
V. 

Platné znění vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské 

soudy, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 6 

 

Jednoduché úkony konané justičními čekateli, soudními tajemníky a vedoucími 

soudní kanceláře 

 

(1) Předseda soudu může pověřit justiční čekatele a soudní tajemníky, aby v trestních 

věcech samostatně vykonávali tyto jednoduché úkony vyhrazené podle zákonů o soudním 

řízení předsedovi senátu (samosoudci): 

  

a) dožádání v jednoduchých věcech, 

  

b) doručování soudních písemností osobám ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí 

svobody a sepisování protokolu o tomto úkonu, 

  

c) sepisování podání, včetně návrhů a opravných prostředků v jednoduchých věcech, 

  

d) rozhodnutí o vrácení věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci 

samé, 

  

e) rozhodnutí o povinnosti odsouzeného hradit náklady trestního řízení stanovené 

paušální částkou a náklady spojené s výkonem vazby, o povinnosti odsouzeného k náhradě 

nákladů poškozeného a o povinnosti odsouzeného nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené 

ustanovenému obhájci státem, 

  

f) opatření potřebná k výkonu trestu odnětí svobody, 

  

g) rozhodnutí o zápočtu vazby a trestu, 

  

h) opatření ve věcech výkonu trestu propadnutí majetku, 

  

i) výzva k zaplacení peněžitého trestu nebo pořádkové pokuty a opatření související s 

prováděním výkonu rozhodnutí o nich, 

  

j) opatření potřebná k výkonu jiných uložených trestů, 

  

k) opatření k výkonu ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné výchovy a 

zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

  

l) zajišťování podkladů pro rozhodnutí o osvědčení při podmíněném odsouzení nebo o 

podmíněném zastavení trestního stíhání, podkladů v řízení o výkonu obecně prospěšných 

prací a podkladů potřebných k rozhodnutí o schválení narovnání, podkladů v řízení o 

podmíněném propuštění, o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti a 

od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu, o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu 
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zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, podkladů pro rozhodnutí o 

změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody a zahlazení odsouzení, 

  

m) vyrozumění o podmíněném propuštění a o zahlazení odsouzení, 

  

n) podávání dalších dodatečných zpráv rejstříku trestů, 

  

o) rozhodnutí o výši odměny ustanoveného obhájce a o znalečném a tlumočném, 

  

p) účast při návštěvách obviněných ve vazbě, 

  

q) kontrola korespondence obviněných, 

  

r) přibrání tlumočníka, 

  

s) pověření probačního úředníka. 

  

(2) Předseda soudu může pověřit justiční čekatele a soudní tajemníky, aby ve věcech 

projednávaných v občanském soudním řízení samostatně vykonávali tyto jednoduché úkony 

příslušející podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu (samosoudci): 

  

a) sepisování jednoduchých podání, včetně návrhů, 

  

b) vyřizování dožádání v jednoduchých věcech, 

  

c) úkony při odstraňování vad podání podle § 43 občanského soudního řádu (dále jen "o. 

s. ř. "), 

  

d) řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, 

  

e) úkony při přípravě jednání podle § 114a o. s. ř. a rozhodování podle § 114b odst. 1 

o.s.ř., bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, evropským platebním rozkazem nebo 

elektronickým platebním rozkazem, 

  

f) vyžádání spisů správního orgánu podle § 250c odst. 1 o. s. ř. a doručení stejnopisu 

žaloby správnímu orgánu podle § 250c odst. 2 o. s. ř. 

  

g) rozhodování o osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř., nejde-li o 

rozhodování při jednání, 

  

h) rozhodování ve věcech soudních poplatků, nejde-li o rozhodování při jednání, 

  

i) rozhodování o vrácení záloh složených v občanském soudním řízení, 

  

j) rozhodování v řízení o návrzích na vydání platebního rozkazu, bylo-li výslovně vydání 

platebního rozkazu navrženo v žalobě, na vydání elektronického platebního rozkazu a na 

vydání evropského platebního rozkazu, 

  

k) úkony a rozhodování v řízení o pozůstalosti, nejde-li o ustanovení správce pozůstalosti 

nebo její části podle § 97 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále 
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jen „z. z. ř.“), o postup podle § 167 odst. 2 z. z. ř., o likvidaci pozůstalosti podle § 192 z. z. ř., 

o rozvrh výtěžku zpeněžení majetku zůstavitele podle § 269 z. z. ř., o zrušení pověření notáře 

podle § 103 z. z. ř., o vyloučení notáře a jeho zaměstnanců podle § 104 z. z. ř., o pozůstalosti, 

jejíž obecná cena je vyšší než 5 miliónů Kč, o pozůstalosti, která se nachází v cizině, nebo o 

pozůstalosti po zůstaviteli, který žil v cizině, 

  

l) úkony ve věcech péče soudu o nezletilé, ve věcech určení, zda je třeba souhlasu rodičů 

dítěte k jeho osvojení, v opatrovnických věcech osob omezených ve svéprávnosti, a osob 

nepřítomných nebo neznámých a právnických osob, jakož i úkony v těchto věcech směřující k 

přípravě rozhodnutí soudce vydávaného bez jednání, 

  

m) úkony a rozhodování v řízení o úschovách, 

  

n) úkony a rozhodování v řízení o umořování listin, 

  

o) vyřizování jednoduchých věcí týkajících se veřejných rejstříků právnických a 

fyzických osob, 

  

p) vydávání úředních opisů, výpisů nebo potvrzení, 

  

q) úkony soudu podle § 260 odst. 2 o. s. ř., 

  

r) úkony při prohlášení o majetku povinného s výjimkou postupu podle § 260e o. s. ř., 

  

s) výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých 

věcí s výjimkou odkladu výkonu rozhodnutí podle § 266 o. s. ř. a zastavení výkonu 

rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. g) a h) o. s. ř., 

  

t) úkony v insolvenčním řízení s výjimkou jednání a rozhodnutí o 

 

1. ustanovení insolvenčního správce, 

2. odvolání insolvenčního správce z funkce, 

3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce, 

4. zrušení usnesení schůze věřitelů, 

5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru, 

6. opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s 

omezeními podle insolvenčního zákona, 

7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka 

nakládat s majetkovou podstatou, 

8. návrhu na moratorium, 

9. úpadku, 

10. zamítnutí insolvenčního návrhu, 

11. tom, že dlužník není v úpadku, 

12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení, 

13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení, 

14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně 

reorganizace v konkurs, 

15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek 

zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení, 

16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu, 
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17. věci samé v incidenčních sporech, 

  

u) protesty směnek a šeků. 

   

(3) Předseda soudu může pověřit justiční čekatele a soudní tajemníky, aby ve věcech 

projednávaných ve správním soudnictví samostatně vykonávali tyto jednoduché úkony 

příslušející podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu (samosoudci): 

  

a) sepisování jednoduchých podání, včetně návrhů, 

  

b) vyřizování dožádání v jednoduchých věcech s výjimkou dožádání ve styku s cizinou, 

  

c) úkony při odstraňování vad podání, zejména výzvy k odstranění konkrétních vad a 

upozornění na následky spojené s jejich neodstraněním, 

  

d) úkony při přípravě jednání, 

  

e) doručení stejnopisu žaloby žalovanému a osobám zúčastněným na řízení, uložení 

žalovanému nebo jiným osobám anebo úřadům předložit ve stanovené lhůtě správní spisy a 

své vyjádření k žalobě nebo stanovisko k věci, 

  

f) vyrozumění osob, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, o 

probíhajícím řízení, poučení těchto osob o jejich právech a výzvy těmto osobám k oznámení, 

zda budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, 

  

g) zjišťování pobytu žalobce v řízení ve věcech azylu nebo doplňkové ochrany, 

  

h) vydávání úředních opisů, výpisů nebo potvrzení. 

  

(4) Soudní tajemníci a justiční čekatelé mohou na pověření předsedy soudu provádět v 

trestním řízení podle pokynů předsedy senátu (samosoudce) i jiné úkony související s 

výkonem rozhodnutí. 

  

(5) Předseda soudu může pověřit některé zaměstnance odborného aparátu nebo justiční 

čekatele, jestliže to považuje pro snížení pracovního zatížení soudců bez újmy kvality a 

hospodárnosti prací za účelné, aby vyhotovovali statistické listy a prováděli v určeném 

rozsahu další práce v oboru statistiky. 

  

(6) Předseda soudu může pověřit justiční čekatele a soudní tajemníky, aby samostatně 

vykonávali úkony v jiné činnosti soudu podle § 352 o.s.ř. 

  

(7) Předseda senátu (samosoudce), jemuž byla věc přikázána podle rozvrhu práce, dohlíží 

na to, aby úkony, které vykonává zaměstnanec tím pověřený podle odstavců 1 až 3 a 6, byly 

správně a včas prováděny. 

   

(8) Oprávnění soudních tajemníků podle jiných předpisů není dotčeno. 

  

(9) Vedoucí soudní kanceláře vykonávají vedle dalších úkolů uvedených v jiných 

ustanoveních samostatně zejména tyto práce: 
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a) sepisují do protokolu podání a ústní prohlášení účastníků řízení o udělení, odvolání 

nebo výpovědi plné moci, učiněná mimo jednání, a oznamují odvolání nebo výpověď plné 

moci účastníkům řízení, 

  

b) přijímají do protokolu žádosti o osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.) a o 

ustanovení zástupce, byla-li žádost podána mimo jednání, 

  

c) vyznačují doložku právní moci a doložku vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí, 

  

d) oznamují příslušnému katastrálnímu úřadu, že byl podán návrh na nařízení výkonu 

rozhodnutí správou nemovité věci, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem 

nemovitých věcí nebo návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského 

zástavního práva na nemovité věci, 

  

e) v insolvenčním řízení sepisují do protokolu prohlášení podle § 18 odst. 3 

insolvenčního zákona, vyznačují na originálech i stejnopisech písemností, pro jejichž 

zveřejnění je rozhodný den nebo okamžik jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku, doložku 

okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku a v jednoduchých případech provádí 

znepřístupnění osobních údajů fyzických osob v podáních zveřejňovaných v insolvenčním 

rejstříku, 

  

f) zasílají státnímu zastupitelství návrh nebo usnesení o zahájení řízení ve věcech podle § 

8 odst. 1 z. z. ř. 

 

Úkony konané justičními čekateli 

 

§ 6a 

 

Justiční čekatel v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním může, 

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, provádět veškeré úkony soudu prvního 

stupně, s výjimkou 

  

a) vedení jednání ve věci samé, 

  

b) rozhodování ve věci samé formou rozsudku, 

  

c) rozhodování ve věci samé formou usnesení v řízeních podle občanského soudního 

řádu, soudního řádu správního a zákona upravujícího zvláštní řízení soudní mimo 

rozhodování v 

 

1. řízení o úschovách, 

2. řízení o umoření listin, 

3. věcech určení otcovství souhlasným prohlášením, 

4. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v opatrovnických věcech osob omezených ve 

svéprávnosti nebo osob, o jejichž svéprávnosti je vedeno řízení, osob, o kterých není 

známo, kde pobývají, neznámých osob a dále osob, jejichž zdravotní stav jim působí 

obtíže při správě jmění nebo hájení práv, v nichž nebylo nařízeno jednání, 

5. řízení ve věcech veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a insolvenčního 

rejstříku, v nichž nebylo nařízeno jednání, 
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d) rozhodování o předběžném opatření, 

  

e) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovité 

věci, postižením obchodního závodu nebo zřízením soudcovského zástavního práva, 

  

f) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky 

nebo prodejem movitých věcí v řízeních, v nichž bylo nařízeno jednání, 

  

g) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí nebo pověřování soudního exekutora a 

nařizování exekuce k vymožení peněžitého plnění, je-li exekučním titulem exekutorský 

zápis nebo notářský zápis včetně rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí, nebyl-li 

návrh podán oprávněným nebo soudním exekutorem, popřípadě bylo-li proti návrhu 

podáno odvolání, 

  

h) rozhodování o uspokojení práv na nepeněžité plnění, 

  

i) rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti s výjimkou 

výživného, 

  

j) vydání potvrzení evropského exekučního titulu, 

  

k) rozhodování o odkladném účinku žaloby v soudním řízení správním, 

  

l) věcí, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci, 

  

m) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o 

 

1. ustanovení insolvenčního správce, 

2. odvolání insolvenčního správce z funkce, 

3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce, 

4. zrušení usnesení schůze věřitelů, 

5. ustanovení prozatímního věřitelského výboru, 

6. rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona, 

7. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka 

nakládat s majetkovou podstatou, 

8. návrhu na moratorium, 

9. tom, že dlužník je v úpadku, 

10. zamítnutí insolvenčního návrhu, 

11. zrušení úpadku, 

12. prohlášení konkursu a o jeho zrušení, 

13. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení, 

14. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o 

přeměně reorganizace v konkurs, 

15. schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek 

zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení, 

16. ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu, 

17. věci samé v incidenčních sporech, 

  

n) vyřizování dožádání s cizinou, mimo Slovenské republiky. 
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§ 6b 

 

 Justiční čekatel v trestním řízení může, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, 

provádět veškeré úkony soudu prvního stupně s výjimkou 

  

a) rozhodování a provádění úkonů při jednání soudu v hlavním líčení, veřejném 

zasedání a neveřejném zasedání, 

  

b) vydání trestního příkazu, příkazu k zatčení, příkazu k odnětí věci, příkazu k domovní 

prohlídce, příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků, příkazu k osobní prohlídce, 

příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního zařízení, příkazu ke zjištění údajů 

o telekomunikačním provozu, nařízení vydání zásilky, nařízení záměny obsahu zásilky, 

  

c) rozhodnutí o zajištění peněžních prostředků na účtu u banky, na účtu u spořitelního a 

úvěrního družstva nebo jiných subjektů, které vedou účet pro jiného, blokaci peněžních 

prostředků penzijního připojištění se státním příspěvkem, blokaci čerpání finančního 

úvěru, blokaci finančního pronájmu a zajištění zaknihovaných cenných papírů, 

  

d) rozhodnutí ve věcech právního styku s cizinou, 

  

e) udělování souhlasu za předsedu senátu orgánům činným v trestním řízení k provedení 

úkonů podle trestního řádu, 

  

f) úkonů soudce v přípravném řízení. 
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