Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(tisk 932)
____________________________________
1. V části čtvrté v čl. IV se před dosavadní bod 1 vkládají nové body, které znějí:
„X. § 3 zní:
„§ 3
Vyšší soudní úředník a vyšší úředník státního zastupitelství je povinen vykonávat svoji
činnost v souladu se zákonem a s pokyny, které mu udělil příslušný předseda senátu nebo
samosoudce (dále jen „předseda senátu“) nebo státní zástupce.“.
X. V § 5 se věta první nahrazuje větou „Předseda senátu je oprávněn dát vyššímu soudnímu
úředníkovi písemně pokyn, jak má být úkon proveden.“.
X. V § 8 se věta druhá zrušuje.
X. V § 9 odst. 1 větě druhé se slova „v občanskoprávních a obchodních věcech“ zrušují.
X. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním
řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky
podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne
doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo
důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším
soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o
námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání
přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné
podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na
námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
Ostatní body se přečíslují.
2. V části čtvrté v čl. IV se za dosavadní bod 3 vkládají nové body, které znějí:
„X. V § 17 odst. 2 větě první se slova „, který nespočívá v rozhodnutí,“ zrušují.
X. § 27 se zrušuje.“.

Odůvodnění:
Návrh provádí základní reakci na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10. Upravuje se vztah
soudce a vyššího soudního úředníka tak, že se rozšiřuje možnost soudce dát pokyn vyššímu
soudnímu úředníkovi pro všechny úkony, které vyšší soudní úředník provádí (zejm. § 5).
Rovněž se rozšiřuje možnost obrany proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, kdy
jakékoliv jeho rozhodnutí může přezkoumat soudce; buď v rámci podaného odvolání, nebo
v rámci rozhodnutí o námitkách (§ 9). Odstranění duplicity právní úpravy vymezení
pravomocí vyššího soudního úředníka, které si byla vláda vědoma, je již obsaženo
v původním vládním návrhu.

Úplné znění zákona č. 121/2008 Sb. včetně změn
§3
(1) Vyšší soudní úředník se při provádění úkonů řídí pouze zákonem a jinými
právními předpisy, a jde-li o úkon, který nespočívá v rozhodnutí, také pokyny předsedy
senátu nebo samosoudce (dále jen „předseda senátu“).
(2) Vyšší úředník státního zastupitelství je povinen vykonávat svěřenou působnost v
souladu se zákonem a jinými právními předpisy a s pokyny státního zástupce.
Vyšší soudní úředník a vyšší úředník státního zastupitelství je povinen vykonávat
svoji činnost v souladu se zákonem a s pokyny, které mu udělil příslušný předseda
senátu nebo samosoudce (dále jen „předseda senátu“) nebo státní zástupce.
§5
Pověří-li předseda senátu podle § 4 odst. 2 vyššího soudního úředníka provedením
jednotlivého úkonu, který nespočívá v rozhodnutí, je oprávněn mu dát písemně pokyn, jak má
být úkon proveden. Předseda senátu je oprávněn dát vyššímu soudnímu úředníkovi
písemně pokyn, jak má být úkon proveden. Pověření k provedení jednotlivého úkonu a
pokyn předsedy senátu jsou pro vyššího soudního úředníka závazné a předseda senátu dohlíží
na to, aby byl úkon proveden řádně a včas.
§8
Předseda senátu odejme věc vyššímu soudnímu úředníkovi a vyřídí ji ve vlastní

působnosti, jedná-li se o věc právně nebo skutkově složitou. V řízení ve věcech obchodního
rejstříku předseda senátu odejme takto věc jen tehdy, má-li být rozhodnuto o zápisu.
§9
(1) Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním
řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný
opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v
občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.
Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je
napadnout odvoláním.
(2) Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském
soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor
nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do
15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové
skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který
rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti
rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení
námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního
úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto
zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání
podle občanského soudního řádu obdobně.
(2) (3) Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v trestním řízení lze
podat stížnost za podmínek stanovených zákonem o trestním řízení soudním. Je-li podána
stížnost proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může jí zcela vyhovět předseda
senátu.
§ 17
(1) Vyšší úředník státního zastupitelství je oprávněn vyhotovovat statistické listy a
provádět další práce v oboru statistiky.
(2) Pověří-li státní zástupce podle § 15 vyššího úředníka státního zastupitelství
provedením jednotlivého úkonu, který nespočívá v rozhodnutí, je oprávněn mu dát písemně
pokyn, jak má být úkon proveden. Pověření k provedení jednotlivého úkonu je pro vyššího
úředníka státního zastupitelství závazné a státní zástupce dohlíží na to, aby byl úkon proveden
správně a včas. Pověření může být dáno jak k jednotlivému úkonu, tak k více úkonům
stejného druhu, pokud mají opakující se charakter.
§ 27
Soudní tajemníci mohou do 31. prosince 2013 provádět úkony soudu, které podle
zákona mohou provádět vyšší soudní úředníci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
vyhláškou č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů.

