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Instrukce è. 1

èástka 1

1
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 21. prosince 1999, è. j. M-1827/99,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 106/1999 Sb.,
o svobodném pøístupu k informacím
Ministerstvo spravedlnosti vydává k provedení zákona è.
106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím (dále jen
zákon), tuto instrukci:
§1
(k § 1 zákona)
(1) Informací se rozumí pøímé nebo zprostøedkované sdìlení
údajù o skuteènostech, které se týkají
a)
zákonem stanovené pùsobnosti subjektu, povinného
poskytovat informace (dále jen povinný subjekt),
a jejího výkonu,
b)
èinnosti povinného subjektu, vyplývající z jeho
pùsobnosti nebo s ní bezprostøednì související, a jejích
výsledkù, jako i hlavních zámìrù povinného subjektu
a jím pøijatých opatøení,
c)
charakteristiky povinného subjektu, zejména jeho
postavení, organizace a dìlby (rozvrhu) práce, úkolù,
zpùsobu jejich plnìní a hospodaøení.
(2) Za informaci podle odstavce 1 se nepovaují stanoviska
a právní názory, zejména výklad zákonù a jiných právních
pøedpisù, jako i hodnotící zprávy a ucelené databáze
v jakékoli, zejména elektronické podobì.
(3) V pochybnostech, zda jde o informaci podle odstavce 1,
vychází povinný subjekt také z toho, e právo na informace
je ústavnì zaruèeným, politickým právem, jeho
prostøednictvím se obèané podílejí na výkonu státní moci
a kontrole èinnosti státních orgánù, a e pøístup k informacím
mùe být omezen pouze zákonem, je-li to nezbytné pro
ochranu práv a svobod druhých, bezpeènost státu, veøejnou
bezpeènost, ochranu veøejného zdraví a mravnosti.
§2
(k § 2 zákona)
Povinnými subjekty ve smyslu zákona jsou:
a) soudy,
b) státní zastupitelství,
c) Rejstøík trestù,
d) Ústøedí pro mezinárodnì právní ochranu mládee,
e) Vìzeòská sluba Èeské republiky,
f) Ministerstvo spravedlnosti.
§3
(k § 4, 6 a 13 zákona)
(1) Osoba, která ádá o poskytnutí informace (dále jen
adatel), nemusí svou ádost o poskytnutí informace
odùvodòovat, ani prokazovat, jaký zájem na informaci má.
(2) Je vìcí úvahy povinného subjektu, jakým pøimìøeným
zpùsobem poskytne poadovanou informaci. Pøihlíí pøitom
k povaze informace a monostem jejího vyuití, k tomu, jakou
formou byla ádost o poskytnutí informace podána, popøípadì
i k tomu, zda a kde ji byla informace zveøejnìna. To neplatí,
trvá-li adatel na pøímém poskytnutí ji zveøejnìné informace.
§4
(k § 5 zákona)
(1) Výèet informací, je musí povinný subjekt zveøejnit ve

svém sídle (ve své úøadovnì) na obecnì pøístupném místì, je
taxativní. Zveøejòují se takto informace, které seznamují
veøejnost se základními údaji o skuteènostech, uvedených v § 1,
pokud poskytování tìchto údajù není ze zákona vylouèeno
(omezeno) a jsou dosaitelné, a s postupem povinného
subjektu pøi vyøizování ádostí o poskytnutí informace.
(2) Soudy a státní zastupitelství splní svou povinnost,
vyplývající z § 5 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona, zveøejnìním
pøehledu základních právních pøedpisù, které upravují jejich
postavení, pùsobnost, jednání a rozhodování, postup pøi
podávání a vyøizování ádostí, podnìtù, stíností a jiných
podání, spolu s upozornìním, kde a kdy je mono do tìchto
pøedpisù nahlíet, popøípadì z nich poøizovat výpisy nebo
opisy. Ostatní povinné subjekty postupují obdobnì.
§5
(k § 11 zákona)
(1) Pod pojmem vnitøní pokyny a personální pøedpisy se
rozumìjí interní normativní instrukce (smìrnice), je nejsou
obecnì závazné, vyplývají ze vztahù nadøízenosti a podøízenosti a mají pùsobnost omezenou na osoby v urèitém
sluebním postavení v rámci povinného subjektu a jemu podøízených organizací.
(2) Poskytování informací o trestním øízení (§ 12 odst. 10
zákona è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním, ve
znìní pozdìjích pøedpisù) je upraveno zvlátními pøedpisy
(§ 8a zákona è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním, ve
znìní pozdìjích pøedpisù), a proto se na nì zákon nevztahuje. To znamená mj., e informovat o trestním øízení vèetnì
rozhodovací èinnosti soudu v trestních vìcech, øízení o stínosti pro poruení zákona a øízení o udìlení milosti lze jen
prostøednictvím sdìlovacích prostøedkù a pouze v rozsahu,
stanoveném zvlátními pøedpisy.
(3) Za rozhodovací èinnost soudù v jiných ne trestních
vìcech je tøeba v souladu s úèelem zákona povaovat nejen
vlastní rozhodování soudù, ale také jejich postup v obèanském soudním øízení, jejich úkony smìøující ke zjitìní
skutkového stavu vìci a úkony úèastníkù, uèinìné vùèi soudu
a ostatním úèastníkùm øízení v rámci projednávání sporù a jiných právních vìcí. Lze vak poskytovat údaje organizaènì
technického rázu, které se týkají projednávání a rozhodování
konkrétního sporu nebo jiné právní vìci (napø. údaje o tom,
zda byl podán návrh na zahájení øízení, není-li poskytnutí této
informace v rozporu se zákonem chránìným zájmem, anebo
nehrozí-li nebezpeèí zneuití této informace, údaje o tom,
kdy a kde se bude konat jednání, zda bylo jednání odroèeno,
zda je rozhodnutí soudu v právní moci nebo zda byl podán
proti nìmu opravný prostøedek, apod.), anebo obecné údaje
o rozhodovací èinnosti soudù (napø. statisticky zpracovávané
údaje, údaje o poètech a druzích projednávaných a rozhodovaných vìcí, o poètech starích neskonèených vìcí, apod.).
§6
(k § 14 a 15 zákona)
(1) Vedoucí povinného subjektu (pøedseda soudu, vedoucí
státní zástupce, øeditel Rejstøíku trestù, vedoucí Ústøedí pro
mezinárodnì právní ochranu mládee, generální øeditel Vìzeòské sluby Èeské republiky, ministr spravedlnosti) povìøí
nìkterý z organizaèních útvarù nebo nìkterého ze
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Instrukce è. 1, 2

zamìstnancù (funkcionáøù) pøijímáním ádostí o poskytnutí
informace a organizací jejich vyøizování, evidováním ádostí
podaných v písemné formì ve zvlátním rejstøíku a poøizováním záznamù o postupu pøi poskytování informace.
(2) Ústnì, tj. i telefonicky podané ádosti o poskytnutí informace se vyøizují neformálním zpùsobem v bìném úøedním styku a neevidují se.
(3) Odloení ádosti, která nemá poadované náleitosti,
anebo kterou jsou poadovány informace, je se nevztahují k pùsobnosti povinného subjektu, není rozhodnutím. V prvním
pøípadì uèiní povinný subjekt toto opatøení bez dalího, ve
druhém pøípadì sdìlí adateli v zákonem stanovené lhùtì dùvody tohoto opatøení.
(4) Rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí ádosti,
kterou adatel k výzvì povinného subjektu neupøesnil ve stanovené lhùtì (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona), a rozhodnutí
povinného subjektu o tom, e ádosti o poskytnutí informace,
by i jen zèásti, nevyhovuje (§ 15 odst. 1 zákona), jsou rozhodnutími vydanými ve správním øízení.
(5) Je-li povinným subjektem soud, vydá rozhodnutí podle
odstavce 4 pøedseda soudu jako orgán státní správy soudu,
je-li povinným subjektem státní zastupitelství, vydá je
vedoucí státní zástupce jako orgán správy státního zastupitelství.
§7
(k § 16 zákona)
(1) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu podle §6
odst. 4 rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti; bylo-li vak toto rozhodnutí vydáno vedoucím státním zástupcem, rozhoduje o odvolání proti nìmu vedoucí státní zástupce vyího
státního zastupitelství.
(2) Orgán, který vydal napadené rozhodnutí, mùe o odvolání proti nìmu rozhodnout sám (autoremedura), pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím
o odvolání poskytne adateli poadovanou informaci.
(3) O rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti
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rozhoduje ministr spravedlnosti na základì návrhu jím ustanovené zvlátní komise.
§8
(k § 17 zákona)
(1) Povinný subjekt nepoaduje úhradu nákladù spojených
s vyhledáváním informace, poøízenímkopií,opatøením
technických nosièù dat a odesláním informace adateli.
(2) Povinný subjekt vyhodnotí vývoj materiálních nákladù,
které mu vzniknou v souvislosti s uplatòováním zákona
v prvním pololetí roku 2000, a na základì tohoto vyhodnocení zváí, zda bude nebo nadále nebude poadována
úhrada nìkterých nákladù ve smyslu § 17 zákona.
§9
(k § 18 zákona)
(1) Povinné subjekty, uvedené v § 2 písm. a) a e), pøedloí
výroèní zprávu o èinnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona Ministerstvu spravedlnosti vdy do 15. bøezna
následujícího roku.
(2) Rozsudkem soudu v § 18 odst. 1 písm. c) zákona se rozumí rozsudek ve vìci pøezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutí ádosti o poskytnutí informace, vydaný v øízení
podle § 247 a násl. o. s. ø.
§ 10
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2000.

ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl v.r.

2
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 7. ledna 2000, è. j. 1/1995-OV,
kterou se zruuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. února 1995 è. j. 1/1995-OV,
o zajiování dozoru a kontroly nad výkonem vazby a výkonem trestu odnìtí svobody
a o provádìní inspekce ve Vìzeòské slubì Èeské republiky
§1
Ministerstvo spravedlnosti zruuje Instrukci Ministerstva
spravedlnosti ze dne 1. února 1995 è. j. 1/1995-OV, o zajiování dozoru a kontroly nad výkonem vazby a výkonem trestu
odnìtí svobody a o provádìní inspekce ve Vìzeòské slubì
Èeské republiky.

§2
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem vyhláení
ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl v.r.
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3
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 31. ledna 2000 è. j. 77/2000-OOD,
kterou se mìní a doplòuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. bøezna 1998 è. j. 1100/98-OOD,
kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
ve znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. prosince 1999 è. j. 1200/98-OOD
Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 1100/98-OOD,
kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád pro okresní, krajské
a vrchní soudy, uveøejnìná pod è. 8/1998 Sbírky instrukcí
a sdìlení, ve znìní instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne
1. prosince 1999 è. j. 1200/98-OOD, uveøejnìné pod è. 4/1999
Sbírky instrukcí a sdìlení, se mìní takto:
èl. I
1. V § 8 písmeno j) zní:
 zasílají pøíslunému katastrálnímu úøadu
aa)
usnesení o naøízení výkonu rozhodnutí prodejem
nemovitostí, usnesení o povolení ochranné lhùty
v konkurzním øízení, usnesení o prohláení konkurzu,
oznámení o podání návrhu na vydání pøedbìného
opatøení, kterým se má omezit oprávnìní vlastníka
nemovitosti nebo oprávnìného z jiného vìcného práva
k nemovitosti nakládat s právem zapsaným v katastru,
oznámení o podání návrhu o výkon rozhodnutí zøízením
soudcovského zástavního práva podle § 338a o.s.ø.,
bb)
oznámení o podání návrhu na vyrovnání, oznámení
o podání návrhu na urèení vlastnického práva
k nemovitosti, oznámení o podání návrhu na urèení,
zda tu jiné právo zapisované do katastru je èi není,
oznámení o podání jiného alobního návrhu, kterým se
navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové
rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných
v katastru, na jeho základì by mohl být proveden
záznam do katastru. Oznámení pod písm. bb) podává
soud, u nìho bylo øízení zahájeno.
2. § 24 zní:
(1) V pøípadì, e orgány èinné v trestním øízení ji v pøípravném øízení pøijaly opatøení k utajení svìdka podle § 55
odst. 2 tr.ø., pøedvolá takového svìdka pøedseda senátu
(samosoudce) k soudním úkonùm prostøednictvím policejního
orgánu nebo vyetøovatele, u kterého je uloena obálka
obsahující skuteèné osobní údaje svìdka. Souèasnì policejní
orgán nebo vyetøovatele vyzve, aby mu pøedal tuto obálku
tak, aby v jeho pøítomnosti pøed vlastním jednáním mohl
ovìøit totonost svìdka podle skuteèných údajù uloených
v obálce. Po ovìøení totonosti svìdka pøedseda senátu údaje
vloí do nové obálky, kterou zalepí a zapeèetí razítky soudu.
Pøes zalepenou èást obálky se èitelnì podepíí pøedseda senátu
(samosoudce), svìdek ji zmìnìným jménem a orgán,
u kterého byla obálka uloena. Obálka bude poté pøelepena
prùhlednou izolepou a vrácena policejnímu orgánu nebo
vyetøovateli.
(2) Má-li být svìdek, na kterého se vztahuje § 55 odst. tr.ø.,
slyen poprvé v øízení pøed soudem, pøedvolá jej pøedseda
senátu (samosoudce) k soudním úkonùm zpravidla ústnì,
v naléhavých pøípadech i telegraficky, telefonem nebo
telefaxem. K doruèení pøedvolání mùe vyuít i soudního
doruèovatele, který má pøísluné oprávnìní k seznamování
s utajovanými skuteènostmi, nebo policejní orgán. Není-li
takové pøedvolání moné nebo vhodné, zajistí písemné
pøedvolání správa soudu, ani by vyuívala písemností
s doruèenkou. Osobní údaje takového svìdka pøezkoumá
pøedseda senátu (samosoudce) pøed vlastním jednáním, pøi
jednání je pøezkoumá podle smyleného jména a pøíjmení.

(3) Osobní údaje svìdka uvedeného v odstavci 2 vede
pøedseda senátu (samosoudce) oddìlenì od trestního spisu. Po
uskuteènìní soudního úkonu je pøedá v zapeèetìné obálce
správì soudu do spojeného vìcného spisu oznaèeného
stupnìm dùvìrné. Zapùjèení tìchto údajù správou soudu
(v zapeèetìné obálce) soudùm nebo ministerstvu je moné jen
na ádost v souvislosti s øízením o opravných prostøedcích.
(4) Byl-li takový svìdek poprvé slyen a v øízení pøed
soudem a poté soud vìc vrátil státnímu zástupci k doetøení,
pøedá pøedseda senátu (samosoudce) osobní údaje takového
svìdka v zapeèetìné obálce státnímu zástupci oddìlenì od
trestního spisu.
(5) V pøípadech, kdy je tøeba i dalími prostøedky zabránit
nepovolaným osobám v identifikaci takového svìdka, uèiní
pøedseda senátu (samosoudce) s pøípadným vyuitím pøísluníkù justièní stráe vhodná opatøení znemoòující poznání
svìdka nejenom v jednací síni, ale i v dalích prostorách soudní budovy.
3. V § 27 odstavec 3 se doplòuje za vìtu prvou vìta, která zní:
Pøíslunou vìznicí je vìznice podle Pøílohy è. 8 v.k.ø. nebo
vìznice, která ji, na základì poadavku Generálního øeditelství
Vìzeòské sluby doruèeného pøedsedovi pøísluného soudu,
v zájmu rovnomìrného rozmísování obvinìných doèasnì
nahrazuje.
Poznámka pod èarou se zruuje.
4. § 40 zní:
(1) Pro projednávání trestních vìcí je pøed pódiem, na pravé
stranì pøi pohledu od soudního stolu, umístìn stùl pro státního
zástupce, na levé stranì stejným zpùsobem stùl pro obhájce
a obvinìného.
(2) Vedle státního zástupce sedí zástupce zájmového sdruení
obèanù, zástupce orgánu péèe o dìti, pokozený a jeho zmocnìnec. Pokud není dostatek místa u stolu státního zástupce,
vyhradí se tìmto osobám stolek umístìný vedle stolu státního
zástupce. Pøevyuje-li poèet pokozených a jejich zmocnìncù
poèet takto vymezených míst, vyhradí jim pøedseda senátu
(samosoudce) dalí místa podle prostorových moností jednací sínì.
(3) Obvinìný sedí u stolu umístìného na levé stranì pøed
pódiem pøi pohledu od soudního stolu. Má-li obvinìný obhájce, sedí vedle svého obhájce po jeho levé stranì. Je-li
obvinìný ve vazbì nebo ve výkonu trestu odnìtí svobody, sedí
na lavici pøed stolem svého obhájce. Jeden z pøísluníkù Vìzeòské sluby Èeské republiky sedí po jeho pravé stranì,
druhý buï po jeho levé stranì nebo za ním.
(4) Pøi projednávání trestních vìcí s vìtím poètem obvinìných a obhájcù, sedí obvinìní na lavici pøed stolem obhájcù;
poøadí obvinìných od soudního stolu se øídí poøadím jejich
jmen uvedených v obalobì.
(5) V závislosti na prostorových monostech jednací sínì
a charakteru projednávané trestní vìci mùe pøedseda senátu
(samosoudce) stanovit v jednotlivých pøípadech odchylný
zasedací poøádek, ne je uveden v odst. 3 a 4. Pøitom pøihlédne
té k stanovisku pøísluníkù Vìzeòské sluby a zejména dbá na
zajitìní bezpeènosti vech osob pøítomných v jednací síni.

èástka 1

Instrukce è. 3

5. V § 56 odstavec 1 písm. c) se za slova nebo pobyt (pøíloha
è. 7) doplòuje vìta: Uplatní-li vak Generální øeditelství
Vìzeòské sluby v zájmu rovnomìrného rozmísování
odsouzených prostøednictvím pøedsedy pøísluného soudu
poadavek na doèasnì odchylný postup, je pøíslunou vìznice
uvedená v poadavku.
6. V § 85 odstavec 2 písm. e) zní:
pøedmìty slouící k páchání nebo k usnadnìní trestných èinù,
jde-li o vìci vyuitelné pro potøeby kriminalistických evidencí
èi sbírek, se zalou Policejnímu prezidiu ÈR, Kriminalistickému ústavu Praha, jestlie o tyto pøedmìty po pøedchozím
projednání ústav projeví zájem; obdobnì se postupuje u zaøízení slouících k výrobì omamných a psychotropních látek a u zajitìných publikací v této oblasti
- písm. g) zní:
omamné a psychotropní látky, prekursory, jedy a jiné nebezpeèné látky se zalou vyetøovateli (orgánu Policie ÈR),
který byl ve vìci èinný v pøípravném øízení
7. V § 91 odstavec 1 se za slova výkon vazby doplòují slova:
do vìznice pøísluné podle § 27 odstavce 3.
8. V § 180 odstavec 2 se doplòuje za slovo ministerstvu:
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.
9. V § 227 odstavec 2 písmeno f) zní:
evidence obecných (generálních) plných mocí. Dosavadní
písmeno f) se oznaèuje jako písmeno g).
10. Za § 243 se doplòuje § 243a, který vèetnì nadpisu zní:
§ 243a
Evidence oprávnìní jednat za právnickou osobu udìlených
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podle § 21 odst. 1. o.s.ø. se vede formou zvlátního jmenného
seznamu, kde se vedle jména a pøíjmení oprávnìného
pracovníka právnické osoby uvede oznaèení právnické osoby,
která jej povìøila, dále spisová znaèka pod kterou je ve správním deníku udìlené oprávnìní u soudu zaloeno. Uvedou se
zde i pøípady zmìny rozsahu udìleného povìøení nebo jeho
zánik.
èl. II
11. V pøíloze è. 1, v èásti II., ve sloupci 13, bod 6, první vìta
zní:
U trestu vyhotìní se zde uvede datum, kdy podle sdìlení pøísluného orgánu byl trest realizován nebo datum, do kterého
mìl odsouzený opustit území ÈR (§ 350 b tr.ø.).
12. V pøíloze è. 1, oddílu 1 Rejstøík T - vzor è. 4 k.ø., èást III.,
v bodì c) nadpis zní:
odevzdání do ciziny
a text zní: Ve sl. 16 se vyznaèí datum pøevzetí trestního
stíhání pøísluným státem, napø. 8/8 97 pøevz. tr. stíh.
Rakouskem a dále datum pøeruení trestního stíhání
z dùvodu 173 odst. 1 písm. d) tr.ø. Po sdìlení výsledku
trestního stíhání v cizím státì, pokud skonèilo odsuzujícím
rozsudkem, se vyznaèí ve sloupci 8 datum zastavení
trestního stíhání z dùvodu § 172 odst. 2 písm. b) tr. ø.
13. V pøíloze è. 1, v èásti XI., v bodu 22. Rejstøík Cm - vzor è.
180 k. ø., se vìta první nahrazuje vìtou: Rejstøík Cm se vede
u krajských soudù a zapisují se do nìho vìci uvedené v
ustanovení § 9 odst. 3 a odst. 4 (mimo písm. a)) o.s.ø..
14. Pøíloha è. 7 zní:

PØEHLED
VAZEBNÍCH VÌZNIC A VÌZNIC VÌZEÒSKÉ SLUBY REALIZUJÍCÍCH
PØÍJEM ODSOUZENÝCH DO VÝKONU TRESTU ODNÌTÍ SVOBODY Z OBÈANSKÉHO IVOTA
1) Vazební vìznice Praha - Pankrác
Pouze mui - obvody Prahy: 1, 2, 3, 4, 7, 8 a 10
- okresy: Beneov, Beroun, Mladá Boleslav,Prahavýchod, Praha - západ a Pøíbram
2) Vazební vìznice Praha - Ruzyñ
Pouze mui - obvody Prahy: 5, 6 a 9
- okresy: Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mìlník,Nymburk a Rakovník
eny - obvody Prahy: 1 - 10
- okresy: Beneov, Beroun, Kladno, Mìlník,Mladá
Boleslav, Praha - východ,
Praha - západ, Pøíbram a Rakovník
3) Vazební vìznice Èeské Budìjovice
- okresy: È. Budìjovice, Èeský Krumlov, Jindøichùv
Hradec, Pelhøimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor

6) Vìznice Ostrov nad Ohøí
- okresy: Chomutov a Karlovy Vary
7) Vazební vìznice Litomìøice
- okresy: Dìèín, Litomìøice, Louny, Most, Teplice a
Ústí nad Labem
8) Vazební vìznice Liberec
- okresy: Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily
9) Vìznice Strá pod Ralskem
- okres: Èeská Lípa
10) Vazební vìznice Hradec Králové
Pouze mui - okresy: Havlíãkùv Brod, Hradec Králové, Chrudim,
Náchod, Pardubice, Rychnov nad Knìnou,Trutnov a
Ústí nad Orlicí
Pouze ml. mui - okres: Jièín

4) Vìznice Plzeò
- okresy: Domalice, Klatovy, Plzeò-mìsto, Plzeòjih, Plzeò-sever a Rokycany
Pouze eny - okresy: Cheb, Sokolov a Tachov

11) Vìznice Pardubice
Pouze eny - okresy: Havlíèkùv Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jièín, Kolín, Kutná Hora, Náchod Nymburk, Pardubice, Rychnov nad Knìnou, Svitavy,
Trutnov a Ústí nad Orlicí

5) Vìznice Horní Slavkov
Pouze mui - okresy: Cheb, Sokolov a Tachov

12) Vìznice Valdice
Pouze dosp. mui - okres: Jièín
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13) Vazební vìznice Brno
okresy: Blansko, Brno-mìsto, Brno-venkov, Uherské
Hraditì, Vykov, Zlín a ïár nad Sázavou
Pouze eny - okresy: Bøeclav, Hodonín, Jihlava,
Tøebíè a Znojmo
14) Vazební vìznice Bøeclav
Pouze mui - okresy: Bøeclav a Hodonín
15) Vazební vìznice Ostrava
- okresy: Frýdek-Místek, Nový Jièín, Ostrava a Vsetín
16) Vazební vìznice Karviná
- okres: Karviná

èástka 1

17) Vazební vìznice Olomouc
- okresy: Kromìøí, Olomouc, Prostìjov a Pøerov
Pouze eny - okres: umperk
18) Vìznice Mírov
Pouze mui - okres: umperk a Svitavy
19) Vìznice Opava
- okresy: Bruntál, Jeseník a Opava
20) Vazební vìznice Znojmo
Pouze mui - okresy: Jihlava, Tøebíè a Znojmo

15. Pøíloha è. 8 zní:
PØEHLED
VAZEBNÍCH VÌZNIC A VÌZNIC VÌZEÒSKÉ SLUBY
ZABEZPEÈUJÍCÍCH VÝKON VAZBY PRO JEDNOTLIVÉ SOUDY
1) Vazební vìznice Praha - Pankrác
Pouze mui - obvody: Prahy 1, 2, 4 a 7
- okresy: Beneov, Beroun, Praha - východ a Praha západ, Mìstský a Vrchní soud v Praze
2) Vazební vìznice Praha-Ruzynì
Pouze mui - obvody: Prahy 3, 5, 6, 8, 9 a 10
- okresy: Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mìlník , Rakovník, Krajský soud Praha
Pouze ml.mui - okres: Nymburk
eny - obvody: Prahy 1 - 10
- okresy: Beneov, Beroun, Kladno, Mìlník, Prahavýchod, Praha - západ a Rakovník, Krajský, Mìstský
a Vrchní soud v Praze
3) Vazební vìznice Èeské Budìjovice
- okresy: Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Jindøichùv Hradec, Pelhøimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor, Krajský soud Èeské Budìjovice
4) Vìznice Plzeò
- okresy: Domalice, Klatovy, Plzeò - mìsto, Plzeò jih, Plzeò - sever, Pøíbram a Rokycany, Krajský soud
Plzeò
Pouze eny - okresy: Cheb, Karlovy Vary, Sokolov
a Tachov

Krajský soud Hradec Králové
ml. mui - okres: Jièín
11) Vìznice Pardubice
Pouze eny - okresy: Havlíèkùv Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jièín, Kolín, Kutná Hora, Náchod,
Nymburk, Pardubice, Rychnov nad Knìnou, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí, Krajský soud Hradec
Králové
12) Vìznice Valdice
Pouze dosp. mui - okresy: Jièín a Nymburk
13) Vazební vìznice Brno
- okresy: Blansko, Brno-mìsto, Brno-venkov, Vykov a Zlín, Krajský soud Brno a Nejvyí soud ÈR
Pouze eny - okresy: Bøeclav, Hodonín, Jihlava,
Kromìøí, Prostìjov, Tøebíè, Uherské Hraditì, Znojmo a ïár nad Sázavou
14) Vazební vìznice Bøeclav
Pouze mui - okresy: Bøeclav, Hodonín a Uherské
Hraditì

5) Vìznice Horní Slavkov
Pouze mui - okresy: Cheb, Karlovy Vary, Sokolov
a Tachov

15) Vazební vìznice Ostrava
- okresy: Frýdek - Místek, Nový Jièín, Ostrava-mìsto
a Vsetín, Krajský soud Ostrava
Pouze eny - okresy: Karviná, Olomouc, Pøerov a umperk, Vrchní soud Olomouc

6) Vìznice Ostrov nad Ohøí
-okres: Chomutov

16) Vazební vìznice Karviná
Pouze mui - okres: Karviná

7) Vazební vìznice Litomìøice
- okresy: Litomìøice, Louny, Most, Teplice a Ústí
nad Labem, Krajský soud Ústí nad Labem

17) Vazební vìznice Olomouc
Pouze mui - okresy: Kromìøí, Olomouc, Prostìjov,
Pøerov a Svitavy, Vrchní soud Olomouc

8) Vazební vìznice Liberec
- okresy: Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, Krajský soud Ústí nad Labem - poboèka Liberec

18) Vìznice Mírov
Pouze mui - okresy: umperk a Ústí nad Orlicí

9) Vìznice Strá pod Ralskem
- okresy: Èeská Lípa, Dìèín a Mladá Boleslav

19) Vìznice Opava
- okresy: Bruntál, Jeseník a Opava

10) Vazební vìznice Hradec Králové
Pouze mui - okresy: Hradec Králové, Chrudim, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Knìnou a Trutnov,

20) Vazební vìznice Znojmo
Pouze mui - okresy: Havlíèkùv Brod, Jihlava,
Tøebíè, Znojmo a ïár nad Sázavou

èástka 1
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16. V pøíloze è. 12 v èásti I, první odstavec zní:
Za jednací sínì urèí pøedseda soudu zpravidla nejprostornìjí místnosti v budovì soudu. Pøi urèení jednací
sínì pro projednávání trestních vìcí je vdy prioritou
zajitìní nerueného jednání, tj. pøedevím bezpeènosti senátu (samosoudce) a dalích osob pøítomných
v jednací síni. Jednací síò má být podle monosti situována tak, aby okna byla po stranì místnosti. Stùl nebo lavici pro obvinìného je tøeba umístit tak, aby pøísluníci Vìzeòské sluby mìli dostatek prostoru pro
za-jitìní bezpeènosti senátu (samosoudce) a dalích
osob v jednací síni. Dovoluje-li to stav soudní budovy,
je tøeba urèit jednací síò tak, aby s ní souvisela i poradní síò. Tyto sínì se na dveøích zvenèí oznaèí nápisy
Jednací síò, Poradní síò.
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17. V pøíloze è. 12, v èásti VI. poslední odstavec zní:
Jiná trvalá úprava jednací sínì je moná jen se souhlasem pøedsedy krajského soudu, u vrchních soudù se
souhlasem jejich pøedsedy, pøièem vdy musí být pøihlédnuto k zajitìní bezpeènosti senátu (samosoudce)
a dalích osob pøítomných v jednací síni.
èl. III
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. bøezna 2000.

ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl v.r.
4

Sdìlení
Dohoda
ministra spravedlnosti a ministra vnitra Èeské republiky
ze dne 16. února 1999 è. j. M-1653/99
o souèinnosti soudù a justièní stráe Vìzeòské sluby ÈR na stranì jedné
a orgánù Policie ÈR na stranì druhé
v pøípadech ohroení bezpeènosti a poøádku v budovách soudu a Ministerstva spravedlnosti ÈR
nebo v jiných místech èinnosti soudu a ministerstva
Ministøi spravedlnosti a vnitra Èeské republiky, vedeni snahou
o maximální zajitìní bezpeènosti a poøádku pøi výkonu
soudní moci a státní správy justice, které nemùe být vdy
realizováno jen vlastními prostøedky resortu Ministerstva
spravedlnosti, uzavírají následující, èasovì neomezenou
dohodu o souèinnosti:
èl. 1
Preventivní opatøení
(1) Jestlie pøedseda senátu (samosoudce) zjistí, e vzhledem
k povaze projednávané vìci nebo pøedvolaným èi vyrozumìným osobám pøichází v úvahu ohroení bezpeènosti a poøádku
pøi úkonu soudu, vyrozumí o tom neprodlenì pøedsedu soudu.
Obdobnì postupují i dalí pracovníci soudu povìøení samostatnými úkoly výkonu soudní moci nebo státní správy justice.
Podnìt k takovému vyrozumìní v souvislosti s eskortou osob,
jejich osobní svoboda je omezena, mohou dát i orgány
Vìzeòské sluby ÈR nebo správy dalích detenèních ústavù.
(2) Pøedseda soudu na základì vyrozumìní podle odst. 1 nebo
na základì vlastních poznatkù vìc projedná s velitelem místní
jednotky justièní stráe a po zjitìní jeho stanoviska, pøípadnì
i stanoviska krajského velitele justièní stráe, rozhodne, zda je
ohroení natolik reálné, e je tøeba vyádat souèinnost orgánù
Policie ÈR. Pokud nedospìje k takovému rozhodnutí, uèiní
pøísluná opatøení v souèinnosti s velitelem místní jednotky
nebo krajským velitelem justièní stráe, pøípadnì s dalími
orgány Vìzeòské sluby ÈR.
(3) O souèinnost orgánù Policie ÈR poádá pøedseda okresního soudu okresního øeditele Policie ÈR, pøedseda krajského
a vrchního soudu poádá krajského øeditele Policie ÈR, v jeho regionu je budova soudu nebo v jeho regionu bude úkon
provádìn. Pokud to okolnosti dovolují, musí být ádost zpracována písemnì (a pøedpokládané ohroení øádnì zdùvodnìno) a doruèena pøíslunému øeditelství Policie ÈR nejménì
tøi dny pøed úkonem, k nìmu je souèinnost vyadována.

èl. 2
Akutní ohroení bezpeènosti a poøádku
(1) Dojde-li v budovì soudu nebo jiném místì jeho èinnosti
k ohroení nebo naruení bezpeènosti nebo poøádku takového
rázu, který nelze okamitì zvládnout prostøedky resortu Ministerstva spravedlnosti, mùe o souèinnost orgány Policie ÈR
poádat jakýkoliv pracovník soudu, justièní stráe nebo i jiný
pracovník Vìzeòské sluby ÈR.
(2) Bude-li okamitá souèinnost vyadována telefonicky, je
tøeba vyuít linky na stálou slubu okresního (krajského)
øeditelství Policie ÈR, jeho aktuální èíslo musí mít vechny
oprávnìné osoby k dispozici. Stálá sluba v odùvodnìných
pøípadech zpìtným dotazem ovìøí, zda nedochází k zneuití
tísòového volání; vdy ovem od oznamovatele zjistí charakter ohroení jako dùleitý podklad pro stanovení adekvátnosti
zákroku.
(3) K souèinnosti i bez ádosti podle odst. 1 a 2 dojde, pokud
ohroení signalizuje pult centralizované ochrany Policie ÈR
nebo jiný informaèní zdroj.
èl. 3
Zákrok Policie ÈR
(1) V pøípadì preventivního opatøení okresní (krajský) øeditel
Policie ÈR nebo jím povìøený pracovník pøedem projedná
s pøedsedou soudu nebo jím povìøeným zástupcem a velitelem
místní jednotky justièní stráe vechny okolnosti oèekávaného
ohroení, rozhodne o charakteru zákroku a zajistí i souèinnost
s pøísluníky justièní stráe, event. s dalími pøísluníky Vìzeòské sluby ÈR. Pøedseda soudu nebo jím povìøený zástupce o závìrech tohoto jednání a pøijatých opatøeních neprodlenì informuje pracovníka, který ve smyslu èl. 1. odst. 1
dá k preventivnímu opatøení podnìt.
(2) V pøípadì akutního ohroení postupují orgány Policie ÈR
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po vyhodnocení situace samostatnì. Pracovníci justièní stráe
nebo dalí pracovníci Vìzeòské sluby ÈR poskytnou
souèinnost pøi zákroku podle svých okamitých moností.
(3) V rámci preventivního opatøení i akutního ohroení
postupují orgány Policie ÈR v souèinnosti s pøedsedou
pøíslu-ného soudu vdy takovým zpùsobem, aby byla
maximálnì za-jitìna bezpeènost soudních i nezúèastnìných
osob a aby byl etøen i justièní a osobní majetek.
(4) Odmítnout zákrok v rámci preventivního opatøení nebo
akutního ohroení mùe Policie ÈR jen v pøípadì jeho zcela
zøejmé neúèelnosti. O takovém odmítnutí musí okresní (krajský) øeditel Policie ÈR vdy vypracovat zápis, ve kterém své
stanovisko zdùvodní a jeho kopii neprodlenì doruèí pøedsedovi pøísluného soudu.
(5) Rovnì o provedeném zákroku ve smyslu této dohody
zpracuje okresní (krajský) øeditel Policie ÈR zápis, ve kterém
vedle zhodnocení situace a úèinnosti zákroku uvede i pøípadné
kody na zdraví nebo na majetku vzniklé v souvislosti s ohroením nebo uskuteènìným zákrokem a zhodnotí jejich pøimìøenost. Kopii takového zápisu neprodlenì doruèí i pøedsedovi pøísluného soudu
èl. 4
Øeení rozporù mezi úèastníky dohody
(1) Dojde-li mezi pracovníky soudu a justièní stráe na stranì
jedné a pøísluníky Policie ÈR na stranì druhé k rozdílným
stanoviskùm buï o povaze èi následcích zákroku nebo proto,
e zákrok byl odmítnut, øeí je po slyení pøísluných osob na
spoleèném jednání pøedseda soudu a øeditel okresního
(krajského) øeditelství Policie ÈR.
(2) Nedojde-li ani po takovém projednání k jejich souhlasnému stanovisku a zákrok se týkal èinnosti okresního soudu, pøedloí jeho pøedseda vìc se svým stanoviskem pøedsedovi pøísluného krajského soudu, okresní øeditel pak øediteli
Správy kraje Policie ÈR. V pøípadì, e se zákrok týkal
èinnosti krajského nebo vrchního soudu, pøedloí jeho
pøedseda vìc se svým stanoviskem ministru spravedlnosti,
krajský øeditel Policie ÈR pak ministru vnitra.
(3) Pokud by ani spoleèné jednání pøedsedy krajského soudu
a krajského policejního øeditele ohlednì zákroku, který se
týkal èinnosti okresního soudu, nevedlo k souhlasnému stanovisku, pøedloí strany své stanovisko spolu s návrhem øeení rovnì svým resortním ministrùm k projednání a rozhodnutí.
èl. 5
Ustanovení závìreèné
(1) Jestlie se v této dohodì hovoøí o pøedsedovi soudu, pak
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pokud jde o èinnost Ministerstva spravedlnosti, má stejná
oprávnìní ministr spravedlnosti nebo z jeho povìøení bezpeènostní øeditel ministerstva.
(2) Jestlie se v této dohodì hovoøí o okresních a krajských
øeditelstvích a øeditelích, jsou tím mínìna i obvodní a mìstská
øeditelství a øeditelé a Správa hl. m. Prahy Policie ÈR a øeditel.
(3) O souèinnost orgánù Policie ÈR mùe poádat v pøípadech ohroení bezpeènosti a poøádku v místech èinnosti státního zastupitelství i pøísluný vedoucí státní zástupce nebo jím
povìøený zástupce.
(4) Policie ÈR je úèastníkem øízení o posouzení objektové
bezpeènosti soudù a státních zastupitelství, vyjadøuje se
k bezpeènostním projektùm tìchto organizací a její stanoviska
týkající se pøipojení na pulty centralizované ochrany Policie
ÈR jsou závazná.
(5) Poplachové systémy soudù a státních zastupitelství se pøi
respektování podmínek stanovených Policí ÈR pøipojují na
pulty centralizované ochrany Policie ÈR.
(6) Vichni pøedsedové okresních, krajských a vrchních soudù
po konzultaci s veliteli místních jednotek justièní stráe
a pøísluní øeditelé okresních (krajských) øeditelství Policie
ÈR uzavøou nejpozdìji do 31.12.1999 vlastní, èasovì
neomezenou dohodu o souèinnosti, která po pøihlédnutí
k místním podmínkám bude konkretizovat text této dohody,
vèetnì uvedení linek tísòového volání a dalích moností
spojení a souèinnosti. Dojednat je nezbytné také opatøení pøi
ohláení a nálezu nebezpeèného pøedmìtu, pøípadnì jeho
výbuchu, zpùsob pøebírání osob zadrených justièní stráí,
zesílení dohledu na objekty soudù v dobì, kdy nejsou
støeeny, i souèinnost pøi mimoøádných událostech, které se
mohou vyskytovat pøi èinnosti soudù mimo jeho budovu.
(7) Obdobné dohody o souèinnosti mohou uzavøít i vedoucí
státní zástupci a pøísluní øeditelé okresních a krajských
øeditelství Policie ÈR.
(8) S textem takto uzavøené dohody budou neprodlenì
seznámeni vichni pracovníci soudu a státního zastupitelství,
pøísluníci místní jednotky justièní stráe i pøísluníci
okresního (krajského) øeditelství Policie ÈR. Zároveò bude
zdùraznìna odpovìdnost za zneuití tísòového volání nebo
jiného zpùsobu spojení anebo za nedodrení podmínek
dohody.
(9) Tato dohoda nabývá úèinnosti dnem 16. prosince 1999.
V Praze dne 16. prosince 1999.
.......................................
ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl v.r.

.......................................
ministr vnitra:
PhDr.Václav Grulich v.r.

èástka 1
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5
Sdìlení
Jednání Èeské pojiovny a.s. jménem Èeské kanceláøe pojistitelù pøed soudy
a postavení Èeské pojiovny a.s. a Èeské kanceláøe pojistitelù jako zástupce a zastoupeného
(min. sprav. 260/2000-L)
Oprávnìní jednat za Èeskou pojiovnu a.s. vyplývá z jejích stanov, základních ustanovení organizaèního øádu a dalích interních pøedpisù. Zamìstnanci této pojiovny
mohou èinit právní úkony za Èeskou pojiovnu a.s., pokud
je to stanoveno v jejích interních pøedpisech nebo takové
úkony, k nim pøi jejich èinnosti obvykle dochází, anebo je
to vzhledem k jejich pracovnímu zaøazení obvyklé. Své
oprávnìní jednat za Èeskou pojiovnu a.s. prokazují tito
zamìstnanci osvìdèením vystaveným generálním øeditelem
Èeské pojiovny a.s. nebo jejím pøísluným regionálním
øeditelem.

Èeská kanceláø pojistitelù vstoupila dnem 1. ledna 2000 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona è. 168/1999 Sb., o pojitìní odpovìdnosti za kodu zpùsobenou provozem vozidla
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojitìní
odpovìdnosti z provozu vozidla), do právního postavení
svého pøedchùdce, tj. Èeské pojiovny a.s. Èeská kanceláø
pojistitelù takto ze zákona vstupuje do vech práv a povinností
vzniklých Èeské pojiovnì a.s. ze zákonného pojitìní
odpovìdnosti za kodu zpùsobenou provozem motorového
vozidla, vèetnì práv na náhradu nákladù vynaloených na
uplatnìní nebo bránìní práva, které se stalo pøedmìtem cese.
6

Sdìlení
Zmìna sídla a telefonního èísla okresního soudu v Ostravì
(min. sprav. 390/2000-L)
Nové sídlo organizace: Okresní soud v Ostravì
U Soudu è.p. 4/6187
708 82 Ostrava - Poruba

telefonní èíslo ústøedny: 6972111
fax: 6972801
7

Sdìlení
Závazný pokyn
policejního prezidenta
ze dne 10. prosince 1999, è. j. 832-2/1999-KPÚ-K,
kterým se upravuje vìcná, funkèní a místní pøíslunost
znaleckých (expertizních) pracovi Policie Èeské republiky
S ohledem na neustálý rozvoj nových metod, postupù a prostøedkù znaleckého (expertizního) zkoumání v oborech
elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví a strojírenství a jejich zavádìní do znalecké (expertizní) èinnosti
Policie Èeské republiky Kriminalistického ústavu Praha
(dále jen Kriminalistický ústav Praha) a odborù
kriminalistické techniky a expertiz Policie Èeské republiky správ krajù a správy hl. m. Prahy (dále jen odbory
kriminalistické techniky a expertiz) jako pracovi specializovaných na znaleckou èinnost, zapsaných v oddílu
I. Seznamu ústavù a jiných pracovi kvalifikovaných pro
znaleckou èinnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti
(dále jen Seznam), a za úèelem øádného zajitìní výkonu
této èinnosti v øízení pøed státními orgány a orgány, na
které pøely úkoly státních orgánù, ve smyslu pokynu ministra vnitra è. 43/1999, k zabezpeèení èinnosti znaleckých
(expertizních) pracovi Policie Èeské republiky, stanovím:
ÈÁST PRVNÍ
Základní pravidla pro urèení vìcné, funkèní a místní
pøíslunosti
Kriminalistického ústavu Praha a odborù
kriminalistické techniky a expertiz
ke znalecké (expertizní) èinnosti

1)

§ 21 odst. 1 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících

Èl. 1
Úvodní ustanovení
Rozsah znaleckého (expertizního) oprávnìní v oborech
elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví a stro jírenství Kriminalistického ústavu Praha a v oboru kriminalistika odborù kriminalistické techniky a expertiz, jako
pracovi specializovaných na znaleckou (expertizní) èinnost podle zvlátního pøedpisu1), stanoví zápis v oddílu I.
Seznamu.
Èl. 2
Vymezení základních pojmù
Pro úèely tohoto závazného pokynu se rozumí
a)
expertizou znalecké (expertizní) zkoumání ve stanovených oborech a odvìtvích a konstatování jeho
výsledkù
1. ve znaleckém posudku, vèetnì komplexního nebo
revizního znaleckého posudku,
2. v odborném vyjádøení, popø. potvrzení,
3. v pøedbìném vyjádøení,
b)
komplexní expertizou provedení znaleckého (expertizního) zkoumání ve dvou a více odvìtvích znalecké (expertizní) èinnosti, a to k tým nebo sou-
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c)

d)

e)

Sdìlení è. 7

visejícím a neoddìlitelným objektùm zkoumání,
popø. i k rùzným objektùm zkoumání, jestlie závìry
jedné expertizy pøímo navazují na závìry druhé
expertizy (jsou jimi podmínìny),
revizní expertizou nový znalecký posudek ve
smyslu zvlátního pøedpisu 2) v nìm je tøeba
vyrovnat se i s pøedchozím znaleckým posudkem
jiného znalce,
pøedbìným vyjádøením základní odborné posouzení pøedloených objektù bez provedení znaleckého (expertizního) zkoumání nebo konstatování
odborných skuteèností na základì provedení znaleckého (expertizního) zkoumání pouze u èásti objektù pøedloených ke zkoumání, nebo provedení
znaleckého (expertizního) zkoumání pouze základními metodami a postupy, resp. neprovedení znaleckého (expertizního) zkoumání v plné íøi tak, e jeho
výsledek (závìr) není mono pouít jako dùkaz
v øízení pøed státním orgánem; pøedbìné vyjádøení
slouí zejména orgánùm èinným v trestním øízení
jako podklad pro zahájení trestního stíhání nebo
pro pøijetí ji-ného rozhodnutí v pøípravném øízení,
doadujícím subjektem je státní orgán (popø. orgán, na který pøely úkoly státního orgánu), který
vyádá provedení znaleckého (expertizního) zkoumání v souvislosti s øízením probíhajícím pøed tímto
orgánem (zejména orgány èinné v trestním øízení,
správní orgány èinné ve správním øízení a orgány
projednávající pøestupky, soudy v obèanskoprávním, popø. správním øízení).
Èl. 3
Vìcná pøíslunost

(1)
Kriminalistický ústav Praha provádí èinnosti
uvedené v èl. 2
a)
v mimoøádnì závaných pøípadech trestné èinnosti
nebo jiných událostí celostátního významu,
b)
konají-li trestní nebo jiné øízení
1. útvary Policie Èeské republiky s pùsobností na
celém území Èeské republiky,
2. organizaèní èlánky Policejního prezidia Èeské republiky,
3. útvary Ministerstva vnitra,
c)
v rámci mezinárodní spolupráce, zejména prostøednictvím Policie Èeské republiky Národní ústøedny
Interpolu Praha,
d)
pro potøeby vyetøovací komise Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky,
e)
jestlie odbory kriminalistické techniky a expertiz
poadovanou expertizu neprovádìjí podle rozsahu
vìcné pøíslunosti Kriminalistického ústavu Praha a odborù kriminalistické techniky a expertiz ke znalecké
(expertizní) èinnosti podle jednotlivých odvìtví
(pøíloha è. 1),
f)
v pøípadech, kdy se jedná o zvlá nároèné a obtíné
znalecké (expertizní) zkoumání, jeho výsledek ne-

2)

èástka 1

mùe odbor kriminalistické techniky a expertiz z tìchto dùvodù zaruèit.
(2) V pøípadì pochybnosti o vìcné pøíslunosti odboru
kriminalistické techniky a expertiz, nebo Kriminalistického ústavu Praha, doadující subjekt projedná vyádání expertizy s vedoucím odboru kriminalistické techniky a expertiz pøed vyhotovením poadavku. Pøípadný spor o pøíslunost rozhodne øeditel Kriminalistického ústavu Praha
ve lhùtì 3 dnù ode dne kdy se o sporu dozví.
(3) Je-li vyadována komplexní expertiza a je-li alespoò
v jednom znaleckém (expertizním) zkoumání, které je
souèástí komplexní expertizy, vìcnì pøísluný Kriminalistický ústav Praha, pak je Kriminalistický ústav Praha
vìcnì pøísluný k provedení celé komplexní expertizy.
(4) V ostatních pøípadech jsou vìcnì pøísluné odbory
kriminalistické techniky a expertiz.
(5) Kriminalistický ústav Praha ani odbory kriminalistické techniky a expertiz nemohou výsledky svých
zkoumání pøímo poskytnout jako dílèí podklad jinému
znalci; mùe tak uèinit pouze doadující subjekt. Výsledky
zkoumání jiného znalce nemohou být souèástí závìrù Kriminalistického ústavu Praha nebo odboru kriminalistické
techniky a expertiz.
Èl. 4
Funkèní pøíslunost
(1) K vypracování revizní expertizy je vùèi znaleckým
posudkùm odborù kriminalistické techniky a expertiz pøísluný Kriminalistický ústav Praha.
(2) Kriminalistický ústav Praha je pøísluný k podání
revizní expertizy v celém rozsahu daného znaleckého (expertizního) zkoumání, není-li v pøíloze è. 1 uvedeno jinak.
(3) K pøezkoumání znaleckého posudku nebo odborného
vyjádøení podaného Kriminalistickým ústavem Praha
zøizuje øeditel Kriminalistického ústavu Praha komisi expertù.
Èl. 5
Místní pøíslunost
(1) Kriminalistický ústav Praha je místnì pøísluný k výkonu znalecké (expertizní) èinnosti v oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví a strojírenství pro celé území Èeské republiky.
(2) Místní pøíslunost odborù kriminalistické techniky a expertiz se zpravidla øídí územní pùsobností doadujícího
subjektu.
(3) Nemùe-li místnì pøísluný odbor kriminalistické
techniky a expertiz pøibraný k podání znaleckého posudku3) z objektivních dùvodù expertizu provést, upozorní doadující subjekt na tyto dùvody. Je-li po té poadavek zruen, vrátí jej odbor kriminalistické techniky a expertiz
spolu s podkladovými materiály, stopami a pøedmìty dùleitými pro expertizu, doadujícímu subjektu. Pøímé (administrativní) postoupení poadavku jinému odboru kriminalistické techniky a expertiz èi Kriminalistickému ústavu

§ 109 vìta druhá zákona è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád)
Napø: § 105 odst. 1 a 3 ve spojení s § 119 zákona è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjích
pøedpisù, § 127 ve spojení s § 167 zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 51 zákona è.
200/1990 Sb., o pøestupcích, ve spojení s § 36 zákona è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád), s poukazem na § 21 a §
25 zákona è. 36/1967 Sb., § 11 vyhláky è. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumoènících

3)

èástka 1

Sdìlení è. 7

Praha je nepøípustné.
(4) Objektivní dùvody, pro které nelze expertizu provést,
jsou
a)
expertizní odvìtví, z nìho je expertiza poadována,
není personálnì obsazeno,
b)
potøebná pøístrojová technika není v provozu,
c)
pracovitì je kapacitnì vyèerpané,
d)
dùleitý obecný zájem (napø. podjatost, støet zájmù).
(5) Nemùe-li místnì pøísluný odbor kriminalistické
techniky a expertiz z objektivních dùvodù podle odstavce
4 expertizu provést, postoupí poadavek, vèetnì podkladových materiálù, stop a pøedmìtù dùleitých
pro expertizu, jinému odboru kriminalistické techniky
a expertiz, na základì dohody jejich vedoucích. Nedojdeli k postoupení poadavku na základì takové dohody, je
moné poadavek postoupit na Kriminalistický ústav
Praha. Jinak odbor kriminalistické techniky a expertiz poadavek vrátí, spolu se zaslanými podkladovými materiály, stopami a pøedmìty, zpìt doadujícímu subjektu.
(6) Postoupení poadavku o provedení expertizy jinému
odboru kriminalistické techniky a expertiz nebo Kriminalistickému ústavu Praha lze provést pouze se souhlasem doadujícího subjektu.
ÈÁST DRUHÁ
Vìcná pøíslunost ke kriminalistickotechnické
èinnosti
Èl. 6
Rozsah vìcné pøíslunosti Kriminalistického ústavu Praha,
odborù kriminalistické techniky a expertiz pracovi kri-

4)
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minalistické techniky ke kriminalistickotechnické èinnosti a dalím èinnostem souvisejícím se znaleckou (expertizní) èinností Policie Èeské republiky je uveden v pøíloze è. 2.
ÈÁST TØETÍ
Pøíslunost k fyziodetekènímu vyetøení
Èl. 7
Rozsah vìcné pøíslunosti Kriminalistického ústavu Praha
v oblasti fyziodetekèního vyetøení je uveden v pøíloze è. 3.
ÈÁST ÈTVRTÁ
Spoleèná a závìreèná ustanovení
Èl. 8
Øeditel Kriminalistického ústavu Praha zajistí
a)
zmìnu rozsahu znaleckého oprávnìní zapsaného v oddílu I. Seznamu u Kriminalistického ústavu Praha a odborù kriminalistické techniky a expertiz,
b)
výmìnu osvìdèení o zpùsobilosti k výkonu expertizní èinnosti expertù,
c)
zpracování metodik znaleckého (expertizního)
zkoumání v pøísluných oborech a odvìtvích v souladu
s úkoly projektu zajitìní kvality (Quality Assurance.4)
Tento závazný pokyn nabývá úèinnosti dnem vydání.
Policejní prezident
plk. JUDr. Jiøí Koláø v.r.

Pokyn byl vydán ve Sbírce interních aktù øízení policejního prezidenta Èeské republiky dne 10. prosince 1999 - poznámka redakce
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Sdìlení è. 7

èástka 1

Pøíloha è. 1
Rozsah vìcné pøíslunosti Kriminalistického ústavu Praha
a odborù kriminalistické techniky a expertiz
ke znalecké (expertizní) èinnosti podle jednotlivých odvìtví
a) kriminalistická mechanoskopická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zkoumání nástrojù a stop nástrojù
Zkoumání zámkù a uzávìrù
Zkoumání napadených skøíní v celém rozsahu pro ukládání hodnot - pokladen
Zkoumání plomb
Zkoumání porueného skla
Zkoumání mechanického pokození odìvních
souèástek
Zkoumání mechanicky pokozených pøedmìtù z kovových
i nekovových materiálù
Zkoumání zda pøedmìty tvoøily jeden celek

KÚP

OKTE

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

b) kriminalistická trasologická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)

KÚP

OKTE

1.

Zjiování a zkoumání stop pohybu lidí a zvíøat (obuvi,
bosých nohou a stopy konèetin zvíøat)

v celém rozsahu

v celém rozsahu

2.

Zjiování a zkoumání stop kol nekolejových vozidel

v celém rozsahu

v celém rozsahu

3.

Zjiování a zkoumání stop rukavic, odìvních svrkù a
otiskù èástí tìl lidí a zvíøat

v celém rozsahu

v celém rozsahu

4.

Zjiování a zkoumání stop v jiných pøípadech, kdy dochází k vzájemnému kontaktu prostorovì ohranièených
objektù (otisky a vtisky rùzných pøedmìtù a stopy po jejejich pohybu)

v celém rozsahu

v celém rozsahu

c) kriminalistická elektrotechnická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)

KÚP

OKTE

1.

Zjiování a zkoumání existence a pøíèin poruch el. rozvodù, v celém rozsahu vodièù, ovládacích pøístrojù a
zdrojù el. energie z hlediska dodrení úèelu, podmínek
pouití a dovolených zatíení

v celém rozsahu

v celém rozsahu

2.

Zjiování a zkoumání existence a pøíèin poruch a ovìøoøování funkènosti el. strojù, spotøebièù, pøístrojù a zaøízení (mn, nn), zejména topidel, svítidel, elektromechanických
nických strojù, pøístrojù a regulaèních zaøízení

v celém rozsahu

v celém rozsahu

3.

Zjiování a zkoumání existence a pøíèin poruch ochrany
pøed úrazem el. proudem

v celém rozsahu

v celém rozsahu

4.

Zjiování a zkoumání existence a pøíèin poruch el. instalace a elektrických zaøízení motorových vozidel, dopravních a zdvihacích zaøízení a akumulátorových vozíkù

v celém rozsahu

v celém rozsahu

5.

Zjiování a zkoumání existence a pøíèin poruch el. instalace a elektrických zaøízení motorových vozidel, dopravních
a zdvihacích zaøízení a akumulátorových vozíkù

v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

6.

Zjiování a zkoumání stavu el. árovek, zejména dopravních prostøedkù, a urèení, zda árovky svítily èi nesvítily v
dobì svého pokození

v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

7.

Zjiování a zkoumání druhu, úèelu a funkènosti el. zaøízení, jejich souèástí a fragmentù, pouitých ke konstrukci el.
iniciaèních okruhù nastraených výbuných systémù

v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

èástka 1

Sdìlení è. 7

strana 13

d) kriminalistická defektoskopická a metalografická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zjiování a zkoumání pokození a poruení kovových a nekovových pøedmìtù, dílù, strojù a zaøízení,
poruch jejich funkènosti a urèení pøíèiny
2. Zjiování a zkoumání vlastností pøedmìtù, strojních
dílù a konstrukcí z kovových a nekovových materiálù
nedestruktivními a destruktivními metodami
3. Zjiování a zkoumání pokození a pøíèin pokození
pneumatik (pláù, duí a diskových kol)
4. Zjiování a zkoumání neèitelných, pozmìnìných a
odstranìných znakù, symbolù, èísel vyraených do
kovových materiálù
5. Zjiování a zkoumání odstranìných a pozmìnìných
identifikaèních znakù motorových vozidel
6. Zjiování a zkoumání druhu, shodnosti a vlastností
kovových materiálù
7. Zjiování a zkoumání pøíèin a podmínek zmìn struktury natavených elektrických mìdìných vodièù

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu1)

v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

e) kriminalistická balistická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zkoumání zbraní, zejména støelných zbraní a støeliva
2. Zkoumání úèinnosti zbraní a støeliva

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu1)

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

3. Zjiování totonosti zbranì podle vystøelených nábojnic nebo støel
4. Pøedbìné urèování (nebo vylouèení) typu zbranì v rozsahu pøedbìného vyjádøení
v celém rozsahu
podle vystøelených nábojnic nebo støel
5. Zjiování druhu zbranì podle vystøelených nábojv celém rozsahu
nic nebo støel
6. Zjiování rùzných okolností souvisejících se støelbou, zejména stanovitì støelce, smìr støelby, vzdálenost støelby jednotnou a hromadnou støelou a doby
poslední støelby, dráhy letu støely a pøedmìtù se zásahy støel

v rozsahu pøedbìného
vyjádøení
v celém rozsahu
v celém rozsahu

f) kriminalistická expertiza ruèního písma
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zkoumání jednotlivých druhù písma, tzn. kursivního, perlièkového a hùlkového, èíslic, pøípadnì znakù
a symbolù, s cílem individuální identifikace pisatele
2. Zkoumání pravosti podpisù, tzn. zjiování, zda podpis vyhotovila osoba, na její jméno zní nebo má znít.
U nepravých podpisù identifikace jejich pisatele
3. Zjiování znìní textù vyhotovených obtínì èitelným
písmem

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
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Sdìlení è. 7

èástka 1

g) kriminalistická expertiza písma psacích strojù
1.

Druh zkoumání (zjiování)
Zkoumání psacího stroje pouitého k napsání sporné písemnosti s cílem jeho individuální identifikace

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
s omezením na psací stroje
bývalé èsl. a souè. èeské výroby

2.

Zjiování druhu, modelu, znaèky, výrobce, pøípadnì roku výroby pouitého psacího stroje

v celém rozsahu

s omezením na psací stroje
bývalé èsl. a souè. èeské výroby

3.

Zjiování druhu pouité poèítaèové tiskárny

v celém rozsahu

v celém rozsahu

4.

Zkoumání textù dopsaných do písemností

v celém rozsahu

v celém rozsahu

5.

Zjiování èasového rozmezí napsání sporné písemnosti

v celém rozsahu

v celém rozsahu

Druh zkoumání (zjiování)
Zkoumání pravosti nebo zpùsobu pozmìòování dokladù a písemností, pouitých tiskových i rozmnoovacích technik a materiálù

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu1)

Zkoumání otiskù razítek a peèetí
Zkoumání psacích prostøedkù, papírù a dalích mamateriálù pouívaných v souvislosti s grafickým
projevem z hlediska urèení jejich skupinové pøíslunosti
Zkoumání textù se sníenou èitelností, textù bìným
zpùsobem neèitelných nebo neviditelných
Zjiování relativního stáøí písemností
Zkoumání podstaty a zpùsobu vyhotovení zápisù,
vrypù a jiných záznamù na tachografických kotouèích, jízdenkách a jiných dokladech
Zkoumání dalích specifických materiálù (lepidel,spálených papírù a materiálù, trhù, øezù a støihù papíru,
zpùsobu neoprávnìného otevøení potovních a jiných
zásilek, køíených tahù z hlediska jejich posloupnosti

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v rozsahu pøedbìného
vyjádøení
v rozsahu pøedbìného
vyjádøení

h) kriminalistická expertiza dokladù a písemností
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

i) kriminalistická expertiza platidel a cenin
1.
2.

Druh zkoumání (zjiování)
Zkoumání pravosti platidel, bankovek i mincí (èeské
i zahranièní mìny)
Zkoumání pravosti cenin (známek, kolkù a jiných pepenìních poukázek) a cenných papírù (obligací, smìnek, ekù) 2)

v celém rozsahu

j) kriminalistická jazyková expertiza psaného projevu
1.
2.
3.
4.

Druh zkoumání (zjiování)
Porovnání sporných a srovnávacích textù s cílem
individuální identifikace autora
Zjiování základních údajù o neznámém autorovi
(vìk, vyjadøovací úroveò, profesní vlivy, místní a
sociální pøíslunost, pøíp. pohlaví)
Vzájemné porovnání sporných textù (vyhotovených
i rùznými druhy písma) s cílem zjistit, zda je stylizovala jedna osoba
Zkoumání rùzných stránek zpùsobu stylizace a okolností vzniku textu (pøedchozí pøíprava znìní textu,
spontánnost stylizace, snaha po mìnìní jazykových
vlastností, samostatnost stylizace, stylizaèní spolupráce více osob aj.)

KÚP
v celém rozsahu1)

OKTE
v celém rozsahu1)

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu1)

èástka 1

Sdìlení è. 7
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k) kriminalistická daktyloskopická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
Porovnávání otiskù prstù (dlaní) osob, neznámých osob
a mrtvol s otisky prstù (dlaní) nebo zajitìnými daktyloskopickými stopami a vzájemné porovnávání daktyloskopických stop se stopami z neobjasnìných pøípadù
za úèelem individuální identifikace

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

Druh zkoumání (zjiování)
1. Zkoumání omamných, psychotropních látek, jejich
prekursorù a dále léèiv a výrobkù farmaceutického
prùmyslu vztahujících se k jejich výrobì3)
2. Zkoumání léèiv a výrobkù farmaceutického prùmyslu

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu, zejména
provádìním kvalitativní
analýzy
s omezením
na srovnávací analýzu

3.
4.
5.
6.
7.

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

l) kriminalistická chemická expertiza

8.
9.
10.
11.

Zkoumání organických sloek povýbuchových zplodin
Zkoumání organických sloek výbunin
Zkoumání nátìrových hmot
Zkoumání pohonných hmot a maziv
Zkoumání výrobkù chemického prùmyslu, drogistického zboí, øedidel apod.
Zkoumání toxických látek v potravinách, nápojích
a vodì pøi otravách
Zkoumání druhu a kvality lihovin, s omezením na
pøípady nezákonné výroby lihu
Zkoumání toxických látek v pøípravcích pouívaných
v zemìdìlství a prùmyslu
Zkoumání slzotvorných a drádivých látek4)

12. Zkoumání organických hoølavin, vèetnì zkoumání
zamìøeného na zjitìní tìkavých látek
13. Zkoumání neznámých látek a materiálù organického
pùvodu ve stopových mnostvích

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
s omezením
na srovnávací analýzu
v celém rozsahu 1)

v celém rozsahu
s omezením
na srovnávací analýzu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

s omezením
na srovnávací analýzu
s omezením
na komerèní pøípravky
s omezením na hoølaviny

v celém rozsahu

m) kriminalistická fyzikálnì - chemická expertiza

Druh zkoumání (zjiování)

1. Zkoumání anorganických pøímìsí v drogách, léèivech a v ostatních organických látkách
2. Zkoumání anorganických sloek povýbuchových
zplodin
3. Zkoumání anorganických sloek výbunin
4. Zkoumání anorganických sloek v nátìrových systémech
5. Zkoumání výrobkù chemického prùmyslu,
drogistického zboí a petrochemických výrobkù
(obsah anorganických sloek)
6. Zkoumání toxických anorganických látek v potravinách a nápojích
7. Zkoumání toxických anorganických látek pouívaných v zemìdìlství
8. Zkoumání anorganických stopových prvkù
9. Zkoumání kovových a jiných anorganických materiálù, s výjimkou plynných a bojových chemických
látek
10. Zkoumání kovových èástic a otìrù
11. Zkoumání pøítomnosti povýstøelových zplodin
12. Zkoumání kapalných vzorkù (obsah anorganických
sloek)
13. Zkoumání fragmentù textilních a jiných vláken a

KÚP

v celém rozsahu

OKTE

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu1)
v celém rozsahu1)
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
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14. Zkoumání anorganických mikroèástic neznámého
pùvodu a prùmyslových prachù
15. Zkoumání struktury úlomkù nátìrových systémù
16. Zkoumání zemin, minerálních zrn a nerostných
materiálù
17. Strukturní analýza zejména zemin, minerálních zrn
a nerostných materiálù a dalích krystalických látek
18. Zkoumání skel a jejich fragmentù
19. Zkoumání nátavù skla a struktury vláken árovek
20. Zkoumání struktury lomù materiálù
21. Zkoumání hoølavých látek, tj. zjiování jejich chemického sloení, chemických a fyzikálních vlastností a zjiování jejich pøítomnosti v rùzných látkách
a na rùzných materiálech, zjiování poárnìtechnických parametrù rùzných látek (materiálù)
22. Zjiování a zkoumání chemických, biochemických
a fyzikálních pøíèin vznícení, hoøení a výbuchu
23. Zjiování a zkoumání podmínek, za jakých mohlo
dojít k vznícení, hoøení nebo výbuchu rùzných látek

Sdìlení è. 7

èástka 1

v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

n) kriminalistická pyrotechnická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zkoumání neznámých pøedmìtù a látek s urèením,
zda jde o výbuninu, výbuný pøedmìt, pyrotechnický pøedmìt nebo munici
2. Zjiování pùvodu výbunin a výbuných pøedmìtù,
jejich druhu, zpùsobilosti k iniciaci a moných
úèinkù
3. Zkoumání vojenských a prùmyslových výbunin,
amatérsky èi nelegálnì zhotovených výbunin a
jejich kategorizace do tøíd (trhaviny, tøaskaviny,
støeliviny, výbuné pyrotechnické sloe)
4. Zkoumání vybuchlých a nevybuchlých pøedmìtù z
kategorie civilní zábavné pyrotechniky, legálnì i nelegálnì distribuovaných na trhu (ohòostrùjné efekty,
filmové efekty apod.)
5. Zkoumání výbunináøských parametrù výbunin s
s ohledem na zjiování jejich citlivosti k rùzným
podnìtùm, zjitìní brizance, výkonnosti, detonaèní
rychlosti, úèinkù na okolí apod. (provádìní detonaèních zkouek)
6. Zkoumání vojenské munice pìchotní, enijní, dìlostøelecké, raketové a letecké s ohledem na zjiování
typu, pùvodu, funkènosti apod.
7. Zkoumání nevybuchlých a vybuchlých nástraných výbuných systémù s ohledem na zjitìní jejich konstrukce,
zpùsobu iniciace, úèinkù, druhu pouité výbuniny
(vèetnì zajitìní koordinace expertiz v tìchto pøípadech
mezi jednotlivými pracoviti KÚP)

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu5)

v celém rozsahu

s omezením na komerèní
výbuniny1)

v celém rozsahu

èástka 1

Sdìlení è. 7
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o) kriminalistická biologická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zkoumání neznámého materiálu a zjiování, zda
zda jde o biologický materiál, èi nikoliv
2. Zkoumání biologického materiálu, zda jde o materiál ivoèiný - lidského, nebo zvíøecího pùvodu - a
u materiálu lidského pùvodu zjiování vlastností
tkání, trichologického materiálu, sekretù a exkretù
3. Zkoumání materiálu rostlinného a ivoèiného pùvodu a zjiování jeho taxonomické pøíslunosti,
pùvodu, vlastností, popø. i úèinkù

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

p) kriminalistická genetická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
Zkoumání lidského biologického materiálu, obsahujícího deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), která
slouí k urèení a vzájemné komparaci molekulárnì
genetických délkových nebo alelických polymorfismù vybraných chromosomálních oblastí

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu1)

r) kriminalistická antropologická expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zkoumání kosterního materiálu, pøedevím s cílem
zjistit pùvod a stáøí nálezu
2. Zkoumání lidského kosterního materiálu (zejména)
lebky); pøípadné porovnání s materiály vztahujícími
se k pohøeované èi hledané osobì
3. Srovnání osob, zejména oblièejù na fotografiích,
videozáznamech a jiných nosièích dat, za úèelem
jejich identifikace

KÚP
v celém rozsahu

OKTE

v celém rozsahu
v celém rozsahu

s) kriminalistická audioexpertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zjiování základních údajù o neznámém mluvèím
(vìk, pohlaví, vyjadøovací úroveò, profesní vlivy,
místní a sociální pøíslunost)
2. Porovnání sporných a srovnávacích analogových
èi digitálních nahrávek s cílem individuální identifikace mluvèího
3. Zjiování obsahu obtínì srozumitelných analogoanalogových èi digitálních nahrávek6)
4. Zjiování pravosti analogových èi digitálních nanahrávek (pùvodnost a celistvost nahrávek)
5. Zjiování okolností vzniku analogového èi digitálního zvukového záznamu (pouitý magnetofon,
mikrofon, magnetofonový pásek, popø. prostøedí,
v nìm byl zaznamenaný projev uèinìn)

KÚP
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

OKTE
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Sdìlení è. 7

èástka 1

t) kriminalistická videoexpertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zjiování originality analogového a digitálního videozáznamu7)
2. Zjiování záznamového zaøízení, kterým byl videozáznam poøízen8)
3. Zjiování dodateèných zásahù do originálu analogového i digitálního videozáznamu jeho úpravou (napø.
obrazovou animací) nebo vloením sekvence jiného
videozáznamu
4. Zjiování obsahu analogového i digitálního videozáznamu s cílem urèení osob, vìcí nebo dìjù, nacházejících se na tomto videozáznamu
5. Zjiování podmínek a okolností, za jakých byl videozáznam poøízen

KÚP
v celém rozsahu

OKTE

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

u) kriminalistická fotografická expertiza

1.

2.

3.
4.

5.

Druh zkoumání (zjiování)
Zkoumání snímacích (fotografických) pøístrojù a
monosti jejich vyuití na základì technických
parametrù
Zjiování snímacích (fotografických) pøístrojù na
základì pøedloených naexponovaných fotografických materiálù
Zjiování druhu fotografických materiálù a procesu
zpracování
Zkoumání fotografie za úèelem zjitìní, zda jde o
originál, reprodukci, fotomontá nebo zda do ní byly
byly provedeny dodateèné zásahy
Zjiování místa (prostøedí) fotografování podle
snímku

KÚP
v celém rozsahu

OKTE

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v) kriminalistická poèítaèová expertiza
Druh zkoumání (zjiování)
1. Zkouání hardwarových èástí sálových poèítaèù v celém rozsahu a minipoèítaèù vèetnì zjiování typu souborového systému
2. Zkoumání hardwarových èástí osobních poèítaèù
v celém rozsahu v celém rozsahu (PC, notebookù)
vèetnì zjiování typu souborového systému
3. Zkoumání hardwarových èástí kapesních poèítaèù
v celém rozsahu (palmtopù, subnotebookù, asistentù apod.) vèetnì dat
4. Zkoumání hardwarových èástí digitálních databank
a diáøù vèetnì dat
5. Zkoumání hardwarových èástí ostatní digitální techniky (kanceláøské a organizaèní techniky, èipových
a magnetických karet, mobilních telefonù apod.) vèetnì dat a telefonních karet
6. Zkoumání softwarových produktù a jejich èástí, zejména systémových, aplikaèních, programových a datových, pouívajících souborový systém FAT (Fille
Allocation Table)

KÚP

OKTE

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

s omezením na zkoumání
mobilních telefonù, SIM
karet a telefonních karet

v celém rozsahu

v celém rozsahu

èástka 1

7. Zkoumání softwarových produktù a jejich èástí, zejména systémových, aplikaèních, programových a datových, pouívajících souborový systém HPFS (High
Performace File System)
8. Zkoumání softwarových produktù a jejich èástí, zejména systémových, aplikaèních, programových a datových, pouívajících souborový systém NTFS (New
Technology File System)
9. Zkoumání softwarových produktù a jejich èástí, zejména systémových, aplikaèních, programových a datových, pouívajících souborový systém HFS (Hierarchy File System)
10. Zkoumání softwarových produktù a jejich èástí, zejména systémových, aplikaèních, programových a datových, pouívajících jiné souborové systémy (UNIX
a jeho modifikace, Novell NetWare a dalí)

1)

Sdìlení è. 7
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v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

Pøed vyádáním expertizy je tøeba si ovìøit, zda pøísluné znalecké pracovitì je schopno poadovanou expertizu podat
s ohledem na stávající materiálnì-technické a pøístrojové vybavení èi personální obsazení daného expertizního úseku.

2)

§ 1 zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

3)

Zkoumání alkoholu v krvi, moèi odbory kriminalistické techniky a expertiz ani Kriminalistický ústav Praha neprovádìjí.
Toto zkoumání provádìjí speciální toxikologická pracovitì Ministerstva zdravotnictví.

4)

Zkoumání ostatních chemických bojových látek provádí Institut civilní ochrany Èeské republiky.

5)

Netýká se nálezù munice a munice jednoduchého typu.

6)

Nejedná se o bìný pøepis srozumitelné nahrávky.

7)

S omezením na systémy VHS, S-VHS, V8, Hi-8 apod.

8)

S omezením na systémy VHS a S-VHS.
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Sdìlení è. 7

èástka 1

Pøíloha è. 2
Rozsah vìcné pøíslunosti Kriminalistického ústavu Praha,
odborù kriminalistické techniky a expertiz a pracovi kriminalistické techniky Policie Èeské republiky ke
kriminalistickotechnickým a dalím èinnostem
souvisejícím se znaleckou (expertizní) èinností Policie Èeské republiky
a) mechanoskopie
Èinnost
Zjiování, zda nástrojem byla vytvoøena stopa shodná se stopami z míst dosud neobjasnìných trestných
èinù zaloených v mechanoskopických sbírkách

KÚP
v rozsahu ústøední sbírky

OKTE
v rozsahu krajské sbírky

b) trasologie
Èinnost
Vedení digitalizované obrazové databáze vzorkù
(katalogu) trasologických stop, vèetnì zaøazování
(vkládání) obrazù trasologických stop z míst neobjasnìných trestných èinù do databázového systému
a zjiování shody obrazù a vzorù trasologických
stop

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

c) balistika
Èinnost
Zjiování, zda støelnou zbraní nebyl spáchán dosud neobjasnìný trestný èin

KÚP
s omezením na
rozsah ústøední sbírky
balistických stop
(nábojnic a støel)
z míst neobjasnìných
trestných èinù

OKTE
s omezením na
rozsah ústøední sbírky
balistických stop
(nábojnic a støel)
z míst neobjasnìných
trestných èinù

d) technické zkoumání dokumentù a cenin
Èinnost
Provádìní analýzy obrazu kopií bankovek, cenin a
písemností padìlaných barevnými laserovými kopírkami za vyuití speciálního dekódovacího systému BITMAP

KÚP
v celém rozsahu

OKTE

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu1)

e) daktyloskopie
Èinnost
1. Zjiování shody zajitìných daktyloskopických stop
s otisky prstù (dlaní) osob registrovaných v daktyloskopických sbírkách
2. Zjiování shody zajitìných daktyloskopických stop
z místa èinu s kontrolními otisky prstù (dlaní) osob
vytypovaných, podezøelých, domácích apod.
3. Zjiování shody daktyloskopických otiskù prstù
(dlaní) urèité osoby s otisky uloenými v daktyloskopických sbírkách
4. Zjiování shody otiskù prstù (dlaní) neznámých
osob a mrtvol s otisky uloenými v daktyloskopických sbírkách
5. Zjiování shody zajitìných daktyloskopických stop
se stopami zaloenými ve sbírce z neobjasnìných pøípadù
6. Zjiování shody vkládaných otiskù prstù se stopami
zaloenými ve sbírce z neobjasnìných pøípadù
7. Vyuívání automatizovaného daktyloskopického
identifikaèního systému AFIS pøi provádìní zjiování
v rámci kriminalistické daktyloskopické expertízy

èástka 1

Sdìlení è. 7
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f) pyrotechnika
Èinnost
Zjiování úèinkù výbuných systémù výbunin na
místì èinu s ohledem na pøedbìné urèení jejich
typu, zpùsobu uloení a mnoství výbuné látky
a zajiování stop ke kriminalistické pyrotechnické
expertíze

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

g) portrétní identifikace
Èinnost
Sestavování portrétu osoby podle výpovìdi svìdka
pomocí sytému PORIDOS

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu2)

pracovitì KT
v celém rozsahu2)

h) úprava audiozáznamu
Èinnost
Úprava audionahrávky pro zlepení srozumitelnosti
a vyhotovení kopie nahrávky

KÚP
v celém rozsahu

OKTE

i) videodokumentace
Èinnost
Videodokumentace procesních úkonù
Videodokumentace kriminalistických expertiz
Poøizování fotodokumentace z videozáznamù
Zpracovávání multiplexních videozáznamù z bezpeènostních TV systémù
5. Støihová úprava videozáznamù
6. Videodokumentace antropologických superprojekcí
7. Poøizování kopií z rùzných
záznamových systémù
j) fotografická dokumentace

KÚP
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu2)

pracovitì KT
v celém rozsahu

v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu2)

Èinnost
Fotografická dokumentace procesních úkonù
Fotografická dokumentace kriminalistických expertiz
Poøizování reprodukcí z rùzných obrazových pøedloh
Úpravy a zpracování fotografických obrazù pomocí
pomocí speciálních technolog. postupù
5. Zpracování neznámých nebo pokozených fotografických materiálù

KÚP
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu
v celém rozsahu
v celém rozsahu

pracovitì KT
v celém rozsahu

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

v celém rozsahu

v celém rozsahu

k) topografická dokumentace
Èinnost
1. Poøizování topografických plánkù míst událostí pomocí mìøièských metod
2. Poøizování topografických plánkù míst událostí pomocí fotogrammetrických metod
3. Zamìøování míst událostí stop, pøedmìtù, tras pohybu pachatele nebo jiných sledovaných objektù pomocí Globálního polohového systému (GPS)
4. Pøesné zapracování namìøených hodnot do mapových
podkladù

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

pracovitì KT
v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu2)

v celém rozsahu2)

v celém rozsahu
v celém rozsahu
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l) kriminalistickotechnické úkony v oblasti výpoèetní techniky
Èinnost
1. Poøizování kopií a dokumentování digitálních datových nosièù
2. Základní technická prohlídka poèítaèových systémù

1)
2)

KÚP
v celém rozsahu

OKTE
v celém rozsahu

pracovitì KT
v celém rozsahu2)

v celém rozsahu

v celém rozsahu

v celém rozsahu 2)

Kromì OKTE Praha pouze dle jednotlivých prstù.
Pøed vyádáním èinností je tøeba si ovìøit, zda pøísluný OKTE, pracovitì kriminalistické techniky okresního (obvodního,
mìstského) øeditelství Policie Èeské republiky, popø. jinak teritoriálnì vymezené pracovitì kriminalistické techniky, je
schopno poadovanou èinnost provést s ohledem na stávající materiálnì-technické a pøístrojové vybavení èi personální
obsazení daného úseku.

èástka 1

Sdìlení è. 7

Rozsah vìcné pøíslunosti Kriminalistického ústavu Praha
v oblasti fyziodetekèního vyetøení
1. Cílem fyziodetekèního vyetøení osob je ovìøit pravdivost údajù
(svìdeckých výpovìdí, výpovìdí obvinìných, pokozených apod.),
které osoby uvedly v souvislosti s objasòováním, pøípadnì
vyetøováním závané trestné èinnosti, pøípadnì zjitìní, zda osoba zná
skuteènosti rele-vantní pro objasòovanou událost a toto tají. Metoda
rovnì umoòuje eliminaci osob, které s trestnou èinností nesouvisí.
2. Èinnost pracovitì je zamìøena na
a) pøípravu, provedení vyetøení metodou polygrafického testování,
hodnocení poøízených záznamù a interpretaci výsledkù vyetøení
provádí KÚP v celém rozsahu,
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Pøíloha è. 3

b) pøípravu a provedení vyetøení metodou hlasové analýzy, hodnocení
poøízených záznamù a interpretaci výsledkù vyetøení provádí
KÚP v celém rozsahu.
3. Kriminalistický ústav Praha provádí fyziodetekèní vyetøení jako
neexpertizní obor pro orgány Policie Èeské republiky a orgány èinné
v trestním øízení (resortní i mimoresortní). Obì metody jsou pouívány
simultánnì. Vyetøení je provedeno na základì písemného poadavku
a podmínkou je písemný souhlas vyetøované osoby s provedením
fyziodetekèního vyetøení.
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