ZÁKON
ze dne
2004,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu
Čl. I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona
č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb.,
zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992
Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona
č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona
č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona
č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001
Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:
1. § 45 až 50g včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 58a) až 61d) znějí:
„Doručování
§ 45
(1) Písemnost doručuje soud při jednání nebo jiném soudním úkonu.

(2) Nedošlo-li k doručení písemnosti podle odstavce 1, předseda senátu nařídí, aby
byla doručena prostřednictvím doručujícího orgánu (§ 45a) nebo prostřednictvím veřejné
datové sítě (§ 45f).
§ 45a
Doručující orgány
(1) Doručujícími orgány jsou soudní doručovatelé, orgány justiční stráže, soudní
exekutoři, provozovatelé poštovních služeb, orgány Policie České republiky, orgány
Vězeňské služby České republiky, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
územní vojenské správy, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti (dále jen
„ministerstvo“).
(2) Prostřednictvím soudních exekutorů lze doručovat písemnost jen za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem.58a)
(3) Prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb lze písemnost doručovat, jen
jestliže podle uzavřené poštovní smlouvy58b) vznikne povinnost provozovatele poštovních
služeb dodat zásilku obsahující písemnost způsobem, který je předepsán pro doručování
písemnosti tímto zákonem; to neplatí, doručuje-li se písemnost vložením obálky
s doručovanou písemností do adresátovy domovní nebo jiné jím užívané schránky
(§ 49 odst. 3).
(4) Prostřednictvím orgánů Vězeňské služby České republiky, zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, územní vojenské správy a Ministerstva vnitra lze písemnost
doručovat jen v případech stanovených tímto zákonem.
(5) Prostřednictvím orgánů Policie České republiky a ministerstva lze písemnost
doručovat jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
§ 45b
Doručování do vlastních rukou
(1) Do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon, a jiné
písemnosti, nařídí-li to předseda senátu.
(2) Předseda senátu nařídí doručení písemnosti do vlastních rukou podle odstavce 1
zejména tehdy, je-li tu nebezpečí, že písemnost bude místo adresátovi odevzdána účastníku,
který má na věci protichůdný zájem.
§ 45c
Doručování zástupcům účastníků
(1) Má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení
písemnosti jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.
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(2) Udělil-li účastník plnou moc pouze pro určité úkony, nařídí předseda senátu
doručení písemnosti pouze jeho zástupci, jen jestliže ho k tomu plná moc výslovně opravňuje,
nestanoví-li zákon jinak.
(3) Má-li se účastník dostavit k výslechu nebo něco jiného v řízení osobně vykonat,
nařídí předseda senátu doručení písemnosti nejen zástupci uvedenému v odstavci 1 nebo 2, ale
i tomuto účastníku.
(4) Jedná-li za účastníka před soudem jeho zákonný zástupce, nařídí předseda senátu
doručení písemnosti pouze tomuto zástupci. Zastupuje-li však účastníka jeho zákonný
zástupce podle § 23, doručí se písemnost i tomuto účastníku.
§ 45d
Doručování opatrovníkům účastníků
(1) Byl-li účastníku ustanoven opatrovník, nařídí předseda senátu doručení písemnosti
pouze tomuto opatrovníkovi, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Usnesení o ustanovení opatrovníka účastníku podle § 29, § 187 odst. 1,
§ 191b odst. 2 a § 192 odst. 1 musí být doručeno též tomuto účastníku. Usnesení o ustanovení
opatrovníka účastníku neznámého pobytu, účastníku, jemuž se nepodařilo doručit na známou
adresu v cizině, a 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, se však doručuje jen ostatním účastníkům řízení a ustanovenému opatrovníku
a vyvěsí se na úřední desce soudu.
(3) Byl-li účastníku ustanoven opatrovník proto, že se nemůže z jiných zdravotních
důvodů než pro postižení duševní poruchou nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení,
nebo že není schopen se srozumitelně vyjadřovat, anebo stanoví-li to zákon, nařídí předseda
senátu doručení písemnosti nejen opatrovníku, ale i účastníku.
§ 45e
Zástupce pro doručování písemností
(1) Není-li možné účastníku nebo jeho zástupci doručovat písemnosti bez obtíží nebo
průtahů, předseda senátu mu usnesením uloží, aby si zvolil pro doručování písemností
zástupce; to neplatí, má-li být doručováno do ciziny, a v případech uvedených v § 46a.
(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. Účastník nebo jeho zástupce o tom musí v usnesení
vydaném podle odstavce 1 být poučeni.
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§ 45f
Doručování prostřednictvím veřejné datové sítě
(1) Prostřednictvím veřejné datové sítě může soud písemnost doručit, jen jestliže
adresát soudu sdělil svou elektronickou adresu, jestliže soud o doručení písemnosti tímto
způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo
předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát.
(2) Při doručování písemnosti podle odstavce 1 soud adresáta vyzve, aby doručení
potvrdil soudu do 3 dnů od odeslání písemnosti datovou zprávou opatřenou jeho zaručeným
elektronickým podpisem.
(3) Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě je neúčinné, jestliže se písemnost
zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudu jako nedoručitelná nebo jestliže adresát do
3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil soudu její přijetí datovou zprávou podle odstavce 2.
(4) Účinné doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě se považuje i za
doručení do vlastních rukou adresáta.
§ 46
Doručování fyzickým osobám
(1) Písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na
adresu jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje.
Jestliže o to fyzická osoba požádá, soud předá písemnost k doručení na adresu jiného místa
v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost v označeném
místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Doručující orgán může písemnost fyzické osobě doručit nejen na adrese uvedené
v odstavci 1, ale všude, kde bude zastižena.
(3) Nebyla-li fyzická osoba zastižena na adrese uvedené v odstavci 1 a písemnost jí
nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do
vlastních rukou, uloží. Jinou písemnost doručující orgán doručí vhodné fyzické osobě bydlící,
působící nebo zaměstnané na témže místě nebo v jeho okolí, která adresáta zná a souhlasí
s tím, že mu písemnost odevzdá; není-li možno ani takto doručit, písemnost uloží. Bez
předchozího pokusu o doručení písemnosti na adresu uvedenou v odstavci 1 lze písemnost
uložit, jestliže o to fyzická osoba předem písemně požádá doručující orgán a jestliže podpis na
žádosti byl úředně ověřen.
(4) Je-li písemnost doručena podle odstavce 3 věty druhé účastníku, který má na věci
protichůdný zájem, je doručení neúčinné.
(5) Byla-li písemnost doručována v místě, které není vedeno podle zvláštního právního
předpisu58c) jako místo pobytu fyzické osoby, je uložení písemnosti, kterou si adresát
nevyzvedl do 3 dnů, nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do
10 dnů od uložení, neúčinné, ledaže fyzická osoba požádala o doručování na adresu tohoto
místa nebo je jinak označila soudu jako místo, kde bydlí nebo se zdržuje, podniká anebo
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pracuje, popřípadě jako jiné místo, kam jí mají nebo mohou být doručovány písemnosti, nebo
ledaže se prokáže, že se na tomto místě zdržovala v den, kdy nebyla zastižena, popřípadě
kdykoli v době do 3 dnů, nebo, jde-li o písemnost, která jí má být doručena do vlastních
rukou, v době do 10 dnů od uložení.
(6) Byla-li písemnost doručována na adrese, která je vedena podle zvláštního právního
předpisu58c) jako místo pobytu fyzické osoby, nebo na adrese, kterou fyzická osoba sdělila
soudu a požádala o doručování na ni (odstavec 1), anebo na adrese, kterou fyzická osoba jinak
označila soudu jako místo, kde bydlí nebo se zdržuje, podniká anebo pracuje, popřípadě jako
místo, kam jí mají nebo mohou být doručovány písemnosti, je uložení písemnosti, kterou si
adresát nevyzvedl do 3 dnů, nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních
rukou, do 10 dnů od uložení, neúčinné, jestliže fyzická osoba soudu prokáže, že se v místě
doručování nezdržovala v den, kdy nebyla zastižena, a v době do 3 dnů, nebo, jde-li
o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, v době do 10 dnů od uložení.
(7) Ustanovení odstavců 5 a 6 platí obdobně, byla-li písemnost doručena vhodné
fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané na témže místě nebo v jeho okolí, která
adresáta zná a souhlasila s tím, že mu písemnost odevzdá, nebo byla-li písemnost na žádost
fyzické osoby uložena bez předchozího pokusu o doručení na adresu uvedenou v odstavci 1.
§ 46a
Zvláštní případy doručování fyzickým osobám
(1) Písemnost určená fyzické osobě ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě se
předá k doručení na adresu věznice, v níž vykonává trest nebo vazbu. Písemnost se jí doručuje
prostřednictvím soudního doručovatele, provozovatele poštovních služeb nebo orgánů justiční
stráže. Umožňuje-li to povaha doručované písemnosti, lze jí doručovat též prostřednictvím
příslušného orgánu Vězeňské služby České republiky. Stanoví-li to zvláštní právní předpisy,
lze jí písemnost doručit i prostřednictvím orgánů Policie České republiky.
(2) Písemnost určená fyzické osobě, která je umístěna v zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, se předá k doručení na adresu příslušného zařízení. Umožňuje-li to
povaha doručované písemnosti, lze jí doručit také prostřednictvím příslušného zařízení.
(3) Písemnost určená tomu, kdo požívá diplomatické výsady a imunity, nebo tomu,
kdo je v jeho bytě, anebo komu má být písemnost doručena v budově nebo místnosti chráněné
diplomatickou imunitou, se předá k doručení ministerstvu.
(4) Není-li možné vojáku v činné službě doručit písemnost jinak, doručí se mu
prostřednictvím příslušné územní vojenské správy.
(5) Není-li možné policistovi doručit písemnost jinak, doručí se mu prostřednictvím
Ministerstva vnitra.
(6) Nebyla-li při doručování podle odstavců 1, 2, 4 a 5 fyzická osoba v místě
doručování a ani jinde zastižena a nebylo-li proto možné jí písemnost doručit, § 46 odst. 3 se
nepoužije a doručující orgán vrátí písemnost se zprávou o tom soudu.
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(7) Při doručování osobám uvedeným v odstavcích 1 až 5 se § 46 použije, jen není-li
v § 46a uvedeno jinak.
§ 47
Doručování právnickým osobám
(1) Písemnost určenou právnické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na
adresu jejího sídla zapsanou do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku nebo na adresu,
kde skutečně sídlí.59) Jestliže právnická osoba o to požádá, soud předá písemnost k doručení
na jinou adresu v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost
v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Za právnickou osobu mohou doručovanou písemnost přijmout orgány a osoby
uvedené v § 21, její zaměstnanci (členové), kteří tím byli pověřeni, nebo jiné fyzické osoby,
které k tomu právnická osoba zmocnila.
(3) Nebyl-li na adrese uvedené v odstavci 1 zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn podle
odstavce 2 za právnickou osobu písemnost přijmout, doručující orgán písemnost uloží. Bez
předchozího pokusu o doručení písemnosti na adresu uvedenou v odstavci 1 lze písemnost
uložit, jestliže o to právnická osoba předem písemně požádá doručující orgán a jestliže podpis
na žádosti byl úředně ověřen.
(4) Byla-li písemnost doručována na adrese sídla zapsané v obchodním nebo jiném
veřejném rejstříku, je uložení písemnosti, kterou si právnická osoba nevyzvedla do 3 dnů,
nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení,
neúčinné, jestliže právnická osoba soudu prokáže, že v den, kdy nebyl zastižen nikdo, kdo by
byl oprávněn podle odstavce 2 za ni písemnost přijmout, a v době do 3 dnů, nebo, jde-li
o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, v době do 10 dnů od uložení, ve
skutečnosti sídlila jinde a že bez zbytečného odkladu požádala o změnu zápisu jejího sídla
v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku.
(5) Byla-li písemnost doručována na adresu skutečného sídla, je uložení písemnosti,
kterou si právnická osoba nevyzvedla do 3 dnů, nebo, jde-li o písemnost, která má být
doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, neúčinné, jestliže právnická osoba soudu
prokáže, že v den, kdy nebyl zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn podle odstavce 2 za ni
písemnost přijmout, a v době do 3 dnů, nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do
vlastních rukou, v době do 10 dnů od uložení, ve skutečnosti sídlila jinde.
(6) Ustanovení odstavců 4 a 5 platí obdobně, byla-li písemnost na žádost právnické
osoby uložena bez předchozího pokusu o doručení na adresu uvedenou v odstavci 1.
§ 48
Doručování advokátům
(1) Písemnost určenou advokátu soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu
jeho sídla.60) Jestliže advokát o to požádá, soud předá písemnost k doručení na jinou adresu
v České republice, kterou sdělil soudu; to neplatí, nemůže-li mu být písemnost v označeném
místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
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(2) Písemnost určenou advokátu za něj mohou přijmout také jeho advokátní
koncipienti, jiní jeho zaměstnanci, jakož i jiné fyzické osoby, které k tomu advokát zmocnil.
Vykonává-li advokacii společně s jinými advokáty, mohou za něj tuto písemnost přijmout též
tito advokáti, jejich advokátní koncipienti nebo jiní jejich zaměstnanci. Jestliže advokát
vykonává advokacii jako společník veřejné obchodní společnosti, mohou za něj tuto
písemnost přijmout rovněž ostatní společníci této společnosti, advokátní koncipienti nebo jiní
její zaměstnanci.
(3) Nebyl-li na adrese uvedené v odstavci 1 zastižen advokát nebo osoba, která by byla
oprávněna podle odstavce 2 za něj písemnost určenou advokátu přijmout, doručující orgán
písemnost uloží.
§ 48a
Doručování notářům
(1) Písemnost určenou notáři soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu
jeho kanceláře.61) Jestliže notář o to požádá, soud předá písemnost k doručení na jinou adresu
v České republice, kterou mu sdělil; to neplatí, nemůže-li mu být písemnost v označeném
místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Písemnost určenou notáři za něj mohou přijmout také jeho notářští koncipienti,
jeho notářští kandidáti, jiní jeho zaměstnanci, jakož i jiné fyzické osoby, které k tomu notář
zmocnil. Vykonává-li notář činnost notáře společně s jinými notáři, mohou za něj tuto
písemnost přijmout též tito notáři, jejich notářští koncipienti, jejich notářští kandidáti nebo jiní
jejich zaměstnanci.
(3) Ustanovení § 48 odst. 3 platí obdobně.
(4) Při doručování písemnosti zástupci notáře nebo náhradníkovi notáře se postupuje
přiměřeně podle odstavců 1 až 3.
§ 48b
Doručování soudním exekutorům
(1) Písemnost určenou soudnímu exekutorovi soud předá doručujícímu orgánu
k doručení na adresu jeho kanceláře, v níž vykonává exekutorský úřad.61a) Jestliže o to soudní
exekutor požádá, soud předá písemnost k doručení na jinou adresu v České republice, kterou
mu sdělil; to neplatí, nemůže-li mu být písemnost v označeném místě doručena způsobem
předepsaným tímto zákonem.
(2) Písemnost určenou soudnímu exekutorovi za něj mohou přijmout také jeho
exekutorští koncipienti, jeho exekutorští kandidáti, jiní jeho zaměstnanci, jakož i jiné fyzické
osoby, které k tomu soudní exekutor zmocnil.
(3) Ustanovení § 48 odst. 3 platí obdobně.
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(4) Při doručování písemnosti zástupci soudního exekutora se postupuje přiměřeně
podle odstavců 1 až 3.
§ 48c
Doručování patentovým zástupcům
(1) Písemnost určenou patentovému zástupci soud předá doručujícímu orgánu
k doručení na adresu jeho sídla nebo bydliště, zapsanou u Komory patentových zástupců.61b)
Jestliže o to patentový zástupce požádá, soud předá písemnost k doručení na jinou adresu
v České republice, kterou mu sdělil; to neplatí, nemůže-li mu být písemnost v označeném
místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Písemnost určenou patentovému zástupci za něj mohou přijmout také jeho
zaměstnanci, jakož i jiné fyzické osoby, které k tomu patentový zástupce zmocnil. Vykonáváli patentový zástupce svou činnost společně s jinými patentovými zástupci, mohou za něj tuto
písemnost přijmout též tito patentoví zástupci a jejich zaměstnanci.
(3) Ustanovení § 48 odst. 3 platí obdobně.
§ 48d
Doručování osobám vykonávajícím právní poradenství podle
zvláštních právních předpisů
Při doručování písemnosti určené fyzické osobě, kterou si účastník zvolil svým
zástupcem (§ 27), která je oprávněna vykonávat specializované právní poradenství podle
zvláštních právních předpisů a řízení se týká oboru činnosti v nich uvedených61c) a která není
advokátem, notářem, soudním exekutorem nebo patentovým zástupcem, prostřednictvím
doručujícího orgánu, se postupuje podle § 46.
§ 48e
Doručování státu
(1) Písemnost určenou státu soud předá doručujícímu orgánu k doručení příslušné
organizační složce státu na adresu jejího sídla. Jestliže příslušná organizační složka státu o to
požádá, soud předá písemnost k doručení na jinou adresu v České republice, kterou mu
sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost v označeném místě doručena způsobem
předepsaným tímto zákonem.
(2) Za příslušnou organizační složku státu mohou přijmout doručovanou písemnost
osoby uvedené v § 21a odst. 2 nebo její zaměstnanci, kteří tím byli pověřeni.
(3) Vystupuje-li za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, postupuje
se při doručování písemnosti určené státu podle § 48f.
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§ 48f
Doručování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(1) Písemnost určenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových soud předá
doručujícímu orgánu k doručení na adresu jeho příslušného územního pracoviště.61d) Jestliže
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o to požádá, soud předá písemnost
k doručení na jinou adresu v České republice, kterou mu sdělil; to neplatí, nemůže-li mu být
písemnost v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může přijmout doručovanou
písemnost zaměstnanec, který byl pověřen řízením příslušného územního pracoviště, pověření
zaměstnanci uvedení v § 21c odst. 1 nebo jiní jeho zaměstnanci, kteří tím byli v rámci
příslušného územního pracoviště pověřeni.
§ 48g
Doručování správním úřadům
(1) Písemnost určenou správnímu úřadu soud předá k doručení na adresu jeho sídla.
Jestliže správní úřad o to požádá, soud předá písemnost k doručení na jinou adresu v České
republice, kterou mu sdělil; to neplatí, nemůže-li mu být písemnost v označeném místě
doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Za správní úřad mohou doručovanou písemnost přijmout ti, kdo jsou oprávněni za
správní úřad jednat, nebo jeho zaměstnanci, kteří tím byli pověřeni.
§ 48h
Doručování obcím
(1) Písemnost určenou obci soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu
sídla jejího obecního úřadu. Jestliže o to obec požádá, soud předá písemnost k doručení na
jinou adresu v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost
v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Za obec mohou přijmout doručovanou písemnost osoby oprávněné podle
§ 21b odst. 1 za ni jednat, její zaměstnanci, kteří tím byli pověřeni, a osoby, které k tomu
starosta obce zmocnil.
(3) Nebyl-li na adrese uvedené v odstavci 1 zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn podle
odstavce 2 za obec písemnost přijmout, doručující orgán písemnost uloží.
§ 48i
Doručování vyšším územním samosprávným celkům
(1) Písemnost určenou vyššímu územnímu samosprávnému celku soud předá
doručujícímu orgánu k doručení na adresu sídla jeho krajského úřadu nebo Magistrátu
hlavního města Prahy. Jestliže o to vyšší územní samosprávný celek požádá, soud předá
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písemnost k doručení na jinou adresu v České republice, kterou mu sdělil; to neplatí, nemůželi mu být písemnost v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
(2) Za vyšší územní samosprávný celek mohou přijmout doručovanou písemnost
osoby oprávněné podle § 21b odst. 1 za něj jednat a jeho zaměstnanci, kteří tím byli pověřeni.
(3) Nebyl-li na adrese uvedené v odstavci 1 zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn podle
odstavce 2 za vyšší územní samosprávný celek písemnost přijmout, doručující orgán
písemnost uloží.
Postup při doručování
§ 49
(1) Nařídí-li předseda senátu doručení prostřednictvím doručujícího orgánu (§ 45a),
předá se mu písemnost k doručení v zalepené obálce. Při doručování rozsudku nebo usnesení
ve věci samé může být do obálky vložena jen jediná písemnost, ledaže je spolu s rozhodnutím
doručována žaloba nebo jiný návrh na zahájení řízení.
(2) Je-li v řízení potřebné, aby bylo prokázáno doručení písemnosti adresátu, odevzdá
se obálka s doručovanou písemností doručujícímu orgánu s tím, aby její doručení vyznačil na
doručence (§ 50f); může-li být písemnost uložena, připojí se též výzva podle § 50c odst. 2 pro
případ, že adresát nebo osoba oprávněná podle tohoto zákona za něj písemnost přijmout (dále
jen „příjemce“) nebudou zastiženi.
(3) Písemnost, u níž není potřebné, aby bylo prokázáno její doručení adresátu, lze
doručit též vložením obálky s doručovanou písemností do adresátovy domovní nebo jiné jím
užívané schránky.
(4) Každý, komu je písemnost doručována nebo kdo písemnost za adresáta přijímá, je
povinen na výzvu doručujícího orgánu prokázat svou totožnost.
§ 50
(1) Odepře-li adresát přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost za
doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno; o tomto následku musí být adresát
poučen. Totéž platí, odepře-li písemnost přijmout osoba, která je k tomu podle tohoto zákona
za adresáta oprávněna.
(2) Odmítne-li příjemce na výzvu prokázat svou totožnost nebo poskytnout jinou
součinnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou
dnem, kdy součinnost byla odmítnuta. O tomto následku musí být příjemce poučen.
(3) Poučení podle odstavců 1 a 2 se poskytne ústně při doručování nebo písemně;
písemné poučení se předá příjemci. Není-li možné písemné poučení podle odstavce 2 příjemci
předat, lze je zanechat v adresátově domovní nebo jiné jím užívané schránce nebo na jiném
vhodném místě.
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§ 50a
(1) Zjistí-li doručující orgán, že adresát zemřel nebo že se odstěhoval anebo že není
v místě doručování znám, nepoužije ustanovení § 46 odst. 3, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3,
§ 48a odst. 3, § 48b odst. 3, § 48c odst. 3, § 48h odst. 3 a § 48i odst. 3 a písemnost vrátí se
zprávou o tom soudu, který mu ji předal k doručení.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, má-li být podle pokynu soudu písemnost právnické
osobě doručovaná na adresu jejího sídla zapsanou do obchodního nebo jiného veřejného
rejstříku nebo na adresu, kde skutečně sídlí, advokátu doručovaná na adresu jeho sídla, notáři
doručovaná na adresu jeho kanceláře, soudnímu exekutorovi doručovaná na adresu jeho
kanceláře, v níž vykonává exekutorský úřad, nebo patentovému zástupci doručovaná na
adresu jeho sídla nebo bydliště, zapsanou u Komory patentových zástupců, uložena, přestože
se odstěhovali nebo nejsou v místě doručování známi.
(3) Zjistí-li provozovatel poštovních služeb, že doručení písemnosti v místě
doručování by bylo pro něj spojeno s neúměrnými obtížemi, vrátí ji jako nedoručitelnou
soudu, který mu ji předal k doručení; doručení písemnosti na této adrese prostřednictvím
jiných doručujících orgánů tím není dotčeno.
§ 50b
(1) Doručovaná písemnost, kterou doručující orgán uložil, se považuje za uloženou
dnem, v němž se bezvýsledně pokusil písemnost adresátu doručit, neboť v místě doručování
nebo, jde-li o doručování fyzické osobě, ani jinde nezastihl příjemce, nebo dnem, v němž od
pokusu o doručení písemnosti upustil, protože ho adresát písemně požádal, aby písemnost
uložil bez předchozího pokusu o její doručení (§ 46 odst. 3 a § 47 odst. 3). Byla-li však
doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, platí za den uložení písemnosti
den, kterým je připravena v místě uložení pro adresáta k vyzvednutí.
a)

b)
c)

(2) Písemnost se ukládá
u okresního soudu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo u soudu, který má sídlo
v místě doručení, jestliže se doručuje prostřednictvím soudního doručovatele, orgánů
justiční stráže, soudního exekutora nebo Policie České republiky nebo jestliže se
doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a v místě doručování
nebylo možné zanechat výzvu podle § 50c odst. 2,
u soudu, jehož písemnost se doručuje, jestliže se písemnost ukládá podle § 45e odst. 2,
v provozovně provozovatele poštovních služeb, jestliže se písemnost doručuje
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a jestliže se písemnost neukládá
u soudu podle písmena a).

(3) V provozovně provozovatele poštovních služeb, u okresního soudu, v jehož
obvodu je místo doručení, nebo u soudu, který má sídlo v místě doručení, se písemnost uloží
po dobu 15 dnů ode dne uložení. Po uplynutí této lhůty se uloží u soudu, který ji předal
k doručení.
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§ 50c
(1) Byla-li písemnost uložena, zanechá se v místě doručování adresátu výzva, aby si
písemnost vyzvedl; to neplatí, jestliže v místě doručování nebylo možné zanechat výzvu
v adresátově domovní nebo jiné jím užívané schránce a ani na jiném vhodném místě.
(2) Ve výzvě podle odstavce 1 se uvede, kdo je adresátem a který soud doručovanou
písemnost předal k doručení; není-li vyloučeno náhradní doručení písemnosti, musí v ní být
též obsaženo poučení o následcích, jestliže písemnost nebude vyzvednuta (odstavec 4).
Doručující orgán ve výzvě uvede, u koho, kde a v který den byla písemnost uložena a do kdy
a v jaké době si příjemce může písemnost vyzvednout.
(3) Uloženou písemnost si může vyzvednout jen příjemce; § 49 odst. 4 zde platí
obdobně.
(4) Nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která
má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za
den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení
písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.
(5) Písemnost, která byla uložena u soudu podle § 45e odst. 2, se považuje za
doručenou dnem uložení.
§ 50d
(1) Náhradní doručení je vyloučeno u písemností, u nichž to stanoví zákon, jakož i
u písemností, které se podle zákona doručují do vlastních rukou (§ 45b odst. 1), u nichž to
nařídil předseda senátu.
(2) Byla-li uložena písemnost, u níž je vyloučeno náhradní doručení, lze ji vyzvednout
nejpozději do 15 dnů od uložení.
Průkaz doručení
§ 50e
(1) Doručuje-li soud písemnost při jednání nebo při jiném soudním úkonu, uvede to
v protokolu o jednání nebo v protokolu, který byl sepsán o jiném soudním úkonu. V protokolu
se kromě ostatních náležitostí (§ 40) uvede, jaká písemnost byla doručena. Protokol podepíše
také ten, kdo doručení provedl, a příjemce.
(2) Doručuje-li soud písemnost při úkonu, o němž se nesepisuje protokol, nebo
prostřednictvím doručujícího orgánu, vyznačí se doručení písemnosti na doručence (§ 50f).
(3) Byla-li písemnost doručována prostřednictvím veřejné datové sítě, je doručení
prokázáno datovou zprávou adresáta, opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem,
kterou potvrdil přijetí písemnosti.
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§ 50f
Doručenka
a)
b)
c)
d)

(1) Doručenka musí obsahovat označení
soudu, který písemnost předal k doručení,
doručované písemnosti, která byla vložena do obálky,
adresáta a adresy, na níž má být obálka s písemností doručena,
doručujícího orgánu.

(2) Byla-li písemnost doručena příjemci, musí doručenka kromě náležitostí uvedených
v odstavci 1 obsahovat
a)
prohlášení doručujícího orgánu o tom, v který den byla obálka s písemností odevzdána
příjemci, popřípadě o hodině a minutě doručení, má-li být vyznačen podle požadavku
soudu, který písemnost předal k doručení, okamžik doručení písemnosti,
b)
jméno a příjmení doručovatele a jeho podpis, kterým potvrdil, že obálku s písemností
odevzdal příjemci,
c)
jméno a příjmení příjemce, údaj o jeho vztahu k adresátu, jestliže písemnost přijal za
adresáta, a jeho podpis, kterým potvrdil přijetí obálky s písemností.
(3) Byla-li písemnost uložena, musí doručenka kromě náležitostí uvedených
v odstavci 1 obsahovat
a)
prohlášení doručujícího orgánu o tom, v který den byla obálka s písemností uložena,
b)
jméno a příjmení doručovatele a jeho podpis, kterým potvrdil uložení písemnosti,
c)
údaj o tom, zda byla adresátu zanechána výzva, aby si písemnost vyzvedl, popřípadě
proč k výzvě nedošlo.
(4) Vyzvedne-li příjemce uloženou písemnost, musí doručenka obsahovat kromě
náležitostí uvedených v odstavci 3 také
a)
prohlášení doručujícího orgánu o tom, v který den byla obálka s písemností
vyzvednuta, popřípadě o hodině a minutě tohoto doručení, má-li být vyznačen podle
požadavku soudu, který písemnost předal k doručení, okamžik doručení písemnosti,
b)
jméno a příjmení doručovatele a jeho podpis, kterým potvrdil, že obálku s písemností
doručil příjemci,
c)
jméno a příjmení příjemce, údaj o jeho vztahu k adresátu, jestliže písemnost přijal za
adresáta, a jeho podpis, kterým potvrdil doručení obálky s písemností.
(5) Odepřel-li příjemce písemnost přijmout (§ 50 odst. 1), musí doručenka kromě
náležitostí uvedených v odstavci 1 obsahovat
a)
prohlášení doručujícího orgánu o tom, v který den bylo přijetí obálky s písemností
odepřeno, popřípadě o hodině a minutě tohoto odepření, má-li být vyznačen podle
požadavku soudu, který písemnost předal k doručení, okamžik doručení písemnosti,
b)
jméno a příjmení doručovatele a jeho podpis, kterým potvrdil, že obálku s písemností
příjemce odepřel přijmout,
c)
jméno a příjmení příjemce, který přijetí obálky s písemností odepřel,
d)
údaj o tom, zda bylo poskytnuto poučení o následcích odepření přijetí písemnosti,
a zda, popřípadě čím bylo odepření přijetí písemnosti odůvodněno.
(6) Neposkytl-li příjemce součinnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti
(§ 50 odst. 2), musí doručenka kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 obsahovat
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a)

b)
c)
d)

prohlášení doručujícího orgánu o tom, v který den nebyla poskytnuta součinnost
nezbytná k řádnému doručení písemnosti, popřípadě o hodině a minutě tohoto
neposkytnutí součinnosti, má-li být vyznačen podle požadavku soudu, který písemnost
předal k doručení, okamžik doručení písemnosti,
jméno a příjmení doručovatele a jeho podpis, kterým potvrdil, že příjemce neposkytnul
součinnost potřebnou k řádnému doručení písemnosti,
jméno a příjmení příjemce, který neposkytnul součinnost potřebnou k řádnému
doručení písemnosti, jsou-li tyto údaje doručovateli známy,
údaj o tom, v čem neposkytnutí součinnosti spočívalo a zda bylo poskytnuto poučení
o následcích neposkytnutí součinnosti, popřípadě proč toto poučení nebylo poskytnuto.

(7) Nemůže-li příjemce svým podpisem potvrdit doručení obálky s písemností, potvrdí
doručení příjemci na doručence svým podpisem kromě doručovatele rovněž jiná vhodná
fyzická osoba.
(8) Byla-li písemnost uložena bez předchozího pokusu o její doručení, musí doručenka
obsahovat prohlášení doručujícího orgánu o tom, že pokus o doručení nebyl vykonán na
základě žádosti adresáta (§ 46 odst. 3, § 47 odst. 3).
(9) Není-li dokázán opak, považují se údaje uvedené na doručence za pravdivé.
§ 50g
Prohlásí-li adresát v písemném podání nebo ústně do protokolu, že mu určitá
písemnost byla doručena a v který den, popřípadě hodinu a minutu, se tak stalo, platí, že
písemnost byla adresátu doručena v jím uvedený den, popřípadě hodinu a minutu, není-li její
doručení prokázáno podle § 50e nebo § 50f.
_______________
58a)

59)

§ 76 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
a o změně dalších zákonů.
§ 4 odst. 1 a 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
o poštovních službách).
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
§ 77 a následující zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 19c občanského zákoníku.

60)
61)

§ 13 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.
§ 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

61a)
61b)
61c)

§ 13 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.
§ 7 odst. 1 zákona č. 237/1991 Sb.
Například zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 14 odst. 1 a 2, § 19 a 24 zákona č. 201/2002 Sb.“.

58b)
58c)

61d)

(exekuční řád)
zákonů (zákon
zákonů (zákon
o Policii České

Dosavadní poznámky pod čarou č. 59) a 61a) se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod
čarou.
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2. Za § 50g se vkládají nové § 50h a 50i, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 62) znějí:
„§ 50h
Uveřejňování vyhlášek
Povinnost soudu zveřejnit vyhláškou nebo jiným způsobem určité údaje, stanovená
v zákoně, je splněna jejich uveřejněním v Obchodním věstníku,62) neomezuje-li se zákon na
zveřejnění údajů jen na úřední desce soudu; tím není dotčena zákonem stanovená povinnost
uveřejnění údajů v tisku nebo jiným vhodným způsobem.
§ 50i
Vyvěšení na úřední desce
(1) Stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední
desce soudu, platí, že patnáctým dnem po vyvěšení byly doručeny účastníkům, kteří nejsou
soudu známi nebo jejichž pobyt není znám anebo kterým se nepodařilo doručit na známou
adresu v cizině, 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) Obsah své úřední desky soud zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
_______________
62)
§ 769 obchodního zákoníku.“.
3. V § 109 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno
d), které včetně poznámky pod čarou č. 62c) zní:
„d)

rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí o předběžné
otázce.62c)
_______________
62c)

Čl. 35 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.
Čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Čl. 150 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. “.

4. V § 148 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) U pohledávek státu vzniklých z důvodu práva na náhradu nákladů řízení vůči
osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 ve výši státem placených nákladů řízení se úrok
z prodlení nevyměřuje.“.
5. V § 153b odst. 1 se slova „(§ 45a)“ nahrazují slovy „(§ 45b)“.
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6. V § 261 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 78a) zní:
„(4) Rozhodnutí Rady, Komise nebo Soudního dvora Evropských společenství (dále
jen „rozhodnutí orgánů Evropských společenství“) opatří v souladu s právními předpisy
Evropských společenství78a) doložkou o jeho vykonatelnosti orgán, který určí vláda
nařízením.
_______________
78a)

Čl. 244 a 256 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Čl. 159 a 164 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii .“.

7. V § 274 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h)

rozhodnutí orgánů Evropských společenství;78a)“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
8. V § 373 se slova „spravedlnosti České republiky (dále jen „ministerstvo“)“ zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna soudního řádu správního
Čl. II
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 22/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 48 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky
pod čarou č. 15a) zní:
„e)

rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí o předběžné
otázce,15a)
_______________
15a)

Čl. 35 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.
Čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Čl. 150 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. “.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
2. V § 60 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) U pohledávek státu vzniklých z důvodu práva na náhradu nákladů řízení vůči
osobám uvedeným v odstavcích 4 a 6 ve výši státem placených nákladů řízení se úrok
z prodlení nevyměřuje.“.
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ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb.,
zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995
Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona
č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb.,
zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona
č. 192/2003 Sb., se mění takto:
V § 9 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Zvýšení, penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku,
stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní a poplatků, se neuplatňují.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o advokacii
Čl. IV
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona
č. 284/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 5 větě první se za slovo „umožní“ vkládají slova „v městech, kde lze
vykonat advokátní zkoušku,“.
2. V § 35m odst. 5 se písmeno a) zrušuje:
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
3. V § 35n se odstavec 6 zrušuje:
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.
4. V nadpisu části páté se slova „ČESKÁ ADVOKÁTNÍ“ zrušují a v § 40 odst. 1 se
slova „Česká advokátní komora“ nahrazují slovem „Komora“.
5. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pobočka zejména zajišťuje působnost
Komory pro evropské advokáty a advokáty se sídlem v obvodu krajských soudů v Brně
a Ostravě a pro jejich advokátní koncipienty.“.
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6. V § 44 odst. 4 písm. a) se za větu první vkládá věta „Jeden místopředseda volený
z advokátů se sídlem v územní působnosti pobočky Komory dohlíží na činnost pobočky.“.

ČÁST PÁTÁ
Přechodná ustanovení
Čl. V
1. Není-li dále stanoveno jinak, platí úprava doručování písemností provedená tímto
zákonem i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky
úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2. Při doručování písemnosti, která byla doručována při jednání nebo jiném úkonu
soudu nebo odevzdána k doručení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje
podle dosavadních právních předpisů.
3. U pohledávek vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona státu z titulu
neuhrazených nákladů občanského soudního řízení a soudního řízení správního, které stát
v rámci řízení platil, se úrok z prodlení nevymáhá.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první bodů 3, 4, 6 a 7, části
druhé až čtvrté a části páté bodu 3, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
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