, zda chce v rÏõÂzenõÂ pokracÏovat. NevyjaÂdrÏõÂ-li se tento uÂcÏastnõÂk ve lhuÊteÏ mu daneÂ tak,
zÏe si prÏeje v rÏõÂzenõÂ pokracÏovat, soud rÏõÂzenõÂ zastavõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ soud prÏõÂpadnaÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ a o naÂkladech rÏõÂzenõÂ rozhodne tak, zÏe
uÂcÏastnõÂci nemajõÂ na jejich naÂhradu praÂvo.
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Ï õÂzenõÂ o naÂvrzõÂch prokuraÂtora podle § 457
h) R
odst. 2 a 3 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku dnem, kdy
tento zaÂkon nabude uÂcÏinnosti, soud zastavõÂ
a prÏõÂpadnaÂ rozhodnutõÂ zrusÏõÂ; o naÂkladech rÏõÂzenõÂ
rozhodne tak, zÏe uÂcÏastnõÂci nemajõÂ na jejich naÂhradu praÂvo.
i) GeneraÂlnõÂ prokuraÂtor muÊzÏe ve lhuÊteÏ do 31. 12.
1994 podat stõÂzÏnost pro porusÏenõÂ zaÂkona podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ ve veÏcech, do nichzÏ muÊzÏe
vstoupit (§ 35 odst. 1 tohoto zaÂkona), a to do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ od praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ; o teÏchto
stõÂzÏnostech rozhodujõÂ vrchnõÂ soudy; pro vyrÏõÂzenõÂ stõÂzÏnosti se pouzÏije prÏedpisuÊ platnyÂch do
dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
2. a) HospodaÂrÏskeÂ spory zahaÂjeneÂ prÏed nabytõÂm
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona u orgaÂnuÊ hospodaÂrÏskeÂ
arbitraÂzÏe dokoncÏõÂ podle tohoto zaÂkona krajskeÂ
soudy puÊsobõÂcõÂ ve veÏcech obchodnõÂch, mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏneÂ podle sõÂdla arbitraÂzÏnõÂho orgaÂnu, u neÏhozÏ bylo rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno.
Ï õÂzenõÂ o odvolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂm orgaÂnuÊ
b) R
hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏe, zahaÂjenaÂ a nedokoncÏenaÂ
prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, dokoncÏõÂ
nejvysÏsÏõÂ soudy republik podle tohoto zaÂkona.
c) NaÂmitky proti arbitraÂzÏnõÂm platebnõÂm rozkazuÊm, podaneÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ vcÏas,
ale po nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se postoupõÂ krajskeÂmu soudu prÏõÂslusÏneÂmu podle põÂsmena a).
d) HospodaÂrÏskeÂ spory, zahaÂjeneÂ prÏed nabytõÂm
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona prÏed rozhodci podle
§ 32 zaÂkona cÏ. 121/1962 Sb., o hospodaÂrÏskeÂ
arbitraÂzÏi, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 106/1990 Sb., postoupõÂ rozhodci k dalsÏõÂmu rÏõÂzenõÂ krajskeÂmu
soudu puÊsobõÂcõÂmu ve veÏcech obchodnõÂch, kteryÂ
by byl prÏi zahaÂjenõÂ takoveÂho sporu prÏõÂslusÏnyÂ
podle obecnyÂch ustanovenõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
e) O naÂvrzõÂch na prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ
hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏe mimo odvolacõÂ rÏõÂzenõÂ,
podanyÂch do nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
rozhodne NejvysÏsÏõÂ soud CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky jako o stõÂzÏnostech pro porusÏenõÂ zaÂkona proti soudnõÂm rozhodnutõÂm, a to
podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
f) Ve veÏcech, ve kteryÂch rozhodnutõÂ odvolacõÂho
orgaÂnu hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏe nabylo praÂvnõÂ
moci v pruÊbeÏhu jednoho meÏsõÂce prÏed nabytõÂm
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, mohou uÂcÏastnõÂci podat
do meÏsõÂce po nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
dovolaÂnõÂ, jsou-li jinak splneÏny podmõÂnky § 237
azÏ 239.
g) NaÂvrhy na obnovu rÏõÂzenõÂ, o kteryÂch nebylo
rozhodnuto do nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, postoupõÂ se k vyrÏõÂzenõÂ krajskeÂmu soudu
prÏõÂslusÏneÂmu podle põÂsmena a).
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h) Proti pravomocnyÂm rozhodnutõÂm orgaÂnuÊ hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏe lze i po nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona podat naÂvrh na obnovu rÏõÂzenõÂ ve
lhuÊtaÂch uvedenyÂch v § 40 odst. 2 zaÂkona o hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏi, a to u krajskeÂho soudu prÏõÂslusÏneÂho podle põÂsmena a).
i) NaÂvrhy na obnovu rÏõÂzenõÂ, jezÏ podle § 32 zaÂkona
o hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏi skoncÏilo vyÂrokem rozhodce, o nichzÏ nebylo rozhodnuto do nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se postoupõÂ k vyrÏõÂzenõÂ
krajskeÂmu soudu, kteryÂ by byl mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
prÏi zahaÂjenõÂ takoveÂho sporu podle obecnyÂch
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
j) Proti vyÂrokuÊm rozhodcuÊ podle § 32 zaÂkona
o hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏi lze i po nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona podat naÂvrh na obnovu
rÏõÂzenõÂ ve lhuÊtaÂch uvedenyÂch v § 40 odst. 2 zaÂkona o hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏi, a to u krajskeÂho
soudu, kteryÂ by byl mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ prÏi zahaÂjenõÂ takoveÂho sporu podle obecnyÂch ustanovenõÂ
obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
3. a) UÂstavy zdravotnickeÂ peÂcÏe jsou povinny do jednoho meÏsõÂce od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
prÏedat soudu, v jehozÏ obvodu je uÂstav, seznam
vsÏech osob, ktereÂ byly prÏevzaty uÂstavem do
leÂcÏenõÂ bez sveÂho souhlasu, a osob, ktereÂ sice
s leÂcÏenõÂm v uÂstavu souhlasily, ale jsou omezeny
ve volneÂm pohybu nebo styku s vneÏjsÏõÂm sveÏtem,
pokud jsou v drzÏenõÂ uÂstavu ke dni, kdy tento
zaÂkon nabude uÂcÏinnosti. PodaÂnõÂ tohoto seznamu nahrazuje oznaÂmenõÂ podle § 191a. V seznamu se poznamenaÂ, u kteryÂch nemocnyÂch
bylo vydaÂno rozhodnutõÂ podle § 24 odst. 4 zaÂkona cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, a bylo-li toto rozhodnutõÂ v raÂmci prÏezkoumaÂnõÂ soudem potvrzeno.
b) O vsÏech takto drzÏenyÂch osobaÂch s vyÂjimkou
teÏch, o kteryÂch bylo vydaÂno rozhodnutõÂ podle
§ 24 zaÂkona o peÂcÏi o zdravõÂ lidu a toto bylo
potvrzeno soudem, zahaÂjõÂ soud rÏõÂzenõÂ podle
§ 191b; rozhodnutõÂ podle § 191b odst. 4 musõÂ
byÂt vydaÂno do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy soudu
dosÏlo oznaÂmenõÂ podle põÂsmena a).
c) V dalsÏõÂm postupuje soud podle § 191d; u nemocnyÂch, u kteryÂch bylo vydaÂno rozhodnutõÂ
podle § 24 zaÂkona o peÂcÏi o zdravõÂ lidu a bylo
potvrzeno soudem, se takto postupuje, jestlizÏe
od uvedeneÂho rozhodnutõÂ soudu uplynula doba
jednoho roku. RozhodnutõÂ o prÏõÂpustnosti dalsÏõÂho drzÏenõÂ je trÏeba vyhlaÂsit do sÏesti meÏsõÂcuÊ
ode dne vydaÂnõÂ usnesenõÂ podle § 191b.
4. a) ProjednaÂvaÂnõÂ zÏalob proti rozhodnutõÂm spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ podle hlavy druheÂ cÏaÂsti paÂteÂ lze
jen u teÏch spraÂvnõÂch rozhodnutõÂ, jezÏ po vycÏerpaÂnõÂ prÏõÂpustnyÂch opravnyÂch prostrÏedkuÊ nabyly
praÂvnõÂ moci pocÏõÂnaje dnem uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona.
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b) OmezenõÂ podle põÂsmena a) neplatõÂ, jestlizÏe podle
prÏedpisuÊ dosud platnyÂch lze pozÏaÂdat o prÏezkoumaÂnõÂ rozhodnutõÂ spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ soudem,
kdyzÏ toto rozhodnutõÂ bylo prÏed tõÂm prÏezkoumaÂno ve spraÂvnõÂm odvolacõÂm rÏõÂzenõÂ. JestlizÏe takoveÂ rÏõÂzenõÂ jizÏ probeÏhlo prÏede dnem nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, postupuje se v zahaÂjeneÂm rÏõÂzenõÂ podle § 247 azÏ 250k; zastoupenõÂ
advokaÂtem cÏi komercÏnõÂm praÂvnõÂkem nenõÂ
v teÏchto prÏõÂpadech trÏeba.
5. O opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti rozhodnutõÂm nositeluÊ pojisÏteÏnõÂ ve veÏcech duÊchodoveÂho zabezpecÏenõÂ budou ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
jednat a rozhodovat po dobu trÏõÂ let u krajskyÂch
souduÊ samosoudci.
6. PravomocneÂ rozsudky na vyklizenõÂ bytu, vyhlaÂsÏeneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
a jimizÏ je povinnost vyklidit byt vaÂzaÂna na zajisÏteÏnõÂ
naÂhradnõÂho bytu nebo naÂhradnõÂho ubytovaÂnõÂ, se ve
vykonaÂvacõÂm rÏõÂzenõÂ povazÏujõÂ za rozsudky uklaÂdajõÂcõÂ vyklizenõÂ po poskytnutõÂ naÂhradnõÂho bytu.
OpraÂvneÏnyÂ se vsÏak muÊzÏe u soudu, kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ k vyÂkonu rozhodnutõÂ, proti povinneÂmu domaÂhat urcÏenõÂ, zÏe povinneÂmu naÂlezÏõÂ jen naÂhradnõÂ
ubytovaÂnõÂ nebo zÏe mu nenaÂlezÏõÂ bytovaÂ naÂhrada
vuÊbec.
7. I nadaÂle jsou vykonatelnaÂ
a) rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏe a rozhodnutõÂ rozhodcuÊ podle § 32 zaÂkona o hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏi, pokud praÂva v nich uvedenaÂ
nezanikla podle § 40 odst. 1 zaÂkona o hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏi (ve zneÏnõÂ platneÂm do 30. dubna
1990) vykonatelnost teÏchto rozhodnutõÂ potvrzuje soud, kteryÂ by byl k projednaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ podle bodu 2a);
b) rozhodnutõÂ rozhodcÏõÂch komisõÂ pro pracovnõÂ
spory a smõÂry teÏmito komisemi schvaÂleneÂ; jejich vykonatelnost potvrzuje okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu rozhodcÏõÂ komise meÏla sveÂ sõÂdlo;
c) smõÂry schvaÂleneÂ smõÂrcÏõÂm odborovyÂm orgaÂnem
podle § 128 zaÂkona cÏ. 84/1972 Sb., o objevech,
vynaÂlezech, zlepsÏovacõÂch naÂvrzõÂch a pruÊmyslovyÂch vzorech; jejich vykonatelnost potvrzuje
okresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu smõÂrcÏõÂ orgaÂn meÏl
sveÂ sõÂdlo.
8. a) PrÏi vyrÏizovaÂnõÂ naÂvrhuÊ podle § 764 odst. 2, § 765
odst. 4, § 766 odst. 1 a § 768 odst. 3 obchodnõÂho
zaÂkonõÂku postupuje soud podle ustanovenõÂ
§ 200e.
b) NeskoncÏenaÂ rÏõÂzenõÂ v konkurzu a vyrovnaÂnõÂ,
v nichzÏ uÂpadcem (dluzÏnõÂkem) je fyzickaÂ nebo
praÂvnickaÂ osoba zapsanaÂ v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, se prÏenesou na mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ
soud s puÊsobnostõÂ ve veÏcech obchodnõÂch.
9. a) Pokud se v obecneÏ zaÂvaznyÂch praÂvnõÂch prÏedpisech vydanyÂch prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto
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zaÂkona stanovõÂ, zÏe urcÏiteÂ veÏci rozhodujõÂ orgaÂny
hospodaÂrÏskeÂ arbitraÂzÏe, rozumõÂ se tõÂm nadaÂle
soudy.
b) V ustanovenõÂch zaÂkona cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech, pruÊmyslovyÂch vzorech a zlepsÏovacõÂch
naÂvrzõÂch, kteraÂ upravujõÂ, zÏe spory rozhodujõÂ
s vyÂjimkou veÏcõÂ, jezÏ rozhoduje UÂrÏad pro vynaÂlezy, soud nebo arbitraÂzÏ, se slova ¹nebo arbitraÂzÏª vypousÏteÏjõÂ.
10. a) StaÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ vraÂtõÂ soudu, kteryÂ je poveÏrÏil prodejem nemoviteÂ veÏci podle § 335, spisy o vyÂkonu
rozhodnutõÂ; jestlizÏe staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nemovitou veÏc
prodalo, postoupõÂ soudu, kteryÂ je poveÏrÏil,
i strzÏenou cÏaÂstku po sraÂzÏce naÂkladuÊ prodeje.
Soud pak pokracÏuje ve vyÂkonu rozhodnutõÂ podle § 335 a naÂsl.; alesponÏ dodatecÏneÏ dorucÏõÂ soud
puÊvodnõÂ usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ vyÂkonu osobaÂm
uvedenyÂm v § 335 odst. 4, pokud se tak nestalo
jizÏ drÏõÂve, a povinneÂho poucÏõÂ ve smyslu § 335
odst. 3.
b) Pro rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ po teÏch, kterÏõÂ zemrÏeli prÏed
uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, uzÏije se dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.
11. VlaÂda CÏeskeÂ republiky se zmocnÏuje, aby narÏõÂzenõÂm upravovala s prÏihleÂdnutõÂm k meÏnõÂcõÂm se cenovyÂm pomeÏruÊm peneÏzÏiteÂ cÏaÂstky v cÏeskyÂch korunaÂch uvedeneÂ v § 9 odst. 3 põÂsm. a), § 53 odst. 1,
§ 89a, § 172 odst. 1, § 273 odst. 1, § 322 odst. 2
põÂsm. d) a § 351 odst. 1.
12. Ministerstvo obecneÏ zaÂvaznyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem stanovõÂ podrobnosti o obchodnõÂm rejstrÏõÂku
a zpuÊsobu jeho vedenõÂ.
2. CÏl. II zaÂkona cÏ. 263/1992 Sb. znõÂ:
CÏl. II
1. OkresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu puÊsobilo staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ, prÏevezme dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
spisy v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ, o umorÏovaÂnõÂ listin
a o uÂschovaÂch, ktereÂ do tohoto data nebyly pravomocneÏ skoncÏeny, a rÏõÂzenõÂ dokoncÏõÂ.
2. Pro rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ po teÏch, kterÏõÂ zemrÏeli prÏed
uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, uzÏije soud dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ ; tõÂm nenõÂ dotcÏeno uzÏitõÂ § 38.
Ï õÂzenõÂ o umorÏovaÂnõÂ listin a o uÂschovaÂch zahaÂjenaÂ
3. R
prÏed dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona soud dokoncÏõÂ
podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
4. LhuÊta k podaÂnõÂ odvolaÂnõÂ v rÏõÂzenõÂch uvedenyÂch
v bodeÏ 1 je zachovaÂna, bude-li odvolaÂnõÂ adresovaÂno staÂtnõÂmu notaÂrÏstvõÂ, proti jehozÏ rozhodnutõÂ
smeÏrÏuje.
5. OkresnõÂ soud, v jehozÏ obvodu puÊsobilo staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ, prÏevezme dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
prÏedmeÏty vsÏech uÂschov, o nichzÏ staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ
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vedlo rÏõÂzenõÂ, a daÂle uÂschov prÏijatyÂch v souvislosti
s rÏõÂzenõÂm o deÏdictvõÂ a uÂschov podle § 103a zaÂkona
cÏ. 95/1963 Sb., o staÂtnõÂm notaÂrÏstvõÂ a rÏõÂzenõÂ prÏed
staÂtnõÂm notaÂrÏstvõÂm (notaÂrÏskyÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6. Soud provede v rÏõÂzenõÂ o deÏdictvõÂ rovneÏzÏ sÏetrÏenõÂ
v evidenci zaÂveÏtõÂ staÂtnõÂho notaÂrÏstvõÂ, kterou prÏevzal, zda je v nõÂ evidovaÂna zaÂveÏt' sepsanaÂ notaÂrÏskyÂm zaÂpisem staÂtnõÂho notaÂrÏstvõÂ a u ktereÂho
soudu je ulozÏena.
3. CÏl. III zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 24/1993
Sb. znõÂ:
CÏl. III
1. VeÏci, v nichzÏ je daÂna veÏcnaÂ prÏõÂslusÏnost vrchnõÂch
souduÊ a v nichzÏ bylo rÏõÂzenõÂ zahaÂjeno prÏed NejvysÏsÏõÂm soudem a tõÂmto soudem nebylo pravomocneÏ
rozhodnuto do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, prÏevezmou a dokoncÏõÂ vrchnõÂ soudy.
2. Tam, kde zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis stanovõÂ, zÏe k prÏezkoumaÂnõÂ spraÂvnõÂho rozhodnutõÂ je daÂna veÏcnaÂ prÏõÂslusÏnost NejvysÏsÏõÂho soudu, je veÏcneÏ prÏõÂslusÏnyÂm vrchnõÂ
soud.
3. VeÏci projednaÂvaneÂ NejvysÏsÏõÂm soudem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, v nichzÏ nebude rozhodnuto do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
prÏevezme a dokoncÏõÂ
a) NejvysÏsÏõÂ soud, jde-li o rÏõÂzenõÂ o opravneÂm prostrÏedku, jestlizÏe se na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
nachaÂzõÂ soud, kteryÂ ve veÏci rozhodl v prvnõÂm
stupni, nebo je-li na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
soud, kteryÂ by byl podle tohoto zaÂkona
uÂzemneÏ prÏõÂslusÏnyÂ projednat veÏc v prvnõÂm
stupni;
b) NejvysÏsÏõÂ soud, jde-li o urcÏenõÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho soudu, jestlizÏe maÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky sõÂdlo soud, kteryÂ veÏc prÏedlozÏil NejvysÏsÏõÂmu
soudu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
podle § 105; v ostatnõÂch prÏõÂpadech, maÂ-li navrhovatel na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky bydlisÏteÏ
nebo sõÂdlo;
c) NejvysÏsÏõÂ soud, jde-li o rozhodovaÂnõÂ ve sporu
o pravomoc podle § 8a odst. 2 a rozhodovaÂnõÂ
o prÏikaÂzaÂnõÂ veÏci podle § 12 odst. 3 veÏty druheÂ,
je-li na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky sõÂdlo toho, kdo
o rozhodnutõÂ pozÏaÂdal;
d) vrchnõÂ soud, jde-li o zÏalobu proti rozhodnutõÂ
spraÂvnõÂho orgaÂnu, je-li spraÂvnõÂ orgaÂn CÏeskeÂ republiky prÏõÂslusÏnyÂ veÏc rozhodnout.
4. VrchnõÂ soud je prÏõÂslusÏnyÂ teÂzÏ prÏezkoumat rozhodnutõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, bude-li po dni uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona daÂna pravomoc spraÂvnõÂho orgaÂnu CÏeskeÂ
republiky veÏc rozhodnout.
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4. CÏl. II zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb. znõÂ:
CÏl. II

Tento zaÂkon platõÂ i pro rÏõÂzenõÂ zahaÂjenaÂ prÏed jeho
uÂcÏinnostõÂ. PraÂvnõÂ uÂcÏinky uÂkonuÊ, ktereÂ v rÏõÂzenõÂ nastaly
prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂny.
5. CÏl. II zaÂkona cÏ. 238/1995 Sb. znõÂ:
CÏl. II
(1) NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, tento zaÂkon platõÂ
i pro rÏõÂzenõÂ zahaÂjenaÂ prÏed jeho uÂcÏinnostõÂ. PraÂvnõÂ uÂcÏinky
uÂkonuÊ, ktereÂ v rÏõÂzenõÂ nastaly prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto
zaÂkona, zuÊstaÂvajõÂ zachovaÂny.
(2) KrajskyÂ soud dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
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prÏevezme od okresnõÂho soudu obchodnõÂ rejstrÏõÂk vedenyÂ pro jeho obvod a dokoncÏõÂ jako soud prvnõÂho
stupneÏ rÏõÂzenõÂ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku, v nichzÏ
do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nebylo pravomocneÏ
Ï õÂzenõÂ o odvolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂm
rozhodnuto. R
okresnõÂch souduÊ ve veÏcech obchodnõÂho rejstrÏõÂku zahaÂjenaÂ a nedokoncÏenaÂ do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
prÏevezmou a dokoncÏõÂ vrchnõÂ soudy.
(3) NaÂvrhy na obnovu rÏõÂzenõÂ, podaneÂ prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, se projednajõÂ podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.
Ï õÂzenõÂ o dovolaÂnõÂ a o stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ
(4) R
zaÂkona, o nichzÏ nebylo pravomocneÏ rozhodnuto do
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, prÏevezme a dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ NejvysÏsÏõÂ soud.

Uhde v. r.
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PrÏõÂloha A (§ 248 odst. 3)

PrÏõÂpady, kdy je vyloucÏena mozÏnost domaÂhat se,
aby rozhodnutõÂ spraÂvnõÂho orgaÂnu bylo prÏezkoumaÂno soudem
Obor
BezpecÏnost
a ochrana zdravõÂ
prÏi praÂci

NaÂzev prÏedpisu a cÏõÂslo §
ZaÂkon cÏ. 174/1968 Sb., o staÂtnõÂm odborneÂm dozoru nad bezpecÏnostõÂ
praÂce
§ 4 põÂsm. f)
§ 4 põÂsm. g)

§ 6 odst. 1 põÂsm. b)
CelnictvõÂ

Charakteristika rozhodnutõÂ
zamõÂtnutõÂ, poprÏ. odneÏtõÂ opraÂvneÏnõÂ
k odborneÂ zpuÊsobilosti k vyÂrobeÏ, montaÂzÏi, opravaÂm, uÂdrzÏbeÏ a revizõÂm vyhrazenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ
zamõÂtnutõÂ, poprÏ. odneÏtõÂ osveÏdcÏenõÂ
o odborneÂ zpuÊsobilosti ke zkousÏenõÂ,
revizõÂm, opravaÂm nebo obsluze vyhrazenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ
narÏõÂzenõÂ, aby byly v prÏimeÏrÏenyÂch lhuÊtaÂch odstraneÏny zaÂvady zjisÏteÏneÂ prÏi vyÂkonu dozorcÏõÂ cÏinnosti

ZaÂkon cÏ. 44/1974 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 5/1991 Sb., v uÂplneÂm
zneÏnõÂ cÏ. 287/1991 Sb.
§ 42

rozhodovaÂnõÂ o zarÏazenõÂ zbozÏõÂ

ZaÂkon cÏ. 547/1990 Sb., o naklaÂdaÂnõÂ
s neÏkteryÂmi druhy zbozÏõÂ a technologiõÂ a o jejich kontrole
§ 34

rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ nebo odejmutõÂ
povolenõÂ, rozhodnutõÂ o zÏaÂdosti o naklaÂdaÂnõÂ s kontrolovanyÂm zbozÏõÂm

Ceny

ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch
§3

rozhodnutõÂ o regulaci cen

DaneÏ

VyhlaÂsÏka Ministerstva financõÂ cÏ. 16/
/1962 Sb., o rÏõÂzenõÂ ve veÏcech danõÂ
a poplatkuÊ
§ 19, 21

rozhodnutõÂ o povolenõÂ posecÏkaÂnõÂ daneÏ
nebo jejõÂho zaplacenõÂ ve splaÂtkaÂch, rozhodnutõÂ o zÏaÂdosti o prominutõÂ prÏedepsaneÂ daneÏ

DevizoveÂ hospodaÂrÏstvõÂ

ZaÂkon cÏ. 528/1990 Sb., devizovyÂ zaÂkon
§ 48
ZaÂkon cÏ. 79/1957 Sb., o vyÂrobeÏ, rozvodu a spotrÏebeÏ elektrÏiny (elektrizacÏnõÂ zaÂkon);
vyhlaÂsÏka cÏ. 9/1958 UÂ. l.
§6

devizovaÂ povolenõÂ

§ 3 vyhlaÂsÏky

souhlas energetickeÂho podniku se zrÏõÂzenõÂm energetickeÂho dõÂla

ZaÂkon cÏ. 61/1977 Sb., o lesõÂch
§ 20
ZaÂkon CÏNR cÏ. 96/1977 Sb., o hospodarÏenõÂ v lesõÂch a staÂtnõÂ spraÂveÏ lesnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ
§ 5 odst. 2, § 6 odst. 1

opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti osob
a majetku

§ 20 odst. 2

rozhodnutõÂ o opatrÏenõÂ k vyhubenõÂ
sÏkuÊdcuÊ a proti jejich rozsÏõÂrÏenõÂ v lesõÂch
a jejich okolõÂ nebo ve skladech drÏõÂvõÂ
ustanovenõÂ a odvolaÂnõÂ lesnõÂ straÂzÏe

Energetika

Lesy ± lesnõÂ hospodaÂrÏstvõÂ

§ 24

souhlas se zrÏõÂzenõÂm energetickeÂho dõÂla

rozhodovaÂnõÂ o hospodaÂrÏskeÂ uÂpraveÏ
lesuÊ
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Obor

NaÂzev prÏedpisu a cÏõÂslo §

Charakteristika rozhodnutõÂ

LeteckaÂ doprava

ZaÂkon cÏ. 47/1956 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ (leteckyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
§ 27 odst. 2

rozhodnutõÂ o povinnosti spraÂvcuÊ,
vlastnõÂkuÊ nebo uzÏivateluÊ objektuÊ ohrozÏujõÂcõÂch bezpecÏnost leteckeÂho provozu
na svuÊj naÂklad oznacÏit tyto objekty
leteckyÂm prÏekaÂzÏkovyÂm znacÏenõÂm
a toto znacÏenõÂ udrzÏovat a provozovat

NemocenskeÂ pojisÏteÏnõÂ
(zabezpecÏenõÂ)

ZaÂkon cÏ. 54/1956 Sb., o nemocenskeÂm pojisÏteÏnõÂ zameÏstnancuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 103/1964 Sb., o zabezpecÏenõÂ
druzÏstevnõÂch rolnõÂkuÊ v nemoci a o zabezpecÏenõÂ matky a dõÂteÏte, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
zaÂkon cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm
zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ

rozhodovaÂnõÂ v daÂvkovyÂch veÏcech nemocenskeÂho pojisÏteÏnõÂ (zabezpecÏenõÂ)
s vyÂjimkou rozhodovaÂnõÂ o vraÂcenõÂ prÏeplatkuÊ na daÂvce nepraÂvem vyplaceneÂ

Obrana staÂtu

ZaÂkon cÏ. 92/1949 Sb., brannyÂ zaÂkon
± v uÂplneÂm zneÏnõÂ cÏ. 309/1990 Sb.
§ 4 a naÂsl.

rozhodnutõÂ v zaÂlezÏitosti branneÂ povinnosti obcÏanuÊ

ZaÂkon cÏ. 173/1988 Sb., o podniku se
zahranicÏnõÂ majetkovou uÂcÏastõÂ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 112/1990 Sb.
§5

povolenõÂ k uzavrÏenõÂ nebo zmeÏneÏ
smlouvy tyÂkajõÂcõÂ se zalozÏenõÂ podniku
se zahranicÏnõÂ majetkovou uÂcÏastõÂ

Ochrana odruÊd rostlin
a plemen zvõÂrÏat

ZaÂkon cÏ. 132/1989 Sb., o ochraneÏ
praÂv k novyÂm odruÊdaÂm rostlin a plemenuÊm zvõÂrÏat
§ 21

udeÏlenõÂ sÏlechtitelskeÂho osveÏdcÏenõÂ

Ochrana zemeÏdeÏlskeÂ
vyÂroby

ZaÂkon cÏ. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinneÂ vyÂroby
§5

povolenõÂ odruÊd

§ 12

uznaÂnõÂ odruÊd, chmelnic, semennyÂch
ovocnyÂch stromuÊ, matecÏnyÂch ovocnyÂch roubovyÂch stromuÊ a kerÏuÊ

§ 27

povolenõÂ prostrÏedkuÊ na ochranu rostlin

ZaÂkon CÏNR cÏ. 86/1972 Sb., o plemenitbeÏ hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat
§6

povolovaÂnõÂ
zvõÂrÏat

ZaÂkon cÏ. 67/1960 Sb., o vyÂrobeÏ, rozvodu a vyuzÏitõÂ topnyÂch plynuÊ (plynaÂrenskyÂ zaÂkon)
§5

souhlas se zrÏõÂzenõÂm zarÏõÂzenõÂ pro vyÂrobu topnyÂch plynuÊ

§7

souhlas se zrusÏenõÂm zarÏõÂzenõÂ pro vyÂrobu topnyÂch plynuÊ a plynovodnõÂ sõÂteÏ

ZaÂkon cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech,
pruÊmyslovyÂch vzorech a zlepsÏovacõÂch
naÂvrzõÂch
§ 34 a 52

zamõÂtnutõÂ prÏihlaÂsÏky vynaÂlezu a pruÊmysloveÂho vzoru

PlynaÂrenstvõÂ

PruÊmysloveÂ vlastnictvõÂ
(vynaÂlezy a pruÊmysloveÂ
vzory)

plemen

hospodaÂrÏskyÂch

CÏaÂstka 19

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 62 / 1996

Obor

NaÂzev prÏedpisu a cÏõÂslo §

Strana 797

Charakteristika rozhodnutõÂ

PruÊmysloveÂ vlastnictvõÂ
(ochranneÂ znaÂmky)

ZaÂkon cÏ. 174/1988 Sb., o ochrannyÂch
znaÂmkaÂch
§ 12

zamõÂtnutõÂ prÏihlaÂsÏky

PruÊmysloveÂ vlastnictvõÂ
(ochrana oznacÏenõÂ
puÊvodu)

ZaÂkon cÏ. 159/1973 Sb., o ochraneÏ
oznacÏenõÂ puÊvodu vyÂrobkuÊ
§7

zamõÂtnutõÂ prÏihlaÂsÏky

SilnicÏnõÂ doprava

ZaÂkon cÏ. 135/1961 Sb., o pozemnõÂch
komunikacõÂch (silnicÏnõÂ zaÂkon), ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 27/1984 Sb.
§ 3 odst. 3 põÂsm. c)

rozhodnutõÂ o zarÏazovaÂnõÂ noveÏ budovanyÂch silnic do silnicÏnõÂ sõÂteÏ, o jejich prÏerÏazovaÂnõÂ, poprÏ. vyrÏazovaÂnõÂ z teÂto sõÂteÏ,
jakozÏ i o prÏerÏazovaÂnõÂ mõÂstnõÂch komunikacõÂ a uÂcÏelovyÂch komunikacõÂ do teÂto
sõÂteÏ

VyhlaÂsÏka FMD cÏ. 35/1984 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o pozemnõÂch
komunikacõÂch (silnicÏnõÂ zaÂkon)
§ 10 odst. 3 põÂsm. c)

rozhodnutõÂ o uzavõÂrce, poprÏ. o objõÂzÏd'ce
u silnic II. a III. trÏõÂdy a mõÂstnõÂch komunikacõÂ

ZaÂkon cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm
zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ

kromeÏ rozhodnutõÂ prÏezkoumatelnyÂch
podle § 250l vsÏechna dalsÏõÂ rozhodnutõÂ

ZaÂkon CÏNR cÏ. 582/1991 Sb., o organizaci a provaÂdeÏnõÂ sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ

rozhodnutõÂ o invaliditeÏ (cÏaÂstecÏneÂ invaliditeÏ)

StaÂtnõÂ tajemstvõÂ

ZaÂkon cÏ. 102/1971 Sb., o ochraneÏ
staÂtnõÂho tajemstvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 383/1990 Sb.
§ 21

rozhodnutõÂ o zaÂkazu fotografovaÂnõÂ
a filmovaÂnõÂ

StavebnõÂ rÏaÂd

ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm
plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 103/1990 Sb.
§ 32 põÂsm. c) a d)

uÂzemnõÂ rozhodnutõÂ o chraÂneÏneÂm
uÂzemõÂ a o stavebnõÂ uzaÂveÏrÏe

§ 91

rozhodnutõÂ o prÏõÂkazu k odstraneÏnõÂ
stavby, jsou-li bezprostrÏedneÏ ohrozÏeny zÏivoty osob a nenõÂ-li mozÏno
stavbu zachovat

§ 94

narÏõÂzenõÂ provedenõÂ neodkladnyÂch zabezpecÏovacõÂch pracõÂ vlastnõÂku stavby,
kteraÂ ohrozÏuje svyÂm stavem zÏivot
nebo zdravõÂ osob, poprÏ. znacÏneÂ naÂrodohospodaÂrÏskeÂ nebo kulturnõÂ hodnoty, a nenõÂ-li nezbytneÂ stavbu ihned
odstranit

§ 96 odst. 1 a 2

narÏõÂzenõÂ vyklizenõÂ stavby, kteraÂ je v takoveÂm stavu, zÏe bezprostrÏedneÏ ohrozÏuje zÏivot nebo zdravõÂ osob

ZaÂkon CÏNR cÏ. 564/1990 Sb., o staÂtnõÂ
spraÂveÏ a samospraÂveÏ ve sÏkolstvõÂ
§ 3 odst. 2 põÂsm. a) azÏ c), e), h), m)

rozhodnutõÂ rÏeditele sÏkoly (sÏkolskeÂho
zarÏõÂzenõÂ) cÏineÏnaÂ na zaÂkladeÏ odbornyÂch
posudkuÊ nebo kapacitnõÂch mozÏnostõÂ

SociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ

SÏkolstvõÂ
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§ 7 põÂsm. b)

rozhodnutõÂ sÏkolskeÂho uÂrÏadu o odvolaÂnõÂch proti rozhodnutõÂ rÏeditele podle § 3
odst. 2

ZaÂkon cÏ. 172/1990 Sb., o vysokyÂch
sÏkolaÂch
§ 18 odst. 2

rozhodnutõÂ rektora (u vysokyÂch sÏkol,
ktereÂ se necÏlenõÂ na fakulty, akademickeÂho senaÂtu) vysokeÂ sÏkoly o dovolaÂnõÂ
do rozhodnutõÂ deÏkana v otaÂzkaÂch prÏijetõÂ cÏi neprÏijetõÂ ke studiu na vysokeÂ
sÏkole

ZaÂkon cÏ. 110/1964 Sb., o telekomunikacõÂch
§4

rozhodnutõÂ o povolenõÂ zrÏõÂdit a provozovat telekomunikacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ mimo
jednotnou telekomunikacÏnõÂ sõÂt'

§ 6 odst. 3

rozhodnutõÂ o povolenõÂ ke zrÏizovaÂnõÂ
a provozovaÂnõÂ telekomunikacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ mimo jednotnou telekom. sõÂt',
majõÂ-li byÂt zarÏõÂzenõÂ prÏipojena na jednot. telekom. sõÂt'

ZaÂkon cÏ. 44/1988 Sb., o ochraneÏ
a vyuzÏitõÂ nerostneÂho bohatstvõÂ
(hornõÂ zaÂkon)
§ 9 odst. 1 a 2

urcÏenõÂ spraÂvce vyÂhradnõÂho lozÏiska

§ 35 odst. 4

urcÏenõÂ organizace, kteraÂ provaÂdõÂ v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu zajisÏteÏnõÂ nebo
likvidaci staryÂch duÊlnõÂch deÏl a jejich
naÂsledkuÊ

VeterinaÂrnõÂ peÂcÏe

ZaÂkon cÏ. 87/1987 Sb., o veterinaÂrnõÂ
peÂcÏi, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 239/1991 Sb.
§ 23

mimorÏaÂdnaÂ veterinaÂrnõÂ opatrÏenõÂ

VodnõÂ hospodaÂrÏstvõÂ

ZaÂkon cÏ. 138/1973 Sb., o vodaÂch
(vodnõÂ zaÂkon)
§ 16

rozhodnutõÂ o opatrÏenõÂch prÏi nedostatku vody

§ 30 odst. 3

omezovaÂnõÂ nebo jinaÂ uÂprava zaÂsobovaÂnõÂ pitnou vodou, poprÏ. jejõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ
prÏi nedostatku pitneÂ vody

ZaÂkon cÏ. 42/1980 Sb., o hospodaÂrÏskyÂch stycõÂch se zahranicÏõÂm, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 102/1988 Sb. a zaÂkona cÏ. 113/1990 Sb.
§ 19 odst. 1 põÂsm. i)

udeÏlovaÂnõÂ, zmeÏny a odnõÂmaÂnõÂ povolenõÂ
k poskytovaÂnõÂ zahranicÏneÏ hospodaÂrÏskyÂch sluzÏeb v oblasti prodeje za devizoveÂ prostrÏedky

§ 54

povolenõÂ k vyÂvozu nebo dovozu veÏcõÂ
(tzv. neobchodnõÂ vyÂvoz nebo dovoz)

ZaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ
lidu

rozhodnutõÂ o docÏasneÂ pracovnõÂ neschopnosti

Telekomunikace

TeÏzÏba nerostuÊ

ZahranicÏnõÂ obchod

ZdravotnictvõÂ
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Ï EH L ED
PR
Â DU
ÏA
OB CÏ AN SK EÂ H O SO U DN IÂ H O R
Â ST P RV NIÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
OBECNA
Hlava
Hlava
Hlava
Hlava

prvnõÂ:
druhaÂ:
trÏetõÂ:
cÏtvrtaÂ:

ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ
Soudy
UÂcÏast na rÏõÂzenõÂ
UÂkony soudu a uÂcÏastnõÂkuÊ

§
§
§
§

1
7
18
36

±
±
±
±

6
17
35
58

Â ST D R UH A
Â
CÏ A
Â JENIÂM R
Ï ED ZAHA
Ï IÂZENIÂ
CÏINNOST SOUDU PR
Hlava prvnõÂ: PrÏedbeÏzÏnaÂ rÏõÂzenõÂ
Hlava druhaÂ: PrÏedbeÏzÏnaÂ opatrÏenõÂ
a zajisÏteÏnõÂ duÊkazu

§ 67 ± 73
§ 74 ± 78

Â ST T R
Ï E TIÂ
CÏ A
Ï IÂZENIÂ V PRVNIÂM STUPNI
R
Hlava
Hlava
Hlava
Hlava
Hlava

prvnõÂ:
druhaÂ:
trÏetõÂ:
cÏtvrtaÂ:
paÂtaÂ:

PruÊbeÏh rÏõÂzenõÂ
DokazovaÂnõÂ
NaÂklady rÏõÂzenõÂ
RozhodnutõÂ
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ

§ 79
§ 120
§ 137
§ 152
§ 175a

±
±
±
±
±

119
136
151a
175
200n

Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Ï EDKY
OPRAVNEÂ PROSTR
Hlava prvnõÂ: OdvolaÂnõÂ
Hlava druhaÂ: Obnova rÏõÂzenõÂ
Hlava trÏetõÂ: DovolaÂnõÂ

§ 201 ± 226
§ 228 ± 235
§ 236 ± 243d

Â ST SÏ E STA
Â
CÏ A
VYÂKON ROZHODNUTIÂ
Hlava prvnõÂ: NarÏõÂzenõÂ a provedenõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ
Hlava druhaÂ: SraÂzÏky ze mzdy
Hlava trÏetõÂ: PrÏikaÂzaÂnõÂ pohledaÂvky
Hlava cÏtvrtaÂ: Prodej movityÂch veÏcõÂ
a nemovitostõÂ
Hlava paÂtaÂ: ZrÏõÂzenõÂ soudcovskeÂho
zaÂstavnõÂho praÂva na nemovitostech
Hlava sÏestaÂ: UspokojenõÂ praÂv na
nepeneÏzÏiteÂ plneÏnõÂ

§ 251 ± 275
§ 276 ± 302
§ 303 ± 320
§ 321 ± 338
§ 338a ± 338b
§ 339 ± 351

Â ST SE D MA
Â
CÏ A
Â CÏINNOST SOUDU
JINA
§ 352
Â ST O SMA
Â
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA

Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â VNIÂ SOUDNICTVIÂ
SPRA
Hlava prvnõÂ: ObecnaÂ ustanovenõÂ
o spraÂvnõÂm soudnictvõÂ

Hlava druhaÂ: RozhodovaÂnõÂ o zÏalobaÂch
proti rozhodnutõÂm spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ
§ 247 ± 250k
Hlava trÏetõÂ: RozhodovaÂnõÂ o opravnyÂch prostrÏedcõÂch proti
rozhodnutõÂm spraÂvnõÂch
orgaÂnuÊ
§ 250l ± 250s

§ 355 ± 376
§ 244 ± 246c

Ï IÂLOHA A
PR
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Â NU
Ï E N IÂ UÂ S T R
Ï E D N IÂ C H O R G A
Ê
O PAT R
Ministerstvo financõÂ
vydalo podle § 26 zaÂkona cÏ. 248/1992 Sb., o investicÏnõÂch spolecÏnostech a investicÏnõÂch fondech, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, opatrÏenõÂ cÏ. j. 101/1591/1996 ze dne 2. uÂnora 1996, kteryÂm se stanovõÂ zpuÊsob zverÏejnÏovaÂnõÂ informacõÂ o hospodarÏenõÂ investicÏnõÂch spolecÏnostõÂ, investicÏnõÂch a podõÂlovyÂch fonduÊ.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ a postupuje se podle neÏho prÏi zpracovaÂnõÂ zpraÂvy o hospodarÏenõÂ za rok 1995.
OpatrÏenõÂ bylo uverÏejneÏno v ObchodnõÂm veÏstnõÂku cÏ. 7 ze dne 14. uÂnora 1996 a ve FinancÏnõÂm zpravodaji
cÏ. 2 z 26. uÂnora 1996.

R E DA KCÏ N IÂ SD EÏ L EN IÂ
o opraveÏ chyby
v zaÂkonu cÏ. 289/1995 Sb., o lesõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (lesnõÂ zaÂkon)
V § 53 odst. 1 maÂ põÂsmeno o) spraÂvneÏ znõÂt:
¹o) nebo do vzdaÂlenosti 50 m od okraje lesa rozdeÏlaÂvaÂ

nebo udrzÏuje otevrÏeneÂ ohneÏ nebo odhazuje horÏõÂcõÂ
nebo doutnajõÂcõÂ prÏedmeÏty,ª.
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