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Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

 

§ 27 

(1) Účastník se může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná. 

Tento zástupce může jednat jedině osobně. 

(2) Soud rozhodne, že zastoupení podle odstavce 1 nepřipouští, jestliže zástupce zřejmě není 

způsobilý k řádnému zastupování, anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech 

opětovně. 

(3) Soud je povinen zaslat Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) opis 
rozhodnutí podle odstavce 2 do 30 dnů od právní moci takového rozhodnutí. 

§ 40 

(1) Úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, 

se zaznamenávají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (dále jen 

„záznam“). Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí spisu. 

(2) Není-li pořízení záznamu možné nebo stanoví-li tak zákon, sepisuje se o úkonech, při 

nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, protokol. Soud 

může rozhodnout, že bude současně s pořízením záznamu sepsán o úkonu protokol. Nejsou-li 
při úkonu přítomni účastníci, zástupci ani veřejnost a soud provádí pouze listinné důkazy 

nebo vyhlašuje rozhodnutí, postačí pořízení protokolu. V případě rozporu protokolu a 
záznamu má přednost záznam. Protokol se sepisuje vždy o úkonu, kterým 

a)  byl uzavřen smír,  nebo 

b) došlo k uznání nároku podle § 153a odst. 1. 

(3) Přepis záznamu nebo jeho části se pořídí, pokud tak ze závažných důvodů určí soud. 

Přepis záznamu nebo jeho části se pořídí vždy, je-li podán řádný nebo mimořádný opravný 

prostředek ve věci samé. Věta druhá se nepoužije, pokud soud prvního stupně rozhoduje o 

odmítnutí odvolání podle § 208 odst. 1 nebo byl-li pořízen protokol. 

(4) Úkony prováděné soudním exekutorem se zaznamenávají ve formě záznamu nebo 

protokolu. 

(5) V přepisu záznamu nebo jeho části se označí projednávaná věc, uvedou se přítomní, 

datum pořízení záznamu, datum vyhotovení přepisu a doslovný strukturovaný přepis přepis 

podstatného obsahu záznamu. Přepis podepisuje osoba, která jej vyhotovila. V případě 

rozporu přepisu záznamu a záznamu má přednost záznam. 

(6) V protokolu se označí projednávaná věc, uvedou se přítomní, vylíčí se průběh dokazování 

a uvede se obsah přednesů, poučení poskytnutá účastníkům, výroky rozhodnutí a vyjádření 
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účastníků o tom, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozhodnutí; nahrazuje-li 
protokol podání, musí mít též jeho náležitosti. 

(7) Protokol podepisuje předseda senátu a zapisovatel; nemůže-li předseda senátu protokol 
podepsat, podepíše jej za něho jiný člen senátu nebo jiný soudce, kterého určil předseda 

soudu. Byl-li uzavřen smír nebo došlo-li k uznání nároku (§ 153a odst. 1), podepisují protokol 

také účastníci smíru nebo žalovaný; nemohou-li číst a psát nebo z jiných důvodů protokol 

podepsat, uvede předseda senátu do protokolu kromě důvodu též, že úkon odpovídá jejich 

vůli, a příslušný záznam podepíše. Protokol o hlasování podepisují všichni členové senátu a 

zapisovatel. 

(8) Předseda senátu opraví v protokolu a přepisu záznamu chyby v psaní a jiné zřejmé 

nesprávnosti. Předseda senátu také rozhoduje o návrzích na doplnění protokolu a přepisu 

záznamu a o námitkách proti jeho jejich znění. 

 

§ 42 

(1) Podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické 

podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. 

(2) Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické 

podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným 

podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud 

nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál 

(písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem v elektronické podobě. 

 (3) V případě podání v elektronické podobě podepsaného způsobem, se kterým zvláštní 

právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu103), se nevyžaduje doplnění podání 

předložením jeho originálu podle odstavce 2. 

 (4) Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání 

patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být 

podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické 

podobě podle zvláštního právního předpisu58a). Je-li účastník zastoupen advokátem, může být 

podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, 

kterému je podání určeno.  Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem 

stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal 

jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. 

K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické 

podobě. 

 
58a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
103) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. 
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§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. 

§ 42 

(1) Podání se činí písemně v listinné, nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné 

datové sítě. 

(2) Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s 

přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v elektronické podobě se činí pouze jedním 

stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v 

elektronické podobě. 

(3) Má-li osoba nebo její zástupce podle zvláštního právního předpisu zpřístupněnu 

datovou schránku, která se zřizuje bez žádosti, činí tato osoba nebo její zástupce podání 

včetně příloh v elektronické podobě. Není-li v odůvodněných případech možné takto 
učinit podání nebo takto zaslat přílohy, lze tak s uvedením důvodu učinit v listinné 

podobě. 

(4) Z podání musí být alespoň patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se 

týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Je-li podání ve věci samé činěno v 

elektronické podobě, je náležitost podpisu splněna jakýmkoliv způsobem, se kterým 

zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu103); to platí i pro jiná 

podání učiněná v elektronické podobě, stanoví-li to předseda senátu. Je-li účastník 

zastoupen advokátem, může být podpis advokáta na podání v listinné podobě nahrazen 
otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno.  
103) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů. 

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. 

§ 43 

(1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, 

které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. 
Obdobně předseda senátu postupuje, není-li podání učiněno v podobě podle § 42 odst. 3. 
K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo 

doplnění provést. 

(2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze 

pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. 

K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto 

následcích musí být účastník poučen. 
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§ 46c 

Zástupce pro doručování písemností 

(1) Není-li možné účastníku nebo jeho zástupci doručovat písemnosti bez obtíží nebo průtahů, 

předseda senátu ho bez prodlení vyzve, aby si zvolil pro doručování písemností zástupce; to 

neplatí v případech, kdy účastník řízení nebo zástupce je ve výkonu trestu odnětí svobody, ve 

vazbě nebo v zařízení pro výkon ochranného opatření zabezpečovací detence, ústavní nebo 

ochranné výchovy, kdy účastník řízení nebo zástupce požívá diplomatické výsady a imunity, 

je v bytě toho, kdo požívá diplomatické výsady a imunity, nebo mu má být doručeno v 

budově nebo místnosti chráněné diplomatickou imunitou, nebo kdy účastník řízení nebo 

zástupce je vojákem v činné službě, příslušníkem Policie České republiky, příslušníkem 

Hasičského záchranného sboru České republiky nebo příslušníkem Vězeňské služby a justiční 

stráže, kterému nelze doručit jinak než prostřednictvím krajského vojenského velitelství, 

Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti ministerstva. 

(2) Nezvolí-li si účastník nebo jeho zástupce ve stanovené lhůtě zástupce pro doručování 

písemností nebo není-li možné ani tomuto zástupci bez obtíží a průtahů doručovat, doručují se 

jim písemnosti uložením u doručujícího soudu. Účastník nebo jeho zástupce o tom musí být 

ve výzvě podle odstavce 1 poučeni. 

(3) Toho, komu bylo v opatření na ochranu před domácím násilím zakázáno, aby se zdržoval 

v bytě nebo jinde, kam by mu mohlo být doručováno (§ 46a odst. 1 a 2), soud při provedení 

výkonu rozhodnutí vyzve, aby, není-li možné mu doručovat prostřednictvím veřejné datové 

sítě do datové schránky, soudu sdělil adresu, na kterou mu bude možné po dobu trvání 

opatření doručovat písemnosti (§ 46 a § 46a odst. 1), nebo aby si zvolil zástupce pro 

doručování písemnosti. Nevyhoví-li výzvě, doručují se mu písemnosti uložením u soudu; o 

tomto následku musí být ve výzvě poučen. 

(4) Písemnost, která byla uložena u soudu podle odstavců 2 a 3, se považuje za doručenou 

dnem uložení. 

§ 48 

Doručování prostřednictvím doručujícího orgánu 

(1) Doručujícími orgány jsou 

a) soudní doručovatelé, 

b) orgány Justiční stráže, 

c) soudní exekutoři, 

d) provozovatelé poštovních služeb. 

(2) Doručujícími orgány jsou též 

a) Vězeňská služba České republiky, jde-li o doručování fyzickým osobám ve výkonu 

trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, 
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b) zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, jde-li o doručování fyzickým 

osobám umístěným v těchto zařízeních, 

c) ústav pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o doručování fyzickým osobám 
umístěným v tomto zařízení, 

d) krajská vojenská velitelství, jde-li o doručování vojákům v činné službě a písemnost 

není možno doručit jinak, 

e) Ministerstvo vnitra, jde-li o doručování příslušníkům Policie České republiky a 

písemnost není možno doručit jinak, 

f) Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) ministerstvo, jde-li o 
doručování fyzickým osobám požívajícím diplomatické výsady a imunity, nebo 

osobám, které jsou v bytě toho, kdo požívá diplomatické výsady a imunity, anebo 

osobám, jimž má být písemnost doručena v budově nebo v místnosti chráněné 

diplomatickou imunitou. 

(3) Prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb lze písemnost doručovat, jen jestliže 

podle uzavřené poštovní smlouvy58d) vznikne provozovateli poštovních služeb povinnost 
dodat zásilku obsahující písemnost způsobem, který je předepsán pro doručování písemnosti 

tímto zákonem. 

(4) Doručuje-li se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, stejnopisy rozhodnutí a 

jiné písemnosti soudu v listinné podobě mohou být vyhotovovány za součinnosti tohoto 

provozovatele; podrobnosti takového postupu stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 50l 

Vyvěšení na úřední desce 

(1) Stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce 

soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručeny účastníkům, kteří nejsou soudu 

známi, jejichž pobyt není znám, kterým se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, 

nebo neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho 

dědiců, anebo právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat 

proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za 

ni jednat, a zástupcům nebo opatrovníkům účastníků, jejichž pobyt není znám nebo kterým se 
nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, popřípadě též dalším osobám, o nichž to 

stanoví zákon. 

(2) Stanoví-li zákon, že na úřední desce soudu má být vyvěšena výzva nebo sdělení, sejme se 

výzva nebo sdělení po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení. 

(3) Obsah úřední desky soud zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Úřední 

deska je vedena elektronicky. Obsah úřední desky se zveřejňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

§ 51 
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(1) Předvolání k soudu se děje v listinné nebo v elektronické podobě a v naléhavých 

případech i telefonicky nebo telefaxem. Předvolat lze i ústně při jednání nebo při jiném úkonu 

soudu, u něhož je předvolaný přítomen. 

(2) Nevyžaduje-li zákon nebo zvláštní právní předpisy pro předvolání další náležitosti, musí 

předvolání obsahovat, v jaké věci se má předvolaný dostavit, předmět a místo úkonu soudu, 

dobu zahájení úkonu, důvod předvolání, povinnosti předvolaného při úkonu a popřípadě 

předpokládanou dobu trvání úkonu. Je-li jednání prováděno s využitím videokonferenčního 

zařízení, vyrozumí se předvolaný o době a místě, na které byl předvolán. 

§ 129 

(1) Důkaz listinou se provede tak, že ji nebo její část při jednání předseda senátu přečte nebo 

sdělí její obsah, případně předloží účastníkům k nahlédnutí, je-li to postačující.  

(2) Dospěje-li předseda senátu k závěru, že k provedení důkazu listinou je postačující 

její předložení k nahlédnutí, má se za to, že listina byla účastníkům předložena 
k nahlédnutí, je-li obsažena ve spisu vedeném v elektronické podobě, který je přístupný 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a bylo-li možné se s listinou seznámit 

v dostatečném předstihu. 

(2) (3) Předseda senátu může uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k důkazu, aby ji předložil, 

nebo ji opatří sám od jiného soudu, orgánu nebo právnické osoby. 

§ 251 

(1) Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný 

podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Soud nařizuje a provádí výkon rozhodnutí s 

výjimkou titulu, který se vykonává ve správním, nebo daňovém nebo hromadném řízení. 
 
(2) Je-li k soudu podán návrh na výkon titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém 

řízení v řízení podle odstavce 1 věty druhé, soud návrh odmítne. 
§ 374 

(1) Ministerstvo se zmocňuje vydat obecně závazným právním předpisem jednací řád pro 

okresní, krajské a vrchní soudy, který upraví podrobněji pro vyřizování občanskoprávních 

věcí organizaci práce a úkoly zaměstnanců při výkonu soudnictví včetně postupu notáře při 

provádění úkonů v řízení o dědictví, postup při doručování písemností, postup soudů při 

výkonu rozhodnutí, kancelářské práce u soudů včetně správní agendy. 

Zejména v něm může stanovit, 

a) které jednoduché úkony svěřené předsedovi senátu (samosoudci) mohou vykonávat 

justiční čekatelé nebo administrativní zaměstnanci a kterými úkony v řízení o dědictví 

může notář pověřit své zaměstnance, 

b) ve kterých případech jsou zaměstnanci soudů oprávněni ověřit pravost podpisu na 

listinách a správnost opisů listin, 

c) kdy lze upustit od přítomnosti zapisovatele při jednání před soudem a jakým 

způsobem v takových případech je nutno zaznamenat obsah jednání, 
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d) jaká nutná vydání se hradí osobám zúčastněným na řízení., 

e) kteří zaměstnanci soudu mohou pořizovat protokol a přepis záznamu podle 

§ 40 a podmínky, které přitom musí splnit. 

(2) Předseda senátu (samosoudce), jemuž je jinak věc podle rozvrhu práce přikázána, může si 

vyhradit vyřizování určitých věcí svěřených justičním čekatelům nebo administrativním 

zaměstnancům, a to buď vůbec nebo v jednotlivých případech. 

(3) Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, 

asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda 

senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze 

je napadnout odvoláním. 

§ 374a 

Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) výši a způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů notářů jako soudních 

komisařů, 

b) případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jejich obsah musí zůstat 

utajen, 

c) paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v 

rámci jeho oprávnění stanoveného zvláštním předpisem, a to pro účely rozhodování o 

náhradě nákladů řízení, 

d) paušální výši náhrady hotových výdajů pro účely rozhodování o náhradě nákladů 

řízení v případech podle § 151 odst. 3, 

e) výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich 

hotových výdajů, 

f) podrobnosti postupu při vyhotovování a doručování stejnopisů rozhodnutí a jiných 

písemností soudu v listinné podobě za součinnosti provozovatele poštovních služeb., 

g) podrobnosti o způsobu nahlížení do spisu vedeného v elektronické podobě. 
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Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 

 

Položka 22 

1. Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, je-li předmětem odvolacího řízení 

 a) peněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 1, 

 b) nepeněžité plnění, se vybere poplatek podle položky 4. 

2. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě 

nemajetkové újmy v penězích, se vybere poplatek podle položky 3. 

3. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o návrhu na nařízení předběžného 

opatření se vybere poplatek podle položky 5. 

4. Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen 

o základu předmětu řízení, se neplatí. 

5. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení 

a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek podle položky 7. 

6. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o poddlužnické žalobě se vybere 
poplatek podle položky 8. 

7. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve 

smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek podle položky 1. Obdobně se postupuje ve 

sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. 

8. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovité věci, o 

prodeji zástavy, jde-li o nemovitou věc nebo o vyloučení nemovité věci, se vybere poplatek 

podle položky 4 bodu 1 písmene a). Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o 

určení vlastnictví k obchodnímu závodu nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, 

jde-li o obchodní závod nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení obchodního závodu 

nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene b). Za 

odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji 

zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek podle položky 4 

bodu 1 písmene c). 

9. Je-li předmětem odvolacího řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, 

vybere se poplatek podle položky 1 podle peněžité částky uvedené ve směnce nebo šeku. 

Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota. 

10. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání společného jmění 

manželů a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se vybere poplatek podle 

položky 6. 

11. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně v pozůstalostní věci, v insolvenčním 

řízení, v incidenčním sporu, o obnově řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti 
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rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné 

správy se vybere poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c).  

12. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti 

usnesení o předražku   

a) do částky 250000 Kč včetně       5000 Kč  

b) v částce vyšší než 250000 Kč       2 % z této částky 

nejvýše 100000 Kč  

13. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě škody nebo jiné újmy 

způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu 

nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem se vybere poplatek podle 

položky 8a. 

14. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci, v níž dříve rozhodl jiný orgán 

než soud, se vybere poplatek podle položky 18 bodu 1. 

15. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve věcech ochrany před diskriminací 

se vybere poplatek podle položky 40. 

16. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto v 

otázce přípustnosti hromadné žaloby nebo kterým bylo rozhodnuto v hromadném řízení 

ve věci samé, se vybere poplatek podle položky 41 bodu 1 nebo 2, jde-li o přihlašovací 

hromadné řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, podle položky 41 bodu 3 nebo 4, 
jde-li o odhlašovací hromadné řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, a podle 

položky 41 bodu 5 v ostatních případech. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního 

stupně v hromadném řízení v ostatních případech se vybere poplatek podle položky 4 

bodu 1 písmene c). 

16 17. Je-li odvolání podáno proti jednomu rozhodnutí soudu prvního stupně, vybere se 

poplatek podle položky 4 bodu 1 písmene c) pouze jednou. 

17 18. Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní 

povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje 

řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o 

nákladech řízení. 

 

Položka 31 

1. Za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat, za 

každý nosič           50 Kč 

2. Poplatku nepodléhá přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo 

nahraných na nosič dat žadatele. 

1. Za poskytnutí kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči 

dat, za každý nosič          200 Kč 
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2. Za poskytnutí elektronických dat do datové schránky za každý datový soubor  
           20 Kč 

 

Položka 41 

1. Za návrh na zahájení přihlašovacího hromadného řízení, jehož předmětem je peněžité 

plnění, podaný právnickou osobou, která je zapsána na seznam osob oprávněných k 

podání žalob na zdržení se protiprávního jednání vedený Evropskou komisí v souladu se 

zákonem upravujícím ochranu spotřebitele     15 000 Kč 

2. Za návrh na zahájení přihlašovacího hromadného řízení, jehož předmětem je peněžité 

plnění, v ostatních případech        30 000 Kč 

3. Za návrh na zahájení odhlašovacího hromadného řízení, jehož předmětem je peněžité 

plnění, podaný právnickou osobou, která je zapsána na seznam osob oprávněných k 

podání žalob na zdržení se protiprávního jednání vedený Evropskou komisí v souladu se 

zákonem upravujícím ochranu spotřebitele     25 000 Kč 

4. Za návrh na zahájení odhlašovacího hromadného řízení, jehož předmětem je peněžité 

plnění, v ostatních případech 

a) do částky 5 000 000 Kč včetně                                    50 000 Kč 

b) v částce vyšší než 5 000 000 Kč                1 % z této částky; částka nad 

500 000 000Kč se nezapočítává 

5. Za návrh na zahájení hromadného řízení v ostatních případech   20 000 Kč
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 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

 

§ 140a 

(1) Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním 

rejstříku. Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a 

jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení 

uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo 
o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170). Není-li dále stanoveno 

jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí 

o úpadku. 

(2) Je-li řízení podle odstavce 1 přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty. 

Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu. 

(3) Přerušení řízení působí na účastníky řízení, kteří v řízení vystupují na téže straně jako 

dlužník, jen jde-li o nerozlučné společenství37) nebo o vedlejší účastenství38). 

(4) Jakmile se soud nebo jiný orgán příslušný k projednání a rozhodnutí věci dozví 

o přerušení řízení podle odstavce 1, vyrozumí o tom účastníky řízení; současně je poučí, že 

v řízení nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí 

již vydaná se v době, kdy je řízení přerušeno, nedoručují, ledaže se týkají i jiných pohledávek; 

bylo-li řízení přerušeno po doručení rozhodnutí, avšak ještě předtím, než rozhodnutí nabylo 

právní moci, nenabývá rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo řízení přerušeno, právní moci. 

Jestliže se v řízení pokračuje, rozhodnutí se doručuje znovu. 

(5) Přerušení hromadného řízení vedeného podle zákona upravujícího hromadné řízení 

nebrání provedení výplaty peněžitých plnění, splnil-li před zahájením insolvenčního 

řízení žalovaný v hromadném řízení svoji povinnost vůči všem zúčastněným členům 

skupiny převedením plnění nebo jeho části do úschovy soudu. 

§ 421 

(1) V insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky obsah insolvenčního 

spisu tvořený písemnostmi a informacemi s uvedením okamžiku vložení, zejména tyto 
písemnosti a informace: 

a) rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních 

sporech, 

b) veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem 

ohledně dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak, 

c) další informace, o kterých tak stanoví tento zákon nebo insolvenční soud. 

(2) O incidenčních sporech se v insolvenčním rejstříku zveřejňují především návrhy na 

zahájení řízení o incidenčním sporu a rozhodnutí insolvenčního soudu. 

(2)(3) Podání došlá insolvenčnímu soudu v elektronické podobě a písemnosti pořizované 

insolvenčním soudem se do insolvenčního rejstříku vkládají pomocí elektronického přenosu 
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dat. Ostatní písemnosti a podání se vkládají přenesením jejich obrazové podoby do 

insolvenčního rejstříku. 

§ 423 

(1) Do insolvenčního rejstříku se nevkládají podání či jiné písemnosti, které podléhají utajení 

podle zvláštního právního předpisu. Skutečnost, že se v soudním spisu nachází podání, které z 

uvedeného důvodu nebylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, však musí být v insolvenčním 

rejstříku vyznačena společně s údaji o charakteru podání; to před zahájením insolvenčního 

řízení neplatí pro řízení o návrhu na vyhlášení moratoria. 

(2) Do insolvenčního rejstříku se na nezbytně nutnou dobu nevkládají podání či jiné 

písemnosti, jejichž okamžité zveřejnění by mařilo účel insolvenčního, trestního nebo jiného 

soudního řízení. 
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