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Částka 151

438
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45
odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 469
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., a podle
§ 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/
/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/
/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/
/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/
/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/
/2007 Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/
/2009 Sb. a vyhlášky č. 457/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 21b odst. 1 větě první se za slova „Soud
vyhotovuje rozhodnutí“ vkládají slova „a další písemnosti“ a větě druhé se za slova „Opisy (stejnopisy) rozhodnutí“ vkládají slova „a dalších písemností“.
2. V § 21b se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Listinné stejnopisy rozhodnutí a další písemnosti soudu, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, musí soud opatřit specifickým identifikátorem rozhodnutí nebo další písemnosti
soudu a vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo jej vyhotovil, nebo uznávané elektronické značky soudu. Provozovatel poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími
znaky pro vyhotovování. Elektronické rozhodnutí
a další písemnosti soudu v elektronické podobě se
účastníkovi zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup; o tom musí být účastník poučen.“.
3. V § 24 odst. 1 se za slova „listinném výstupu z“
vkládá slovo „autorizované“.
4. V § 25 odstavec 3 zní:
„(3) Vede-li se ve věci spis v listinné podobě, soud

založí podání a jiné písemnosti doručené v listinné podobě do listinného spisu.“.
5. V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:
„(4) Vede-li se ve věci spis v elektronické podobě,
soud převede podání a jiné písemnosti doručené v listinné podobě do elektronické podoby, kterou založí do
elektronického spisu; autorizovaná konverze se neprovádí. Podání a jiné písemnosti v listinné podobě se založí do sběrného spisu, který soud vede za tímto účelem v souladu se zvláštním právním předpisem2b).
2b

) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
6. V § 25 odst. 5 na konci textu se doplňují slova
„ ; autorizovaná konverze se neprovádí“.
7. V § 28b se na konci odstavců 2 a 3 doplňují
slova: „ ; autorizovaná konverze se neprovádí“.
8. Za § 28b se vkládá nový § 28c, který včetně
nadpisu zní:
„§ 28c
Vyhotovování rozhodnutí a jiných písemností soudu
za součinnosti provozovatele poštovních služeb
a jejich doručování
(1) Vede-li se ve věci elektronický spis a soud vyhotovuje listinné stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, předá je soud v elektronické podobě tomuto
provozovateli, který v souladu s uzavřenou smlouvou
vyhotoví jejich listinnou podobu a doručí je; autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb
neprovádí. Předávání a vyhotovování se provádí automatizovaným způsobem, který vylučuje lidský zásah
nad míru nezbytně nutnou.
(2) Vede-li se ve věci elektronický spis a soud do-
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ručuje listinné stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti
soudu způsobem podle odstavce 1, zakládá se do elektronického spisu doručenka v elektronické podobě,
kterou převede provozovatel poštovních služeb do
elektronické podoby v souladu s uzavřenou smlouvou;
autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb neprovádí. Doručenku v listinné podobě
soud založí do sběrného spisu, který soud vede za
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tímto účelem v souladu se zvláštním právním předpisem2b).“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.

