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§38 Průběh řízení (Řízení o svéprávnosti)

Na návrh znalce může soud nařídit, aby posuzovaný byl po dobu nejvýše 4 týdnů vyšetřován
ve zdravotním ústavu, jestliže je to nezbytně třeba k vyšetření zdravotního stavu a nelze-li toho
dosáhnout jinak.

§48 Dohled (Řízení ve věcech opatrovnictví člověka)

Rozhodl-li soud podle §84a, je povinen nejpozději do 3 měsíců přezkoumat, zda opatrovník
učinil kroky k nápravě, a to i opakovaně, pokud k nápravě nedošlo. Za tím účelem si zejména
opatří vyjádření názoru člověka, o jehož nepřípustném držení v zařízení sociálních služeb bylo
rozhodnuto.

§49 Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady (Řízení ve věcech opatrovnictví člověka)

svolání schůze k ustanovení opatrovnické rady nebo o svolání opatrovnické rady rozhodne
soud do 30 dnů od podání návrhu nebo od vydání usnesení, kterým bylo řízení zahájeno bez
návrhu. Jednání není třeba nařizovat.

zrušení rozhodnutí opatrovnické rady a jeho nahrazení soudním rozhodnutím je možné
rozhodnout jen na návrh člena opatrovnické rady, který pro rozhodnutí nehlasoval, opatrovníka
nebo opatrovance podaný do 15 dnů od přijetí rozhodnutí opatrovnické rady. Později podaný
návrh soud odmítne.

§53 Průběh řízení (Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného)

Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve pohřešovaného, aby se do 3 měsíců
přihlásil, a každého, kdo o něm ví, aby o něm podal v téže lhůtě zprávu soudu nebo
opatrovníku, popřípadě zástupci, uvedenému ve vyhlášce. Zároveň soud provede všechna
potřebná šetření o pohřešovaném.

Ve vyhlášce uvede soud podstatné okolnosti případu a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve
vyhlášce rozhodne o prohlášení za nezvěstného, jestliže se pohřešovaný nepřihlásí nebo
nedojde-li zpráva o tom, kde se zdržuje. Lhůtu určí soud na 3 měsíce od uveřejnění vyhlášky.
Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí.
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§62 Průběh řízení (Řízení o určení data smrti)

Soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze
zjistit datum smrti člověka nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve
lhůtě 1 měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

§72 Pokračování v řízení (Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve
zdravotním ústavu)

V řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu nebo řízení o
odvolání, které bylo zastaveno proto, že člověk byl ze zdravotního ústavu propuštěn nebo
dodatečně písemně souhlasil se svým umístěním, se pokračuje, pokud do 2 týdnů od doručení
usnesení o zastavení řízení prohlásí, že na projednání věci trvá.

§73 Odvolání (Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním
ústavu)

O podaném odvolání rozhodne odvolací soud nejdéle do 1 měsíce od předložení spisu; tato
lhůta neplatí, jestliže se v řízení pokračuje podle §72.

§75 Oznamovací povinnost (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve
zdravotním ústavu)

Zdravotní ústav, ve kterém jsou umisťovány osoby z důvodů uvedených v jiném právním
předpise, je povinen oznámit do 24 hodin soudu, v jehož obvodu zdravotní ústav je,
převzetí každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu.

Je-li člověk, který byl přijat do zdravotnické péče se svým písemným souhlasem, omezen ve
volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení, anebo svůj písemný souhlas
odvolá, je zdravotní ústav povinen učinit oznámení podle odstavce 1 do 24 hodin poté, co k
takovému omezení nebo odvolání souhlasu došlo.

§77 Průběh řízení (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním
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ústavu)

Soud rozhodne bez jednání do 7 dnů od převzetí. K projednání věci svolá jiný soudní rok.

§79 Doručování (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

Rozhodnutí podle §78 se do 24 hodin od jeho vydání doručí umístěnému člověku, dále jeho
zástupci, opatrovníkovi pro řízení a zdravotnímu ústavu.

§81 Rozhodnutí o dalším držení (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve
zdravotním ústavu)

V rozsudku, který musí být vyhlášen do 3 měsíců od výroku o přípustnosti převzetí do
zdravotního ústavu a o trvání jeho důvodů, rozhodne soud, zda další držení je přípustné a na
jakou dobu.

Účinnost rozsudku podle odstavce 1 zanikne uplynutím doby 1 roku ode dne jeho vyhlášení,
nebyla-li v něm určena doba kratší.

§82 Návrh na propuštění (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve
zdravotním ústavu)

Soud rozhoduje rozsudkem, který musí být vyhlášen do 2 měsíců od podání návrhu.

§83 Převzetí ve zvláštních případech (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším
držení ve zdravotním ústavu)

Je-li do zdravotního ústavu převzat člověk, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné
péče, není-li vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen právně jednat a není-li tento stav
způsoben duševní poruchou, soud bez jednání rozhodne do 7 dnů ode dne, kdy došlo k
převzetí, zda s převzetím souhlasí.

Zdravotní ústav má povinnost soudu oznámit do 24 hodin takovou změnu zdravotního stavu
umístěného člověka, která odůvodňuje zahájení řízení podle §76.
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§84a Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb

Soud je povinen věc projednat a rozhodnout nejpozději do 45 dnů ode dne zahájení řízení.

§84b Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb

Vyslovil-li soud, že držení člověka v zařízení sociálních služeb je přípustné, nebo zastavil-li
řízení, může být řízení ze stejných důvodů zahájeno až po uplynutí 30 dnů od právní moci
rozhodnutí, kterým byla vyslovena přípustnost držení člověka v zařízení sociálních služeb nebo
kterým bylo řízení zastaveno.

§90 Rozhodování (Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob)

Soud je povinen rozhodnout o právu na zápis statusu veřejné prospěšnosti do 15 dnů ode dne
doložení všech dokumentů prokazujících splnění podmínek pro rozhodnutí o právu na zápis
statusu.

V řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby rozhodne soud až po
uplynutí lhůty 3 měsíců od podání návrhu.

§91 Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech (Řízení o některých
otázkách týkajících se právnických osob)

… poučení, že řízení bude zastaveno, pokud k podanému návrhu do 3 měsíců od vyvěšení
rozhodnutí nepřistoupí další navrhovatel a neodstraní v této lhůtě překážku odůvodňující
zastavení řízení.

§141 Povinnosti a práva třetích osob (Projednání dědictví)

Ten, kdo sdělil soudu skutečnosti podle odstavce 1 nebo vydal soudu listinu podle odstavce 2 a
kdo není dědicem, má právo na náhradu hotových výdajů. Toto právo zaniká, nebylo-li
uplatněno do 3 dnů ode dne, kdy sdělení nebo vydaná listina došly soudu; o tom je soud
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povinen poskytnout poučení.

§143 Veřejnost zjištění (Projednání dědictví)

Vyrozumění se jim zašle nejméně 15 dnů předem na adresu, kterou tyto osoby sdělily soudu,
popřípadě, není-li soudu jiná jejich adresa známa, na adresu, která je evidována jako místo
trvalého pobytu této osoby v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního
předpisu, popřípadě jako místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů, a
vyvěsí na úřední desce soudu; v odůvodněných případech může být vyrozumění zveřejněno
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

§164 Vyrozumění o dědickém právu (Zjišťování dědického práva)

K odmítnutí dědictví soud v usnesení stanoví lhůtu 1 měsíce nebo, má-li vyrozumívaný jediné
bydliště v zahraničí, 3 měsíce od doručení usnesení; z důležitých důvodů může být lhůta k
odmítnutí dědictví přiměřeně prodloužena.

§166 Vyrozumění vyhláškou (Zjišťování dědického práva)

Ve vyhlášce ho vyzve, aby se přihlásil soudu nebo opatrovníkovi, jenž byl účastníku jmenován
(§120), určí mu k tomu lhůtu, která nesmí být kratší než 6 měsíců od vyvěšení vyhlášky na
úřední desce soudu, a poučí ho o následcích toho, nedá-li o sobě včas vědět.

§170 Postup v případě sporných skutečností (Zjišťování dědického práva)

V případě, že pro vyřešení sporu o dědické právo je třeba prokázat skutečnosti, které jsou mezi
dědici sporné, soud usnesením odkáže toho z účastníků, jehož dědické právo se jeví se zřetelem
k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil žalobou; k podání žaloby určí lhůtu,
která nesmí být kratší než 2 měsíce.

§174 Svolání věřitelů (Aktiva a pasiva pozůstalosti)
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K přihlášení a doložení pohledávky soud v usnesení stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než
3 měsíce od vyvěšení usnesení na úřední desce soudu.

§175 Poučení o právu výhrady soupisu (Aktiva a pasiva pozůstalosti)

K uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti soud v usnesení stanoví lhůtu 1 měsíce ode dne,
kdy byl o tomto právu vyrozuměn; z důležitých důvodů může být lhůta k uplatnění výhrady
soupisu pozůstalosti prodloužena.

§178 Vyrozumění o soupisu pozůstalosti (Aktiva a pasiva pozůstalosti)

Nařídí-li soud soupis pozůstalosti, vyrozumí o době a místu jeho provedení všechny osoby, které
mají právo být přítomny soupisu a vznášet dotazy a připomínky, nejméně 15 dnů předem.

§193 Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti (Dodatečně najevo vyšlý
majetek)

Lhůtu k podání žádosti o projednání pozůstalosti o aktivech pozůstalosti, které se objevily až po
právní moci rozhodnutí o pozůstalosti podle odstavce 2, soud určí ve vyhlášce, kterou uveřejní
na úřední desce soudu. Tato lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce.

§208 Náhrada škody (Likvidační správce)

Právo na náhradu škody podle odstavců 2 a 3 se promlčí uplynutím 3 let ode dne, kdy byla
pravomocně skončena likvidace pozůstalosti.

§217 Náhrada výdajů (Zjišťování majetku likvidační podstaty)

Ten, kdo sdělil likvidačnímu správci nebo notáři skutečnosti podle §215 odst. 1, má právo na
náhradu hotových výdajů. Toto právo zaniká, nebylo-li uplatněno u soudu nebo u likvidačního
správce do 3 dnů ode dne, kdy sdělení došlo likvidačnímu správci nebo notáři; o tom je
likvidační správce nebo notář povinen poskytnout poučení.
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§224 Vyloučení z likvidační podstaty

Žaloba se podává proti likvidačnímu správci ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy žalobci bylo
doručeno oznámení soupisu podle §222.

§241 Obsah přihlášky (Pasiva likvidační podstaty)

Neobsahuje-li přihláška všechny stanovené náležitosti nebo je-li přihláška neurčitá nebo
nesrozumitelná, soud usnesením vyzve věřitele, aby přihlášku doplnil nebo opravil ve lhůtě,
kterou určí a která nesmí být kratší než 15 dnů od doručení usnesení; současně věřitele
poučí, jak je třeba doplnění nebo opravu přihlášky provést.

§247 Přílohy přihlášky (Pasiva likvidační podstaty)

Věřitel, jehož podání se považuje za přihlášku (§245) a který soudu dosud nepředložil listiny
uvedené v odstavci 1 nebo 2, je povinen tak učinit do 15 dnů ode dne, kdy usnesení o
nařízení likvidace pozůstalosti nabylo právní moci.

Nesplnil-li věřitel povinnosti podle odstavců 1 až 3, soud mu uloží, aby listiny předložil
dodatečně ve lhůtě, kterou určí a která nesmí být kratší než 10 dnů. V případě, že listiny ani
poté nebudou soudu předloženy, nepřihlíží se nadále k vylíčení těch skutečností, k jejichž
prokázání měly nepředložené listiny sloužit.

§251 Jednání (Přezkoumání pohledávky)

K přezkoumání pohledávek soud nařídí jednání tak, aby se konalo nejdříve 20 dnů po uplynutí
lhůty, která byla v usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti stanovena k přihlášení pohledávek.

§262 Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění
(Přezkoumání pohledávky)

Žaloba o určení, že věřiteli náleží pohledávka a v jaké výši, nebo o určení, že věřitel má právo
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na uspokojení pohledávky ze zajištění, se podává ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy věřiteli bylo
doručeno vyrozumění podle §260.

§271 Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem (Rozvrh výtěžku zpeněžení
majetku likvidační podstaty)

Uskutečnil-li zpeněžení majetku se souhlasem soudu věřitel (§233), který výtěžek zpeněžení
odevzdal soudu (§234) a který soudu podal řádnou zprávu o průběhu zpeněžování majetku, a
shledá-li uskutečnění zpeněžení majetku věřitelem v souladu se zákonem, soud usnesením
rozhodne, že čistý výtěžek zpeněžení bude odevzdán věřiteli, popřípadě podle pořadí více
věřitelům zajištěných pohledávek, do 3 dnů od právní moci usnesení a že případný zbytek
čistého výtěžku bude použit k uspokojení pohledávek podle rozvrhového usnesení.

Uskutečnil-li zpeněžení majetku likvidační správce nebo notář a podal-li o tom soudu řádnou
zprávu, soud usnesením rozhodne, že čistý výtěžek zpeněžení bude odevzdán věřiteli, jehož
pohledávka byla zpeněženým majetkem zajištěna, popřípadě více věřitelům takto zajištěných
pohledávek podle pořadí, do 3 dnů od právní moci usnesení a že případný zbytek čistého
výtěžku bude použit k uspokojení pohledávek podle rozvrhového usnesení.

§301 Nevydané úschovy (Řízení o úschovách)

Uplynula-li lhůta 3 let od právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy, popřípadě ode dne, kdy
předmět úschovy měl být podle návrhu složiteli vydán, rozhodne soud, že předmět úschovy
připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 1 roku ode dne vyhlášení tohoto
rozhodnutí.

§307 Výzva k předložení listiny (Řízení o umoření listin)

Soud vydá usnesení obsahující výzvu, aby se ten, kdo má listinu, přihlásil do 1 roku od vydání
usnesení u soudu, který usnesení vydal, a podle možností předložil listinu nebo aby podal proti
návrhu námitky. Toto usnesení se vyvěsí na úřední desce soudu.

Je-li umořována směnka nebo šek, stanoví soud v usnesení podle odstavce 1 lhůtu 2 měsíců a
současně zakáže, aby podle umořovaných listin bylo placeno.

Jde-li o listinu na doručitele, s výjimkou pojistek na doručitele, skončí lhůta podle odstavce 1
nebo 2 až za 1 rok po splatnosti pohledávky z listiny.
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§319 Průběh řízení (Řízení ve věcech kapitálového trhu)

návrhu musí být soudem prvního stupně rozhodnuto nejpozději do 10 dnů od zahájení řízení.
Vyzval-li soud navrhovatele, aby odstranil vady podání, běží tato lhůta znovu ode dne, kdy došlo
k odstranění vad nebo kdy marně uplynula k tomu stanovená lhůta; totéž platí, uložil-li soud
navrhovateli, aby mu předložil pro rozhodnutí významné listiny nebo jiné důkazy.

§334 Zahájení řízení (Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k
seznámení se s obsahem listin)

Návrh je třeba podat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy zástupce České advokátní komory
odmítl udělit souhlas k seznámení se s obsahem listin, ohledně kterých se navrhovatel podle
odstavce 2 domáhá nahrazení souhlasu. Zmeškání lhůty k podání návrhu nelze prominout.

§346 Průběh řízení (Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro
lidská práva)

návrhu rozhodne soud neprodleně, nejpozději do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. Jednání
zpravidla není třeba nařizovat.

§353 Rozhodnutí (Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské
družstevní společnosti)

O návrhu na vyslovení neplatnosti volby do rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady
státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu státní
služby nebo návrhu neplatnosti voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců
evropské družstevní společnosti, kteří jsou voleni jako zástupci zaměstnanců z České republiky,
rozhodne soud do 10 dnů ode dne doručení návrhu.

§362 Průběh řízení (Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry)
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O návrhu soud rozhodne nejpozději do 7 dnů poté, co byl návrh podán.

§376 Ztráta způsobilosti být účastníkem (Řízení ve statusových věcech manželských)

Bylo-li zahájeno řízení podle §374 odst. 1 a navrhovatel zemře, pokračuje soud v řízení na návrh
potomků zemřelého podaný ve lhůtě 1 roku po smrti zemřelého navrhovatele. Soud jmenuje
zemřelému navrhovateli opatrovníka.

§380 Lhůta pro odvolání (Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost
manželství)

Neobsahoval-li rozsudek poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se
podává, nebo obsahoval-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze odvolání
podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Prominutí zmeškání této lhůty není přípustné.

§392 Klid řízení (Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství)

Navrhli-li oba účastníci klid řízení nebo nastal-li klid řízení z důvodu, že jej navrhl navrhovatel a
druhý z manželů se k jednání bez předchozí omluvy nedostavil, může soud v řízení pokračovat
na návrh podaný nejdříve po uplynutí lhůty 3 měsíců od přerušení řízení.

§394 Lhůta pro odvolání (Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost
manželství)

Neobsahoval-li rozsudek poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se
podává, nebo obsahoval-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze odvolání
podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Prominutí zmeškání této lhůty není přípustné.

§404 Lhůta pro rozhodnutí (Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí)

O návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání.
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§408 Trvání předběžného opatření (Předběžné opatření)

Předběžné opatření podle §405 trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti.

§409 Odvolací řízení (Předběžné opatření)

Bylo-li rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření napadeno včasným odvoláním,
soud prvního stupně předloží věc odvolacímu soudu do 15 dnů od podání odvolání.

O odvolání odvolací soud rozhodne do 7 dnů od předání věci.

§412 Rozhodnutí (Prodloužení předběžného opatření)

O návrhu na prodloužení doby trvání soud rozhodne do 2 měsíců od jeho podání.

§413 Zánik předběžného opatření (Prodloužení předběžného opatření)

Předběžné opatření podle §405 zanikne nejpozději uplynutím 6 měsíců od jeho
vykonatelnosti.

§414 Zrušení rozhodnutí (Prodloužení předběžného opatření)

Byl-li návrh na zrušení rozhodnutí zamítnut, lze jej opětovně podat nejdříve až po uplynutí 3
měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí.

§425 Prominutí zmeškání lhůty (Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů)

Byl-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, soud může do 4 měsíců od
podání návrhu zmeškání lhůty prominout, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. K
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rozhodnutí nařídí soud jednání, je-li to třeba.

§440 Změna poměrů (Řízení ve věcech osvojení)

Soud na návrh zruší rozsudek, kterým bylo určeno, že k osvojení dítěte není třeba souhlasu
rodičů, změní-li se poměry. Byl-li návrh na změnu rozsudku pravomocně zamítnut, lze opětovný
návrh podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci zamítavého rozhodnutí.

§456 Lhůta pro rozhodnutí (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)

O návrhu na předběžné opatření soud rozhodne bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od jeho
podání.

§459 Trvání předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)

Předběžné opatření trvá po dobu 1 měsíce od jeho vykonatelnosti.

Předběžného opatření, kterým se dítě svěřuje do pěstounské péče na přechodnou dobu podle
§452 odst. 2 věty druhé, trvá 3 měsíce od jeho vykonatelnosti; bylo-li před uplynutím doby
zahájeno řízení ve věci samé, pak trvá do doby, než se stane vykonatelným rozhodnutím,
kterým se toto řízení končí, nebo rozhodnutí, kterým bylo předběžné opatření zrušeno.

§460 Prodloužení doby trvání předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné
úpravě poměrů dítěte)

Bylo-li před uplynutím doby podle ustanovení §459 odst. 1 zahájeno řízení ve věci samé, může
soud předběžné opatření na dobu nejvýše 1 měsíce opakovaně prodloužit tak, aby celková
doba trvání předběžného opatření nepřesáhla 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.

§462 Zrušení předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů
dítěte)
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takovém návrhu musí soud rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 7 dnů. Byl-li návrh
zamítnut, může jej oprávněná osoba, neuvede-li v něm jiné důvody, opakovat až po uplynutí
14 dnů od právní moci rozhodnutí.

§465 Lhůta pro rozhodnutí o odvolání (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů
dítěte)

Bylo-li rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření napadeno včasným odvoláním a
nepostupoval-li soud prvního stupně podle §464, předloží věc odvolacímu soudu do 15 dnů od
podání odvolání.

§487 Jednání (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech
mezinárodních únosů dětí)

Soud nařídí ve věci jednání, které se musí konat do 3 týdnů od podání návrhu.

§489 Rozhodnutí (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech
mezinárodních únosů dětí)

Nejsou-li dány důvody zvláštního zřetele hodné, vydá soud rozhodnutí ve věci samé zpravidla
do 6 týdnů od zahájení řízení; vydá-li soud rozhodnutí po uplynutí této lhůty, uvede v
odůvodnění rozhodnutí skutečnosti, pro které nebylo možné tuto lhůtu dodržet.

§490 Odvolání (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech
mezinárodních únosů dětí)

Bylo-li podáno odvolání proti rozsudku o navrácení dítěte, předá soud prvního stupně věc soudu
odvolacímu do 7 dnů od podání odvolání. O odvolání rozhodne odvolací soud do 30 dnů od
předání věci.

Odvolací soud může odložit vykonatelnost usnesení odsuzujícího k navrácení dítěte, pokud k
navrácení dítěte nedošlo. O odložení vykonatelnosti rozhodne do 3 dnů od předložení věci.
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§503 Další opatření (Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti)

Je-li to účelné, může soud

tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o péči o
nezletilé dítě, popřípadě o úpravě styku s ním anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první
setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin,

§513a Zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření

K úpravě skutkových prvků ochranného opatření, které nařídil orgán jiného členského státu
Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6), je příslušný obecný soud
navrhovatele, jinak soud, v jehož obvodu se nachází místo, kde má být poskytnuta ochrana. O
návrhu rozhodne soud do 48 hodin bez jednání.
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