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1
Pokyn
obecné povahy
ze dne 17. ledna 2000, poø. è. 1/2000
nejvyího státního zástupce, jím se upravují podrobnosti dozoru státních zástupcù nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody a jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998,
kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu, a pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999,
o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Dozor nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu
trestu odnìtí svobody1) (dále jen "dozor") vykonává povìøený
státní zástupce krajského státního zastupitelství (dále jen
"státní zástupce"), v jeho obvodu se trest odnìtí svobody
vykonává.
(2) Oprávnìní státního zástupce vyího státního zastupitelství2) vùèi státnímu zástupci uvedenému v odstavci 1
vykonává povìøený státní zástupce pøidìlený k vrchnímu státnímu zastupitelství, v jeho obvodu je krajské státní zastupitelství uvedené v odstavci 1 (dále jen "státní zástupce
povìøený výkonem dohledu"), a vùèi státnímu zástupci
povìøenému výkonem dohledu vykonává tato oprávnìní za
podmínek stanovených zákonem povìøený státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství (dále jen "státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství").
(3) Výkonem dozoru uvedeného v odstavci 1 nebo výkonem
oprávnìní uvedených v odstavci 2 povìøuje státní zástupce nejvyí státní zástupce, který také toto povìøení zruuje. Nemùe-li tento dozor nebo tato oprávnìní v neodkladných pøípadech vykonat povìøený státní zástupce, lze povìøit výkonem dozoru nebo výkonem oprávnìní státního zástupce vyího státního zastupitelství i dalího státního zástupce pøidìleného ke státnímu zastupitelství uvedenému v odstavci 1 nebo 2. Povìøení pro neodkladný výkon dozoru nebo oprávnìní
státního zástupce vyího státního zastupitelství neplatí pro
dalí výkon dozoru nebo oprávnìní uvedené v odstavci 1 nebo 2.
Èl. 2
Pøedmìt dozoru
(1) Státní zástupce dbá zvlátì na to, aby ve výkonu trestu
odnìtí svobody nebyl nikdo dren nezákonnì. Státní zástupce
zejména provìøuje, zda
a) odsouzený byl pøijat do výkonu trestu na základì podkla-

dù stanovených právním pøedpisem3),
b) odsouzený byl v souladu s rozhodnutím soudu správnìumístìn do typu vìznice urèené k výkonu trestu.
(2) Státní zástupce se zamìøuje na to, zda jsou dodrovány
pøedpisy platné pro výkon trestu odnìtí svobody. Pøitom zejména provìøuje
a) dodrování oddìleného umisování odsouzených4) a vnitøní diferenciace výkonu trestu5),
b) zda nedochází k naruování úèelu výkonu trestu odsouzenými nebo pracovníky podnikù, v nich jsou odsouzení
zaøazeni do práce,
c) dodrování právních pøedpisù o právech a povinnostech
odsouzených,
d) dodrování právních pøedpisù o ochranì práv odsouzených vèetnì prostøedkù právní ochrany6), pøitom se zamìøuje i na to, zda byly vèas a podle urèení odeslány státnímu zastupitelství nebo jiným orgánùm nebo èinitelùm
stínosti a ádosti odsouzených,
e) zákonnost pouití donucovacích prostøedkù k dosaení
úèelu zákroku pøísluníka Vìzeòské sluby,
f) dodrování právních pøedpisù o proputìní z výkonu trestu7),
g) dodrování právních pøedpisù pøi ochranném léèení vykonávaném v prùbìhu výkonu trestu odnìtí svobody,
h) uplatòování a dodrování pøedpisù o ukládání a výkonu
kázeòských trestù a o udìlování kázeòských odmìn odsouzeným,
i) dodrování právních pøedpisù o zamìstnávání odsouzených,
j) zda se v souladu s úèelem výkonu trestu pøihlíí k vyivovací povinnosti odsouzených,
k) zda program zacházení obsahuje náleitosti stanovené zákonem,
l) zda jsou øeditelem vìznice pøedkládány návrhy na pøeøazování odsouzených do vìznice jiného typu.
(3) Státní zástupce se zamìøuje rovnì na to, zda Vìzeòská
sluba ve vìznici splnila pøíkazy, které døíve vydal, a zda nedochází opakovanì k protiprávnímu jednání nebo opomenutí
tého druhu.
(4) Státní zástupce nenahrazuje výkon pùsobnosti Vìzeòské
sluby ani jiných orgánù nebo osob.

1) § 4a zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù. § 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
2) § 11a zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
3) § 3 vyhláky è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
4) § 7 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
5) § 39 odst. 5 vyhláky è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
6) § 26 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
7) § 73 a § 75 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
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Èl. 3

Èl. 4

(1) Státní zástupce pravidelnì vìnuje pozornost dodrování
právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody u mladistvých odsouzených8), odsouzených en9), zvlátì pak matek
nezletilých dìtí10), odsouzených trvale pracovnì nezaøaditelných11) a odsouzených s duevními poruchami a s poruchami
chování12). Ve vztahu k tìmto skupinám odsouzených se státní
zástupce, vedle pøedmìtu dozoru dle èl. 2, zamìøuje také na
dodrování pøísluných zvlátních právních povinností.
(2) V souvislosti s výkonem trestu odnìtí svobody
mladistvými odsouzenými státní zástupce zejména provìøuje,
zda
a) mladiství odsouzení vykonávají trest oddìlenì od ostatních odsouzených,
b) se vìznice zamìøuje na výchovu mladistvého odsouzeného a na zabezpeèení jeho pøípravy na budoucí povolání,
c) vìznice u mladistvého odsouzeného, který má plnit povinnou kolní docházku, zabezpeèuje její plnìní vyuèováním místo výkonu práce,
d) zda vìznice k formì a obsahu pøípravy mladistvého odsouzeného na budoucí povolání ádá o vyjádøení zákonného zástupce, který s mladistvým odsouzeným ve výkonu trestu odnìtí svobody udruje styk, a orgán sociálnì právní ochrany dìtí13),
e) vìznice za splnìní zákonných podmínek umoní pøeruení výkonu trestu odnìtí svobody.
(3) V souvislosti s výkonem trestu odnìtí svobody
odsouzenými enami státní zástupce zejména provìøuje
a) vyøizování ádosti odsouzené matky nezletilého dítìte
o povolení, aby ve výkonu trestu odnìtí svobody mìla dítì u sebe a starala se o nì za podmínek stanovených zákonem14),
b) zda je umonìno pøeruení výkonu trestu za splnìní zákonných podmínek15).
(4) V souvislosti s výkonem trestu odnìtí svobody
odsouzenými s duevními poruchami a s poruchami chování
státní zástupce zejména provìøuje, zda se ve vnitøním øádu
vìznice
a pøi volbì obsahu a forem programu zacházení
pøihlíí k závìrùm odborného lékaøského posouzení tìchto
odsouzených a k nutnosti individuálního nebo skupinového
terapeutického pùsobení16).

Podklady pro výkon dozoru
Státní zástupce vykonává dozor z úøední povinnosti. Podkladem pro posouzení, zda jsou pøi výkonu trestu odnìtí svobody dodrovány právní pøedpisy, jsou mu vekeré informace,
které získá, zejména spisy, výsledky kontrol provedených
orgány uvedenými v zákonì17), písemné a ústní podnìty,
stínosti a ádosti odsouzených a jejich rodinných pøísluníkù,
poznatky z úèasti na jednání soudù ve vykonávacím øízení,
poznatky z èinnosti státního zastupitelství, podaná vysvìtlení,
listiny i jeho vlastní zjitìní.
Èl. 5
Metody výkonu dozoru
Metodami výkonu dozoru jsou
a) provìrka dodrování právních pøedpisù pøi výkonu trestu
odnìtí svobody (dále jen "provìrka"),
b) etøení provádìné na základì podnìtu k výkonu dozoru
(dále jen "proetøování podnìtu"),
c) etøení provádìné na základì jiného poznatku (dále jen
"proetøování jiného poznatku").
Èl. 6
Provìrka
(1) Provìrku ve vìznicích v obvodu své pùsobnosti provádí
státní zástupce zpravidla jedenkrát mìsíènì. Pøi provìrce se
státní zástupce zamìøuje na stav dodrování právních pøedpisù
v rozsahu uvedeném v èl. 2 za dobu od pøedcházející provìrky
a na to, jak jsou plnìna opatøení uèinìná na základì výsledkù
pøedcházejících provìrek.
(2) Státní zástupce mùe provést té provìrku podle potøeby
nebo mimoøádnou provìrku. Provìrku podle potøeby provede
státní zástupce na podkladì poznatkù z vlastní èinnosti, které
získá z pravidelných mìsíèních provìrek, nebo v souvislosti
s proetøováním podnìtu nebo jiného poznatku, nebo na podkladì poznatkù z výsledkù kontrol provedených pøíslunými

8) § 60 a § 65 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. § 82 a § 88
vyhláky è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
9) § 66 a § 68 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. § 89 a § 93
vyhláky è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
10) § 67 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. § 91 a § 94 vyhlá
ky è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
11) § 69 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. § 92, § 93 vyhláky
è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
12) § 70 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. § 94 vyhláky è.
345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
13) § 61 odst. 6 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
14) § 67 odst. 1 a 3 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
15) § 68 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
16) § 70 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
17) Napø. § 78 odst. 4 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
18) § 78 odst. 2 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
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státními orgány17). Mimoøádnou provìrku provede státní zástupce zejména tehdy, získá-li poznatky o tom, e ve vìznici
dochází k událostem, které závaným zpùsobem naruují
výkon trestu odnìtí svobody.
(3) Výsledek provìrky státní zástupce projedná s øeditelem
vìznice nebo s jeho zástupcem.
(4) O prùbìhu a výsledku provìrky poøídí státní zástupce do
5 pracovních dnù od jejího skonèení zápis, v nìm zejména
uvede
a) dobu a místo provìrky a jméno dozorového státního zástupce, který provìrku provedl,
b) dùvod a pøedmìt provìrky,
c) jména a funkce pøísluníkù nebo zamìstnancù Vìzeòské
sluby, od nich vyádal vysvìtlení,
d) jména a základní osobní údaje odsouzených, s nimi hovoøil,
e) pøehled jiných dùleitých úkonù uèinìných v prùbìhu
provìrky,
f) pøehled provìøených písemností a dokumentaci vìcí, v nich
dolo k poruení právních pøedpisù,
g) charakteristiku poruení právního pøedpisu o výkonu trestu odnìtí svobody,
h) zda jsou plnìna opatøení uèinìná na základì pøedcházejících provìrek,
i) výsledek provìrky, jméno a funkci osoby, s ní výsledek
provìrky projednal, a její stanovisko.
(5) Vzor zápisu o provìrce je uveden v pøíloze è. 1 tohoto
pokynu obecné povahy.
(6) Stejnopis zápisu o provìrce státní zástupce neprodlenì
zale státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu.
Èl. 7
Proetøování podnìtu
(1) Podnìtem se pro úèely tohoto pokynu obecné povahy
rozumí ádost fyzické nebo právnické osoby o výkon dozoru,
jejím obsahem jsou údaje nasvìdèující poruení právních
pøedpisù v souvislosti s výkonem trestu odnìtí svobody.
(2) Státní zástupce poøídí záznam o obsahu podnìtu, který
nebyl podán písemnì nebo který nebyl podán ústnì do protokolu a který nelze jinak pøevést do písemné formy. v záznamu uvede také jméno a adresu osoby, která podnìt podala, a
údaje umoòující ovìøit její totonost.
(3) Státní zástupce proetøí podnìt v celém rozsahu týkajícím se dodrování právních pøedpisù v souvislosti s
výkonem trestu odnìtí svobody. Vyuije pøitom v potøebné
míøe svých zákonných oprávnìní18) a jestlie je to úèelné,
provede provìrku zamìøenou na získání spolehlivých podkladù pro vyøízení podnìtu. Anonymní podnìt proetøuje
pouze tehdy, obsahuje-li konkrétní ovìøitelné údaje, jinak jej
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bez opatøení odloí.
(4) Státní zástupce proetøuje podnìt bez zbyteèných odkladù, s pøihlédnutím k závanosti poruení právních pøedpisù, kterému obsah podnìtu nasvìdèuje.
(5) Zjistí-li státní zástupce poruení právních pøedpisù, uèiní
v rámci své pravomoci neprodlenì opatøení k odstranìní
nezákonného stavu.19)
(6) Je-li výsledkem proetøení podnìtu závìr, e právní pøedpisy upravující výkon trestu odnìtí svobody porueny nebyly,
státní zástupce podnìt odloí, není-li dùvod k jinému vyøízení.
Jiným vyøízením mùe být zejména
a) pøedání podnìtu k vyuití na jiném úseku pùsobnosti
státního zastupitelství,
b) postoupení podnìtu jinému státnímu orgánu.
(7) O zpùsobu vyøízení podnìtu státní zástupce písemnì
uvìdomí toho, kdo podnìt podal. Obsah vyrozumìní nesmí
být v rozporu s úèelem øízení vedeného podle jiných právních
pøedpisù, je-li takové øízení vedeno nebo lze-li dùvodnì
oèekávat jeho zahájení, a musí dbát na zásadu presumpce
neviny a právo na ochranu osobnosti.
Èl. 8
Opakovaný podnìt
(1) Opakovaným podnìtem je podání, kterým jeho pisatel
vyjadøuje nesouhlas s vyøízením podnìtu podle èl. 7.
(2) K vyøízení opakovaného podnìtu je pøísluný
a) státní zástupce povìøený výkonem dohledu, týká-li se
opakovaný podnìt podnìtu vyøízeného státním zástupcem,
b) státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství, týkáli se opakovaný podnìt podnìtu, který státní zástupce povìøený výkonem dohledu odòal za podmínek stanove
ných zákonem20) státnímu zástupci a vyøídil sám.
(3) Neobsahuje-li opakovaný podnìt konkrétní dùvody nesouhlasu pisatele s vyøízením podnìtu, státní zástupce, který
opakovaný podnìt vyøizuje, vyzve toho, kdo podnìt podal,
aby takové dùvody uvedl, a stanoví mu k tomu pøimìøenou
lhùtu. Souèasnì jej pouèí, e nebudou-li takové dùvody ve
stanovené lhùtì uvedeny, bude opakovaný podnìt bez dalího
opatøení odloen a pøípadný dalí opakovaný podnìt v tée vìci ji nebude proetøován.
(4) O vyøízení opakovaného podnìtu musí být tomu, kdo
podnìt podal, zasláno odùvodnìné vyrozumìní, nejde-li o odloení opakovaného podnìtu podle odstavce 3 vìty druhé. Obsahem vyrozumìní musí být také pouèení o tom, e pøípadný
dalí opakovaný podnìt v tée vìci ji nebude proetøován.
(5) Obsahuje-li opakovaný podnìt nebo dalí opakovaný podnìt nové skuteènosti mající význam pro výkon dozoru, posuzuje se ve vztahu k tìmto skuteènostem jako podnìt podle èl. 7.

18) § 78 odst. 2 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. §14 a § 16
zákona è. 283/1993 Sb., o Státním zstupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
19) § 78 odst. 2 písm. e), f) zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
20) § 10 druhá vìta zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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Èl. 9
Proetøování jiného poznatku
(1) Jiným poznatkem je poznatek získaný zejména
a) vlastní aktivitou státního zástupce,
b) z jiných oblastí pùsobnosti státního zastupitelství,
c) z písemností postoupených jiným státním orgánem,
d) z hromadných informaèních prostøedkù.
(2) Na proetøování jiného poznatku se pøimìøenì uije èl. 7.
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tanovení èl. 10 odst. 2 se uije pøimìøenì. Vzor naøízení je
uveden v pøíloze è. 3 tohoto pokynu obecné povahy.
(3) Nemùe-li státní zástupce ve vìznici setrvat a do proputìní osoby, její proputìní naøídil, vyádá si od øeditele
vìznice zprávu o tom, kdy byla uvedená osoba proputìna.
Èl. 12

Právní prostøedky státního zástupce k prosazování zákonnosti

Pøedává-li státní zástupce písemný pøíkaz podle èl. 10 nebo
naøízení podle èl. 11 osobnì, nechá si na stejnopisu nebo kopii
pøísluné písemnosti potvrdit pøevzetí.

Èl. 10

Èl. 13

(1) Pøíkaz k zachovávání pøedpisù platných pro výkon trestu
odnìtí svobody (dále jen "pøíkaz") státní zástupce vydá, zjistíli
a) trvající poruování pøedpisù pro výkon trestu odnìtí svobody,
b) poruení pøedpisù pro výkon trestu odnìtí svobody, které sice ji v konkrétním pøípadì skonèilo, je vak z povahy vìci zøejmá monost jeho opakování.
(2) Pøíkaz se vydává zpravidla písemnì. Vdy z nìj musí být
jednoznaènì patrno, e jde o pøíkaz podle § 78 odst. 2 písm.
e) zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù. Písemný pøíkaz
dále obsahuje
a) název státního zastupitelství a jeho spisovou znaèku,
b) místo a datum vydání,
c) oznaèení adresáta pøíkazu,
d) pøesné oznaèení rozhodnutí, opatøení nebo skutku, které byly shledány protiprávními, a odùvodnìní tohoto závìru s odkazem na ustanovení právního pøedpisu, kterébylo porueno,
e) jméno a podpis státního zástupce, který pøíkaz vydal,
a kulaté razítko státního zastupitelství.
(3) Vzor písemného pøíkazu je uveden v pøíloze è. 2 tohoto
pokynu obecné povahy.
(4) V naléhavých pøípadech, není-li moné ihned vyhotovit
písemný pøíkaz, nebo v pøípadech, kdy lze ihned zjednat
nápravu, mùe státní zástupce vydat pøíkaz ústnì. Ústnì vydaný pøíkaz státní zástupce do 3 dnù potvrdí písemnì.
(5) Státní zástupce nemusí ústnì vydaný pøíkaz potvrzovat
písemnì, pokud byla za jeho pøítomnosti zjednána náprava
nebo pokud byl o zjednání nápravy písemnì vyrozumìn
vìznicí ve lhùtì uvedené v odstavci 3. Za písemné vyrozumìní se pro takový pøípad povauje i zpráva doruèená
faxem nebo elektronickou potou.

Dohled

Èl. 11
(1) Zjistí-li státní zástupce, e urèitá osoba je ve výkonu
trestu odnìtí svobody drena nezákonnì, naøídí, aby byla
ihned proputìna.21) Státní zástupce pøitom dbá, aby Vìzeòská
sluba splnila vùèi takové osobì zákonné povinnosti související s proputìním z výkonu trestu.22)
(2) Naøízení podle odstavci 1 se vydává písemnì. Us-

(1) Státní zástupce povìøený výkonem dohledu zejména
a) pøijímá a vyhodnocuje zápisy o provìrkách,
b) nejménì dvakrát roènì provádí provìrku èinnosti státních zástupcù ve svém obvodu,
c) metodicky øídí státní zástupce,
d) shromaïuje a vyhodnocuje poznatky o dodrování právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody a v pøípadì potøeby dává pokyny státním zástupcùm,
e) závané poznatky sdìluje se svým stanoviskem státnímu zástupci Nejvyího státního zastupitelství,
f) vyøizuje opakované podnìty.
(2) Státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství zejména
a) shromaïuje a vyhodnocuje poznatky o poruování právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody a o postu- pu a problémech pøi výkonu dozoru,
b) v rámci metodické èinnosti zajiuje jednotnou praxi státních zástupcù a státních zástupcù povìøených výkonem
dohledu,
c) zpracovává zprávy o stavu dodrování právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody a pøedává je nejvyímu státnímu zástupci,
d) vyøizuje opakované podnìty.
Èl. 14
Informaèní povinnost
(1) Státní zástupce neprodlenì podá informaci státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu a státnímu zástupci Nejvyího státního zastupitelství o mimoøádné události naruující výkon trestu odnìtí svobody, zejména vzpouøe vìzòù,
útìku z vìznice a vìzeòského pracovitì, sebevradì nebo
jiném náhlém úmrtí ve vìznici, pracovním úrazu se smrtelným následkem, hromadném èi organizovaném odmítání
práce, hladovce ve vìznici, hromadném násilí vìzòù, fyzickému útoku proti pøísluníku Vìzeòské sluby a jiné skuteènosti, kterou povauje za závanou a zpùsobilou ohrozit zákonný
výkon trestu odnìtí svobody.
(2) V informaci podle odstavce 1 státní zástupce zejména
uvede

21) § 78 odst. 2 písm. f) zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
22) § 73 písm. c) zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
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a) struèný a srozumitelný popis mimoøádné události,
b) pøíèiny mimoøádné události, jsou-li mu známy,
c) opatøení uèinìná Vìzeòskou slubou ve vìznici, pokud
byl o nich informován,
d) vlastní opatøení, pøicházejí-li podle povahy vìci v úvahu.
(3) Státní zástupce dále oznamuje státnímu zástupci
povìøenému výkonem dohledu a státnímu zástupci Nejvyího státního zastupitelství i jiné pøíèiny poruování
právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody, které
nemùe odstranit pøi výkonu vlastní pùsobnosti.
Èl. 15
Zmìna pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti o
výkonu dohledu
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
2/1998, kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu, se
mìní takto:
V èl. 4 se na konci odstavce 1 doplòuje vìta : Podle tohoto pokynu obecné povahy se nepostupuje pøi vyøizování podnìtù a opakovaných podnìtù k dozoru nad dodrováním
právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody. 1)
Nová poznámka pod èarou è. 1) zní:
1) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.
è. 1/2000, jím se upravují podrobnosti dozoru státních zástupcù nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu trestu
odnìtí svobody a jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují
podrobnosti o výkonu dohledu, a pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999, o postupu státního

èástka 1

zastupitelství v netrestní oblasti.
Èl. 16
Zmìna pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999 o postupu státního zastupitelství
v
netrestní oblasti
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
3/1999, o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti, se
mìní takto:
V èl. 1 odst. 2 se za slovo podrobnosti vkládají slova o
dozoru nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu trestu
1a) a.
Nová poznámka pod èarou è. 1a) zní:
1a) § 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí
svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
1/2000, jím se upravují podrobnosti dozoru státních zástupcù
nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí
svobody a jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti
o výkonu dohledu, a pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999, o postupu státního zastupitelství
v netrestní oblasti.
Èl. 17
Úèinnost
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 24. ledna 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.
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Vzor zápisu o provìrce
Krajské státní zastupitelství
KZd

..
.. . /2000
Zápis o provìrce

Provìrku provedl: (jméno státního zástupce) dne (datum) v (oznaèení vìznice).
Dùvod provìrky: (jde-li o provìrku podle èl. 5 odst. 1 vìty první, uvede se:
pravidelná provìrka,
jde-li o mimoøádnou provìrku, uvede se konkrétní úèel, napø.: proetøení podnìtu, jméno osoby, která podnìt podala, a spisová znaèka, pod ní je podnìt na státním zastupitelství veden)
Pøedmìt provìrky: (jde-li o pravidelnou provìrku, uvede se konkrétnì její hlavní zamìøení ve vztahu k èl. 2, jde-li o mimoøádnou provìrku, uvede se konkrétní pøípad nebo okruh pøípadù nebo úsek právní úpravy, na který je mimoøádná provìrka zamìøena)
V prùbìhu provìrky státní zástupce
a) vyádal vysvìtlení od (uvedou se náleitosti podle èl. 5 odst. 4 písm. c) a struèný obsah vysvìtlení),
b) hovoøil s (uvedou se náleitosti podle èl. 5 odst. 4 písm. d) a struèný obsah rozhovoru),
c) provedl tyto dalí úkony (uvedou se pøípadné dalí úkony, napø. jednání s jinými osobami, ne které jsou uvedeny pod písm.
a,b), vlastní pozorování a zjitìní dozorového státního zástupce ve vìznici atd.)
Pøehled provìøených písemností:
Pøíklad: Pøi provìrce byly pøezkoumány následující spisy: (uvedou se spisové znaèky nebo jiná identifikace spisù)
Dále byly pøezkoumány: (uvedou se data, è.j. a pøedmìty rozhodnutí nebo jiných písemností, pokud je státní zástupce
provìøoval)
Dokumentace vìcí, v nich dolo k poruení právních pøedpisù: (uvedou se è.j. nebo jiná oznaèení spisù nebo jiných písemností, z nich bylo zjitìno poruení právních pøedpisù, dále se uvede, v èem konkrétnì poruení právního pøedpisu spoèívá, a
ustanovení právního pøedpisu, které bylo porueno)
Opatøení z pøedcházejících provìrek: (uvede se, zda byla splnìna opatøení z minulých provìrek - není-li to zøejmé ze zápisù
o tìchto provìrkách - dále, která opatøení jetì zbývá splnit a proè, a jak jsou plnìna opatøení ukládající povinnosti, které je tøeba plnit prùbìnì)
Výsledek provìrky: (pokud bylo pøi provìrce zjitìno poruení právních pøedpisù, uvede se:
a) jaká opatøení státní zástupce uèinil, vèetnì event. ústnì podaných pøíkazù, nebo uèiní - na písemná opatøení postaèí odkázat a jejich stejnopisy pøiloit k zápisu o provìrce
b) kterých skuteèností se tato opatøení týkala - postaèí odkaz na pøíslunou vìc uvedenou výe v dokumentaci nebo na pøiloený stejnopis opatøení,
c) zda bylo tìmto opatøením vyhovìno, pøípadnì proè vyhovìno nebylo,
d) náleitosti podle èl. 5 odst. 4 písm. h)- stanoviskem se míní, zda byl výsledek provìrky akceptován nebo
vzat na vìdomí bez výhrad, pokud byly blíe vysvìtleny pøíèiny poruení právních pøedpisù, obsah tohoto vysvìtlení, pøípadnì výhrady k výsledku provìrky.)
(Místo a datum vyhotovení zápisu)
(Podpis státního zástupce)
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Vzor pøíkazu k zachovávání pøedpisù platných pro výkon trestu
odnìtí svobody

Krajské státní zastupitelství
Kzd

.

.

v

...

.

dne

.
.. /2000

Vìzeòská sluba
øeditel vìznice
v ...................................

Podle § 78 odst. 2 písm. e) zákona è. 169/1999 Sb.
pøikazuji:
1) V souladu s § 7 písm. a) zákona è. 169/1999 Sb. umístit odsouzeného ml. (jméno, pøíjmení) oddìlenì od dospìlých odsouzených.
2) Zachovávat postup podle (pøísluný paragraf a právní pøedpis), který byl (oznaèení konkrétního rozhodnutí, opatøení nebo jiného pøípadu poruení právního pøedpisu) poruen tím, e (vysvìtlení, v èem poruení právního pøed
pisu spoèívá).
Podle § 78 odst. 3 zákona è. 169/1999 Sb. je Vìzeòská sluba povinna tento pøíkaz bez odkladu provést.

Kulaté razítko
státního zastupitelství
Státní zástupce:
(jméno, pøíjmení, podpis)
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Pøíloha è. 3

Vzor naøízení o proputìní osoby nezákonnì drené ve výkonu trestu

Krajské státní zastupitelství
Kzd

.

.

v

...

.

dne

.
.. /2000

Vìznice
v

..
Podle § 78 odst. 2 písm. f) zákona è. 169/1999 Sb.
naøizuji

ihned propustit z výkonu trestu odnìtí svobody odsouzeného (jméno, pøíjmení, datum narození).
Rozsudkem Okresního soudu v
.. ze dne
sp.zn.
.
...
byl (jméno, pøíjmení, datum narození) odsouzen k trestu odnìtí svobody v trvání (let, mìsícù). Podle § 38 odst. 1
trestního zákona byla do uloeného trestu zapoèítána doba (mìsícù, dní) strávená ve vazbì. Do výkonu trestu odnìtí
svobody byl odsouzený pøijat dne
. Z výkonu trestu odnìtí svobody mìl být tedy odsouzený (jméno,
pøíjmení) proputìn dne
Podle § 78 odst. 3 zákona è. 169/1999 Sb. musí být odsouzený (jméno, pøíjmení, datum narození) na základì tohoto naøízení bez odkladu proputìn.
Kulaté razítko
státního zastupitelství
Státní zástupce:
(jméno, pøíjmení, podpis)
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2
Pokyn
obecné povahy
ze dne 25. ledna 2000, poø. è. 2/2000
nejvyího státního zástupce, jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996,
kterým se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce ze dne
4. prosince 1996 poø. è. 6 /1996, kterým se vydává
kanceláøský øád státního zastupitelství, se mìní takto:
1. V § 24 odst. 2 písm. d) zní:
d) rejstøík KZd (vzor è. 30) - pro dozor nad výkonem trestu odnìtí svobody,.
Dosavadní písm. d) se novì oznaèuje jako písm. e).
2. V § 24 odst. 3 písm. e) zní:
e) rejstøík VZd (vzor è. 30) - pro dozor nad výkonem trestu odnìtí svobody,.
Dosavadní písm. e) se novì oznaèuje jako písm. f).
3. V § 24 odst. 4 písm. d) zní:
d) rejstøík NZd (vzor è. 30) - pro dozor nad výkonem trestu odnìtí svobody,.
Dosavadní písm. d) se novì oznaèuje jako písm. e).
4. V § 28 odst. 1 zní:
(1) Kadý spis je oznaèen spisovou znaèkou, která se
skládá z oznaèení a bìného èísla rejstøíku, do nìho je
vìc zapsána, a z èíslovky oznaèující letopoèet (napø. Zt
205/2000).
Spisové znaèky uvedené ve vech následujících ustanoveních pokynu obecné povahy nejvyího státní ho zástupce
poø. è. 6/1996, kterým se vydává kanceláøský øád státního
zastupitelství, i v jeho pøílohách se mìní tak, e poslední
dvì èíslice letopoètu se nahrazují èíslovkou oznaèující letopoèet.
5. V § 34 odst. 1 se za písm. h) vkládá nové písm. i), které
zní:
i) spisy pro dozor nad výkonem trestu (vzor è.31), .
Dosavadní písm. ch) se novì oznaèuje jako písm. j).
6. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který vèetnì poznámky è.
5a) zní:
"§ 42a
Spis pro dozor nad výkonem trestu
(1) Spis dokumentuje výkon pùsobnosti povìøeného státního zástupce.5a)
(2) Spis se zakládá pøi prvém zápisu do pøísluného rejst-

øíku pro kadou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu, spisového pøehledu a písemností, které se do spisu chronologicky zakládají.
7. V § 45 odst. 4 vìta druhá zní:
Kulatým razítkem se opatøují i vyhotovení pøíkazù k proputìní z vazby, pøíkazù k pøemístìní do jiné vìznice, souhlasù s návtìvou obvinìného, který je ve vazbì, pøíkazù
k zachovávání pøedpisù platných pro výkon trestu odnìtí
svobody a naøízení o proputìní osoby nezákonnì drené
ve výkonu trestu odnìtí svobody.
8. V § 46 odst. 3 se støedník nahrazuje teèkou a dosavadní
èást vìty za støedníkem se nahrazuje vìtou:
Nahlédnutí do osobního spisu se umoní zamìstnanci,
o nìm je osobní spis veden, jinak je k nahlédnutí do osobního spisu nebo k jeho zapùjèení vdy potøebný souhlas
vedoucího státního zástupce.
9. V § 56 odst. 1 poslední vìtì se za slovo zastupitelství
vkládají slova po dohodì.
10. V § 56 se odstavec 2 vèetnì poznámky pod èarou è. 6
zruuje. Dosavadní odstavce 3, 4, 5 se novì oznaèují jako
odstavce 2, 3, 4.
11. V pøíloze è. 1 se ve vzoru è. 23 slovo odvolávací nahrazuje slovem "odvolací".
12. V pøíloze è. 1 se doplòuje vzor è. 30, který zní:
Návod k vedení rejstøíku pro dozor nad výkonem trestu
Do rejstøíku se zapisují vìci týkající se dozoru státního zástupce nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu
trestu odnìtí svobody.
U krajských státních zastupitelství se v rejstøíku KZd zøídí 5 oddílù. Zápisy v nich se provádìjí takto:
Oddíl 1: Sbìrné spisy
pro evidenci opakujících se písemností stejného
druhu, napø. programy porad vedení vìznice, zápisy nebo zprávy z vìznice, není-li dùvod zapsat
je samostatnì do nìkterého z následujících oddílù,
a jiné písemnosti, pokud dozorový státní zástupce
povauje za potøebné je tímto zpùsobem evidovat.
Oddíl 2: Provìrky ve vìznicích
Zapisuje se kadá provìrka ve vìznici, tedy nejen
pravidelná, ale i mimoøádná provìrka nebo pro-

5a) § 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/2000, jím se upravují podrobnosti dozoru státních zástupcù nad
dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody a jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního
zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu, a pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999, o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti.
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vìrka provedená podle potøeby, a to i tehdy, je-li
provedena za úèelem získání podkladù pro vyøízení vìci zapsané v jiném oddílu.
Oddíl 3: Podnìty
Zapisují se podnìty podle èl. 7 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.è. 1/2000.
Oddíl 4: Jiné poznatky
Zapisují se jiné poznatky podle èl. 9 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.è.
1/2000.
Oddíl 5: Ostatní
Zapisují se napø. zprávy podávané podle èl. 14 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce
poø. è. 1/2000 a jiné vìci, pro nì není urèen nìkterý z oddílù 1 a 4.
U vrchních státních zastupitelství se v rejstøíku VZd zøídí
4 oddíly. Zápisy v nich se provádìjí takto:
Oddíl 1: Sbìrné spisy
Pro evidenci opakujících se písemností stejného
druhu vèetnì zápisù o provìrkách provedených povìøenými státními zástupci krajských státních zastupitelství ve vìznicích.
Oddíl 2: Provìrky èinnosti státních zástupcù povìøených výkonem dozoru
Zapisují se provìrky podle èl. 13 odst. 1 písm. b)
pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.è. 1/2000.
Oddíl 3: Opakované podnìty
Zapisují se opakované podnìty podle èl. 8 pokynu
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.è.
1/2000.
Oddíl 4: Ostatní
Zapisují se napø. informace podle èl. 14 pokynu
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.è.
1/2000, jiné poznatky podle èl. 9 tého pokynu,
vìci odòaté podle § 10 vìty druhé zákona o státním zastupitelství povìøenému státnímu zástupci
krajského státního zastupitelství, podání kromì opakovaných podnìtù a jiné vìci, pro které není urèen
nìkterý z oddílù 1 a 3.
U Nejvyího státního zastupitelství se v rejstøíku NZd
zøídí oddíly. Zápisy v nich se provádìjí takto:
Oddíl 1: Sbìrné spisy
Pro evidenci opakujících se písemností stejného
druhu.
Oddíl 2: Informace
Zapisují se zprávy, které státní zástupce NSZ zpracovává podle èl.13 odst. 2 písm. c) pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.è.
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1/2000 a informace podle èl. 14 tého pokynu.
Oddíl 3: Stanoviska
Zapisují se stanoviska a jiné materiály metodické
povahy, které státní zástupce NSZ zpracovává zejména pro povìøené státní zástupce vrchních a krajských státních zastupitelství.
Oddíl 4: Ostatní
Zapisují se vìci, pro které není urèen nìkterý z oddílù 1 a 4, vèetnì vìcí podle § 10 zákona o státním zastupitelství odòatých povìøenému státnímu
zástupci vrchního státního zastupitelství.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
Sloupec 1: Bìné èíslo, které je rozhodné pro tvoøení spisové znaèky, a jméno státního zástupce.
Sloupec 2: Datum, kdy písemnost dola. U vìcí zapisovaných na základì vlastní aktivity státního zástupce, napø. provìrek nebo vlastních poznatkù, se uvede datum pokynu k zapsání do rejstøíku.
Sloupec 3: Jméno, pøíjmení a bydlitì podatele. Není-li
podatel fyzickou osobou, zapíe se jeho název
a sídlo. Jde-li o provìrku, nebo vlastní poznatek vèetnì poznatku získaného z jiné oblasti
pùsobnosti tého státního zastupitelství, zapíe se: vlastní.
Sloupec 4: Uvedou se známé údaje o osobì, jí se vìc týká. Je-li tato osoba totoná s osobou uvedenou
ve sloupci 3, uvede se podatel a datum narození nebo rodné èíslo, jsou-li známy.
Týká-li se vìc dvou nebo více osob, uvedou se
pøísluné údaje pouze o jedné z nich a dále se
uvede: a dalí.
Jméno osoby uvedené ve sloupci 4 se zapisuje do jmenného seznamu. Netýká-li se vìc bezprostøednì konkrétní osoby, sloupec 4 se nevyplòuje.
Sloupec 5: Uvede se struèná charakteristika vìci. Jde-li o
provìrku ve vìznici, uvede se provìrka.
Jde-li o provìrku èinnosti povìøeného státního
zástupce (zapisuje se v rejstøíku VZd), uvede
se napø. provìrka KSZ Brno.
Sloupec 6: Uvede se název vìznice, jí se vìc týká. Název
vìznice se uvádí nejen u provìrek (rej. KZd),
ale i u podnìtù, opakovaných podnìtù nebo
ostatních vìcí, mají-li bezprostøední vztah k dodrování právních pøedpisù pøi výkonu trestu
v konkrétní vìznici. Nejde-li o takovou vìc,
sloupec 6 se nevyplòuje.
Sloupec 7: Uvede se datum, kdy byl pøíkaz podán.
Sloupec 8: Uvede se datum, kdy byla vìc odloena. Jako
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odloené se vyznaèují vìci, u nich nebyl shledán dùvod k ádnému jinému opatøení.
Sloupec 9: Uvede se datum vyøízení vìci a struèná charakteristika vyøízení, napø.: postoupeno,
zpráva, stanovisko, pokyn, naøízení.
Vyøízení vìci stanoviskem nebo pokynem
lze vyznaèit jen v rej. VZd nebo NZd. Vyøízení vìci naøízením se zapisuje èervenì.
Sloupec 10: Tukou se vyznaèují evidenèní poznámky
o obìhu spisù. Lze vyznaèit rovnì pomocné
doplòující údaje k zápisùm v jiných sloupcích.

èástka 1

Je-li jako zpùsob vyøízení vyznaèen pøíkaz
(sloupec 7) nebo naøízení (sloupec 9), vy znaèuje se ve sloupci 10 zpùsob vyøízení takového opatøení orgánem Vìzeòské sluby, napø.: 8. 9. 2000 vyhovìno.
Vìc se odkrtne modøe jako vyøízená, jakmile
byl uèinìn zápis ve sloupci 7 a 9. Byla-li vìc
vyøízena pøíkazem (sloupec 7) nebo naøízením
(sloupec 9), odkrtne se rovnì èervenì.
13. V pøíloze è. 1 se doplòuje vzor è. 31, který zní:
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Vzor è. 31 KØ

.................................
(razítko)

...........................................
(spisová znaèka)

Spis pro dozor nad výkonem trestu

Vìc: .....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Státní zástupce:

Vylouèeno ze znièení:

..................................................................
(spisová znaèka)

Lhùta:

strana 14

Pokyn è. 2, 3

14. Pøíloha è. 4 se doplòuje takto:
30. Rejstøík pro dozor nad výkonem trestu (KZd, VZd,
NZd) ...................... 30
31. Spis pro dozor nad výkonem trestu ................... 31.
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Èl. II
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. února 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.

3
Pokyn
obecné povahy
ze dne 20. bøezna 2000, poø. è. 3/2000
nejvyího státního zástupce, jím se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací
u státních zastupitelství
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"),
stanovím:
Èl. 1
Obecné ustanovení
(1) Specializací se rozumí hlavní zamìøení èinnosti státního
zástupce èinného u okresního, krajského, vrchního nebo Nejvyího státního zastupitelství. Státní zástupce vyøizuje vìci
podle své specializace; lze mu pøidìlovat i jiné vìci, které do
jeho specializace nespadají, pokud to vyadují odùvodnìné
potøeby náleitého výkonu pùsobnosti pøísluného státního zastupitelství.
(2) Vedoucí státní zástupci písemným opatøením stanoví
specializace po posouzení odborných pøedpokladù jednotlivých státních zástupcù, skladby trestné èinnosti páchané
v obvodu pùsobnosti pøísluného státního zastupitelství, povahy úkolù plnìných státním zastupitelstvím a s pøihlédnutím
k tomu, aby bylo podle moností zajitìno rovnomìrné zatíení státních zástupcù vyøizovanými vìcmi. Státnímu zástupci lze takto stanovit i více ne jednu specializaci. Specializaci lze stanovit i vedoucímu státnímu zástupci a jeho
námìstkovi nebo námìstkùm, u krajského, vrchního a Nejvyího státního zastupitelství té øediteli odboru nebo vedoucímu oddìlení.
(3) Pøísluný vedoucí státní zástupce mùe rozhodnout
o tom, e nìkteré specializace stanoví pøímo v organizaèním
øádu státního zastupitelství (odbory, oddìlení atd.), pokud tak
ji v minulosti neuèinil.
(4) Vyaduje-li to nezbytnì stav odborných znalostí a
zkueností státního zástupce s pøihlédnutím k povaze úkolù
státního zastupitelství, vedoucí státní zástupce mùe zcela
výjimeènì rozhodnout, e státní zástupce nebude mít po dobu
nejvýe jednoho roku stanovenu ádnou specializaci a e mu
budou pøidìlovány vìci v rámci rùzných, vzájemnì nesouvisejících specializací.
(5) Vedoucí státní zástupci umoní státnímu zástupci
vzdìlávání v rozsahu stanovené specializace (§ 23 odst. 1
zákona ve spojení s § 142 odst. 2 zákoníku práce). Jestlie
státní zástupce má stanovenu specializaci, je povinen se
náleitým zpùsobem vzdìlávat; povinnost prohlubovat si své
znalosti mají i ostatní státní zástupci (§ 23 odst. 1 zákona ve
spojení s § 141a zákoníku práce).
(6) Pokud podle stanovené specializace mùe být vìc
pøidìlena dvìma nebo více státním zástupcùm, pøidìlí se jed-

nomu z nich podle hledisek uvedených v odst. 2.
(7) Rámcové rozdìlení specializací a jejich základní obsahová náplò jsou uvedeny v pøíloze tohoto pokynu obecné povahy.
(8) Státní zástupci - specialisté pøi vyøizování vìcí v rámci
jejich specializace, vèetnì metodické èinnosti, komunikují
s pøíslunými specialisty nejblíe vyího, resp. niího státního zastupitelství, pøímo.
Èl. 2
Obsazení specializací u okresních státních zastupitelství
(1) U okresních státních zastupitelství se zøizují následující
základní specializace:
a) na hospodáøskou a majetkovou trestnou èinnost,
b) na obecnou kriminalitu,
c) na trestnou èinnost mladistvých a trestné èiny spáchané
na dìtech a na mládei,
d) na drogovou trestnou èinnost,
e) na trestnou èinnost v dopravì, jako i trestnou èinnost
spáchanou v souvislosti s poáry, výbuchy a jinými haváriemi a ivelnými pohromami,
f) na trestné èiny spáchané z rasových, národnostních nebo jiných nenávistných pohnutek,
g) na netrestní úsek èinnosti státního zastupitelství.
(2) Okresní státní zástupce mùe s pøihlédnutím k skladbì
trestné èinnosti a povaze úkolù plnìných státním zastupitelstvím po pøedchozím projednání s krajským státním zástupcem stanovit i dalí specializace výslovnì neuvedené v odstavci 1. Takovými specializacemi mohou být zejména:
a) na trestnou èinnost spáchanou pøísluníky ozbrojených
sil nebo ozbrojených sborù a trestné èiny veøejných èi
nitelù,
b) na postih korupce.
Èl. 3
Obsazení specializací u krajských státních zastupitelství
(1) U krajských státních zastupitelství se zøizují následující
základní specializace:
a) na hospodáøskou a majetkovou trestnou èinnost vèetnì
finanèní trestné èinnosti, postihu korupce, legalizace
výnosù z trestné èinnosti a organizování nelegální migrace,
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b) na obecnou kriminalitu vèetnì zvlá závané násilné
trestné èinnosti,
c) na trestnou èinnost mladistvých a trestné èiny spáchané
na dìtech a na mládei,
d) na drogovou trestnou èinnost,
e) na trestnou èinnost v dopravì, jako i trestnou èinnost
spáchanou v souvislosti s poáry, výbuchy a jinými haváriemi a ivelnými pohromami,
f) na trestné èiny spáchané z rasových, národnostních nebo jiných nenávistných pohnutek,
g) na trestnou èinnost spáchanou pøísluníky ozbrojených
sil nebo ozbrojených sborù a trestné èiny veøejných èinitelù,
h) na netrestní úsek èinnost státního zastupitelství,
ch) na dozor nad místy, kde se vykonává trest odnìtí svobody.
(2) Krajský státní zástupce mùe s pøihlédnutím k skladbì
trestné èinnosti a povaze úkolù plnìných státním zastupitelstvím stanovit i dalí specializace výslovnì neuvedené v
odstavci 1. Takovými specializacemi mohou být zejména:
a) pøezkum dùvodnosti podnìtù ke stínostem pro poruení zákona a pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní iniciativy,
b) právní styk s cizinou podle hlavy dvacáté ètvrté trestního øádu,
c) metodická a analytická èinnost státního zastupitelství
a statistika (zprávy o èinnosti za uplynulý rok, zvlátní
zprávy, stanoviska k jednotnému výkladu právních pøedpisù apod.).
Èl. 4
Obsazení specializací u vrchních státních zastupitelství
(1) U vrchních státních zastupitelství se zøizují následující
základní specializace:
a) na pøezkum dùvodnosti podnìtù ke stínostem pro poruení zákona a pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní
iniciativy,
b) na výkon dohledu nad èinností bezprostøednì niích
státních zastupitelství,
c) na netrestní úsek èinnosti státního zastupitelství,
d) na legislativu, metodickou a analytickou èinnost státního zastupitelství a statistiku (zprávy o èinnosti za uplynulý rok, zvlátní zprávy, stanoviska k jednotnému výkladu právních pøedpisù, apod.),
e) na hospodáøskou a majetkovou trestnou èinnost, vèetnì
finanèní trestné èinnosti, postihu korupce, legalizace výnosù z trestné èinnosti a organizování nelegální migrace,
f) na obecnou kriminalitu,
g) na trestnou èinnost mladistvých a trestné èiny spáchané
na dìtech a na mládei,
h) na drogovou trestnou èinnost,
ch) na trestnou èinnost spáchanou pøísluníky ozbrojených
sil nebo ozbrojených sborù a trestné èiny veøejných èinitelù,
i) na dozor nad místy, kde se vykonává trest odnìtí svobody.
(2) Vrchní státní zástupce mùe s pøihlédnutím k skladbì
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trestné èinnosti a povaze úkolù plnìných státním zastupitelstvím stanovit i dalí specializace výslovnì neuvedené v
odstavci 1. Takovými specializacemi mohou být zejména:
a) trestná èinnost v dopravì, jako i trestná èinnost spáchaná v souvislosti s poáry, výbuchy a jinými haváriemi
a ivelnými pohromami,
b) trestné èiny spáchané z rasových, národnostních nebo
jiných nenávistných pohnutek.
Èl. 5
Obsazení specializací u Nejvyího státního zastupitelství
(1) U Nejvyího státního zastupitelství se zøizují následující základní specializace:
a) na pøezkum dùvodnosti podnìtù ke stínostem pro poruení zákona a pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní
iniciativy,
b) na výkon dohledu nad èinností bezprostøednì niích
státních zastupitelství,
c) na právní styk s cizinou,
d) na netrestní úsek èinnosti státního zastupitelství,
e) na vnitøní a vnìjí legislativu, metodickou a analytickou
èinnost státního zastupitelství a statistiku (zprávy o èinnosti za uplynulý rok, zvlátní zprávy, stanoviska k jednotnému výkladu právních pøedpisù, apod.),
f) na hospodáøskou a majetkovou trestnou èinnost, vèetnì
finanèní trestné èinnosti, postihu korupce, legalizace výnosù z trestné èinnosti a organizování nelegální migrace,
g) na obecnou kriminalitu,
h) na trestnou èinnost mladistvých a trestné èiny spáchané
na dìtech a na mládei,
ch) na drogovou trestnou èinnost,
i) na trestnou èinnost spáchanou pøísluníky ozbrojených
sil nebo ozbrojených sborù a trestné èiny veøejných èinitelù,
j) na trestné èiny spáchané z rasových, národnostních nebo jiných nenávistných pohnutek,
k) na dozor nad místy, kde se vykonává trest odnìtí svobody.
(2) Nejvyí státní zástupce mùe s pøihlédnutím k skladbì
trestné èinnosti a povaze úkolù plnìných státním zastupitelstvím stanovit i dalí specializace výslovnì neuvedené v
odstavci 1. Takovými specializacemi mohou být zejména:
a) trestná èinnost v dopravì, jako i trestná èinnost spáchaná v souvislosti s poáry, výbuchy a jinými haváriemi a ivelnými pohromami,
b) trestné èiny spáchané v období mezi 25. 2. 1948 a 29.
12. 1989, jako i trestné èiny spáchané pøed dnem 25.
2. 1948, pokud se na nì vztahuje zákon è. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického reimu a odporu proti
nìmu,
c) trestné èiny namíøené proti finanèním zájmùm Evropské unie, popøípadì vèetnì obecné problematiky ústavních a právních aspektù vstupu Èeské republiky do Evropské unie,
d) postavení a úloha státního zastupitelství v systému trestní justice a v netrestní oblasti,
e) problematika ochrany lidských práv a základních svo-
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bod,
f) ochrana nehmotných statkù a práv tzv. duevního vlastnictví.
Èl. 6
Seznamy specialistù
(1) Vedoucí státní zástupci vypracují seznam obsazení jednotlivých specializací státními zástupci.
(2) Seznamy pøedloí vedoucí státní zástupci sluebnì
nadøízeným vedoucím státním zástupcùm nejblíe vyího
státního zastupitelství a jejich prostøednictvím vedoucím státním zástupcùm vyích stupòù státního zastupitelství.
(3) Kadou zmìnu specializace vedoucí státní zástupci sdìlí
postupem uvedeným v odstavci 2 nejpozdìji do jednoho
mìsíce ode dne, kdy taková zmìna byla provedena.
(4) Nejvyí státní zastupitelství nejpozdìji do 31. bøezna
kadého kalendáøního roku vypracuje aktuální seznamy specializací u vech státních zastupitelství a tyto seznamy rozele
vrchním a krajským státním zastupitelstvím; krajská státní za-
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stupitelství je zalou okresním státním zastupitelstvím ve
svém obvodu.
(5) Pokud si rozsah zmìn v seznamech vyádá jeho nezbytnou aktualizaci, provede se vdy ke konci pøísluného ètvrtletí
(ke dni 30. 6., 30. 9. nebo 31. 12.).
(6) Seznamy specialistù lze v pøípadì potøeby sdìlit mimo
soustavu státního zastupitelství pouze ministru spravedlnosti.
(7) Seznamy specialistù nemusí být poskytnuty jako informace podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím (§ 11 písm. a) zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím).
Èl. 7
Závìreèné ustanovení
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. dubna 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.
Pøíloha

ZÁKLADNÍ ROZDÌLENÍ SPECIALIZACÍ U STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ
Státní zástupce specialista na problematiku hospodáøské trestné èinnosti a majetkové trestné èinnosti vèetnì finanèní
trestné èinnosti
- trestné èiny podle hlavy druhé a deváté zvlátní èásti trestního zákona, pokud splòují vymezení zvlátního znaku stanoveného
v návodu pro vyplòování statistických listù trestních (znak 13 - finanèní oblast),
- trestné èiny podle hlavy deváté zvlátní èásti trestního zákona, nejde-li o finanèní trestnou èinnost
Státní zástupce specialista na problematiku obecné kriminality
- trestné èiny podle hlavy sedmé zvlátní èásti trestního zákona, nejde-li o organizovanou trestnou èinnost,
- trestné èiny podle hlavy osmé zvlátní èásti trestního zákona, pokud nebyly spáchány vùèi dìtem a mládei,
- trestné èiny úèasti na zloèinném spolèení podle § 163a tr. zák. a trestná èinnost spáchaná ve prospìch zloèinného spolèení
(§ 43, § 44 a § 89 odst. 17 tr. zák.) (zde pøichází v úvahu variantní zaøazení i k hospodáøské a majetkové kriminalitì),
- ostatní trestné èiny výslovnì neuvedené u ádné specializace
Státní zástupce specialista na organizovanou trestnou èinnost
- trestné èiny úèasti na zloèinném spolèení podle § 163a tr. zák. a trestná èinnost spáchaná ve prospìch zloèinného spolèení
(§ 43, § 44 a § 89 odst. 17 tr. zák.)
Státní zástupce specialista na postih korupce
- trestné èiny podle § 160 a § 162 tr. zák.
Státní zástupce specialista na problematiku drogové trestné èinnosti
- trestné èiny podle § 187, § 187a, § 188 a § 188a tr. zák.
Státní zástupce specialista na problematiku trestné èinnosti mladistvých a nedospìlcù a trestných èinù spáchaných na
dìtech a na mládei
- trestné èiny, pokud se jich dopustili mladiství (§ 74 a § 87 tr. zák.) nebo osoby, které dosud nedovrily vìk trestnì odpovìdné
osoby (§ 11 tr. zák.),
- trestné èiny podle hlavy esté zvlátní èásti trestního zákona, jako i ve vech dalích pøípadech, kdy pokozeným trestným èinem je osoba ve vìku do 18 let, pokud nejsou souèástí jiných specializací
Státní zástupce specialista na problematiku trestných èinù spáchaných z rasové, národnostní nebo jiné nenávistné
pohnutky
- trestné èiny, kde pohnutka spoèívající v národnostní, rasové a jiné nesnáenlivosti nebo nenávisti je znakem skutkové podstaty
trestného èinu, jimi jsou trestné èiny násilí proti skupinì obyvatelù a proti jednotlivci podle § 196 tr. zák., hanobení národa,
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rasy a pøesvìdèení podle § 198 tr. zák., podnìcování k národní a rasové nenávisti podle § 198a tr. zák., ublíení na zdraví podle
§ 221 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. nebo podle § 222 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., pokozování cizí vìci podle § 257 odst. 1,
2 písm. b) tr. zák. a podpory a propagace hnutí smìøujících k potlaèení práv a svobod obèanù podle § 260 a 261 tr. zák., jako i trestný èin podle § 219 odst. 1, 2 písm. g) tr. zák., jako i v pøípadech tzv. "politického extrémismu" (násilí ideologicky nebo politicky motivované, násilné akce mezi sportovními fanouky atd., pokud nespadají pod toto vymezení),
ochrana lidských práv a základních svobod vèetnì ochrany ústavnosti a trestná èinnost s tím související (trestné èiny podle
hlavy desáté zvlátní èásti trestního zákona)

Státní zástupce specialista na trestné èiny spáchané pøed dnem 17. 11. 1989, pokud se na nì vztahuje zákon è. 198/1993
Sb., o protiprávnosti komunistického reimu a odporu proti nìmu
- trestné èiny spáchané pøed dnem 17. 11. 1989 za výe uvedených podmínek
Státní zástupce specialista na problematiku trestných èinù spáchaných pøísluníky ozbrojených sil nebo ozbrojených
sborù a trestné èiny veøejných èinitelù
- trestné èiny podle hlavy jedenácté a dvanácté zvlátní èásti trestního zákona,
- trestné èiny, pokud se jich dopustil pøísluník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru,
- trestné èiny podle § 158 a § 159 tr. zák. nebo pokud zákonným znakem skutkové podstaty je spáchání trestného èinu veøejným
èinitelem (§ 89 odst. 9 tr. zák.), nejde-li o trestné èiny podle § 160 a § 162 tr. zák.
Státní zástupce specialista na problematiku trestné èinnosti v dopravì, trestných èinù spáchaných v souvislosti s poáry,
výbuchy, provozními haváriemi a ivelnými pohromami
- trestné èiny podle § 171 odst. 1, § 180, § 182, § 184, § 201, popø. § 201a, § 207 a § 208, § 223 a § 224, jako i § 249 tr. zák.
a dalích trestných èinù, byly-li spáchány v silnièní, eleznièní, jako i v ostatních druzích dopravy,
- tyto trestné èiny, jestlie byly spáchány v souvislosti s poárem, výbuchem, provozní havárií nebo pracovním úrazem èi ivelnou pohromou
Státní zástupce specialista na vnìjí a vnitøní legislativu a na analytickou a metodickou èinnost
- podíl na pøípravì a pøipomínkovém øízení ve vztahu k návrhùm zákonù, ostatních právních pøedpisù, pokynù obecné povahy
nejvyího státního zástupce a dalích interních norem v soustavì státního zastupitelství,
- podíl na pøípravì výkladových stanovisek Nejvyího státního zastupitelství, stanovisek niích státních zastupitelství, jako
i na stanoviscích a rozhodnutích uveøejòovaných ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek soudù
Státní zástupce specialista na netrestní úsek èinnosti státního zastupitelství
- vìci obchodnìprávní a obchodního rejstøíku,
- vìci obèanskoprávní a rodinnìprávní (vèetnì sociálnì právní ochrany mládee)
Státní zástupce specialista na výkon dozoru nad místy, kde se vykonává trest odnìtí svobody
- výkon dozoru nad místy, kde se vykonává trest odnìtí svobody (§ 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù)
Státní zástupce specialista na pøezkumné øízení
- pøezkum podnìtù ke stínostem pro poruení zákona dle § 389a trestního øádu,
- pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní iniciativy
Státní zástupce specialista na právní styk s cizinou
- právní styk s cizinou (§ 375 a § 384e trestního øádu, § 4 odst. 2 vyhláky è. 23/1994 Sb.)
Ostatní státní zástupci
- zvlátní specializace na dalích úsecích (napø. organizování nelegální migrace, korupce, postih pøíjmù z nelegálních zdrojù,
apod.) dle rozhodnutí vedoucího státního zástupce s pøihlédnutím k místním podmínkám, nebo
- nepøidìlení ádné specializace
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4
Pokyn
obecné povahy
ze dne 4. dubna 2000, poø. è. 4/2000
nejvyího státního zástupce, kterým se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999
o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti, ve znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.
è.1/2000, a pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním stíhání osob, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním
a postup v trestním øízení soudním, ve znìní pozdìjích pokynù obecné povahy nejvyího státního zástupce
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
3/1999 o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti, ve
znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce
poø. è. 1/2000, se mìní takto:
1. V poznámce pod èarou è. 1 se za slova § 35 odst. 1
vkládá èárka a èíslice 3 a na konci se doplòuje èárka
a slova a § 86 zákona è. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znìní zákona è. 360/1999 Sb..
2. V èl. 2 se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se nový odstavec 2, který vèetnì poznámky pod
èarou è. 2a zní:
(2) Státní zastupitelství v netrestní oblasti své pùsobnosti plní na úseku sociálnì-právní ochrany dìtí dalí úkoly
stanovené právním pøedpisem.2a)
3. V èl. 9 se za písmeno c) doplòují nová písmena d) a e),
která znìjí:
"d) podle § 86 trestního zákona,
e) podle § 35 odst. 3 obèanského soudního øádu."
4. Za èl. 17 se vkládají nové èlánky 17a a 17b, které znìjí:
Èl. 17a
Návrh na uloení ochranné výchovy
podle § 86 trestního zákona
(1) Okresní státní zastupitelství podá u okresního soudu
návrh na uloení ochranné výchovy, pokud soud takové øízení
nezahájil bez návrhu a jestlie
a) osoba, která dovrila dvanáctý rok svého vìku a je mladí ne patnáct let, spáchala nìkterý èin, za který trestní
zákon ve zvlátní èásti dovoluje uloení výjimeèného
trestu, nebo
b) osoba mladí ne patnáct let spáchala èin, který by jinak byl trestným èinem, a není zajitìna øádná výchova
této osoby.
(2) Podkladem pro podání návrhu podle odstavce 1 jsou ze-

jména poznatky získané pøi výkonu pùsobnosti státního zastupitelství v trestním øízení. Státní zastupitelství, které není
samo pøísluné k podání návrhu podle odstavce 1, postoupí
poznatek pøíslunému okresnímu státnímu zastupitelství.
Èl. 17b
Návrhy podle § 35 odst. 3 o.s.ø.
(1) Okresní státní zastupitelství na základì vlastních poznatkù nebo poznatkù uvedených zejména v èl. 3 odst. 1 podá
ve veøejném zájmu návrh na
a) uloení výchovného opatøení podle § 43 odst. 1,2 zákona o rodinì,
b) naøízení ústavní výchovy nebo jejího prodlouení podle § 46 zákona o rodinì,
c) pozastavení, omezení nebo zbavení rodièovské zodpovìdnosti podle § 44 zákona o rodinì, nebylo-li øízení
zahájeno bez návrhu nebo na návrh jiného navrhovatele.
(2) Návrh uvedený v odst. 1 písm. b), jsou-li splnìny zákonné podmínky, okresní státní zastupitelství podá tehdy,
nepøichází-li v úvahu podání návrhu uvedeného v èl. 17a odst.
1.
5. V èl. 29 odstavec 2 vèetnì poznámek pod èarou è. 22a
a è. 23 zní:
(2) Nejsou-li splnìny podmínky pro postup podle èl. 17a
a èl. 17b, je státní zastupitelství povinno vyuívat vekeré poznatky k podání podnìtu pøíslunému orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí22a) nebo pøíslunému soudu23), jestlie z poznatkù vyplývají skuteènosti vyadující jejich
opatøení. Státní zastupitelství je povinno vyuívat zejména poznatky z øízení o trestných èinech osob nezletilých
a mladistvých nebo o trestných èinech proti tìmto osobám.
6. V pøíloze è. 1 se za bod III vkládají nové body IIIa a IIIe, které vèetnì nadpisu a poznámek pod èarou è. 1a a 1k
znìjí:
"IIIa.
K nìkterým podmínkám podání návrhu
podle § 86 trestního zákona

2a) Napøíklad úkoly vyplývající z § 7 odst. 2, § 8, § 9, § 10 odst. 4, § 34 odst. 1, § 38 odst. 5 písm. f), odst. 6, § 53 odst. 1 písm.
a) zákona è. 359/1999 Sb. nebo vyplývající z § 58 odst. 1 zákona è. 200/1990 Sb. ve znìní zákona è. 360/1999 Sb."
22a) Zákon è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí.
23) § 88 písm. c) o.s.ø."
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Okresní státní zastupitelství podá návrh v pøípadì uvedeném
v èl. 17a odst. 1 písm. a) vdy, nezahájil-li soud øízení bez
návrhu. V pøípadì uvedeném v èl. 17a odst. 1 písm. b) podá
okresní státní zastupitelství návrh tehdy, jestlie o výchovu
nezletilé osoby není øádnì postaráno nebo byla-li její výchova
zanedbávána anebo to vyaduje nepøíznivé prostøedí, v nìm
nezletilá osoba ije, nezahájil-li soud øízení bez návrhu.
IIIb.
K nìkterým pøedpokladùm pro podání návrhu
podle § 35 odst. 3 o.s.ø.
1. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na uloení
výchovného opatøení podle § 43 odst. 1,2 zákona o rodinì jsou
a) existence veøejného zájmu na podání návrhu,
b) nedostatky v chování dítìte nebo naruení øádné výchovy.
Státní zastupitelství podá návrh podle písmene a) pouze
v pøípadech, kdy orgán sociálnì-právní ochrany nevydal
odpovídající rozhodnutí o uloení výchovného opatøení ve
vlastní pùsobnosti1a) a soud nezahájil øízení o uloení výchovného opatøení bez návrhu. Veøejný zájem na podání
návrhu je dán, jde-li o ochranu práva dítìte na pøíznivý vývoj
a øádnou výchovu a na pøíznivé podmínky pro výchovu,
vzdìlávaní a ve-stranný rozvoj.
2. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na naøízení
ústavní výchovy1b) jsou
a) existence veøejného zájmu na podání návrhu,
b) váné ohroení nebo váné naruení výchovy dítìte,
c) zjitìní, e jiná výchovná opatøení nevedla k nápravì
nebo e rodièe nemohou z jiných závaných dùvodù zabezpeèit výchovu dítìte, anebo,
d) nepøedcházela-li jiná výchovná opatøení, zjitìní, e naøízení ústavní výchovy je v zájmu nezletilého,
e) skuteènost, e výchovu dítìte nelze zajistit náhradní rodinnou péèí.
Veøejný zájem na podání návrhu je dán, jde-li o ochranu práva dítìte na pøíznivý vývoj a øádnou výchovu a na pøíznivé
podmínky pro výchovu, vzdìlávání a vestranný rozvoj, zamìstnání, ochranu pøed jakýmkoli tìlesným èi duevním
násilím, zanedbáváním, zneuíváním nebo vykoøisováním a
nelze-li dítìti zajistit náhradní rodinnou péèi. Státní zastupitelství mùe ve veøejném zájmu z dùleitých dùvodù u nezletilé osoby umístìné v ústavu podat návrh na prodlouení
ústavní výchovy a na jeden rok po dosaení zletilosti. Státní
zastupitelství podá návrh pouze v pøípadì, e soud nezahájil
øízení o naøízení ústavní výchovy nebo jejího prodlouení bez
návrhu nebo pokud toto øízení nebylo zahájeno na návrh
jiného navrhovatele1c).
3. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na pozastavení rodièovské zodpovìdnosti podle § 44 odst. 1 zákona o
1a) § 43 zákona o rodinì, § 13 odst. 1 zákona è. 359/1999 Sb.
1b) § 46 zákona o rodinì.
1c) § 14 odst. 1 písm. c) zákona è. 359/1999 Sb.
1d) § 42 odst. 4, § 79 odst. 1 o.s.ø.
1e) § 35 odst. 1,3 o.s.ø.
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rodinì jsou
a) skuteènost, e rodièi brání ve výkonu jeho rodièovské
zodpovìdnosti závaná pøekáka, a
b) existence zájmu dítìte na podání takového návrhu.
4. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na omezení
rodièovské zodpovìdnosti podle § 44 odst. 2 zákona o rodinì
jsou
a) skuteènost, e rodiè øádnì nevykonává povinnosti vyplývající z rodièovské zodpovìdnosti, a
b) existence zájmu dítìte na podání takového návrhu.
5. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na zbavení
rodièovské zodpovìdnosti podle § 44 odst. 3 a 4 zákona o rodinì jsou
a) skuteènost, e rodiè zneuívá svoji rodièovskou zodpovìdnost nebo její výkon nebo ji závaným zpùsobem zanedbává, nebo
b) skuteènost, e se rodiè dopustil úmyslného trestného èinu proti svému dítìti èi ke spáchání trestného èinu své
dítì mladí patnácti let pouil, popøípadì se dopustil
trestného èinu jako spolupachatel, návodce nebo pomocník k trestnému èinu spáchanému jeho dítìtem.
IIIc.
Náleitosti návrhu
Návrhy uvedené v èl. 17a a v èl. 17b musí obsahovat
náleitosti stanovené právním pøedpisem.1d)
IIId.
K nìkterým zvlátnostem posuzování veøejného zájmu
na podání návrhu podle § 35 odst. 3 o.s.ø.
Pøi posuzování veøejného zájmu na podání návrhu podle
§ 35 odst. 3 o.s.ø. je tøeba pøihlíet k tomu, e
a) vùdèím principem právní ochrany dìtí je princip preventivního pùsobení na rodinné vztahy, jsou-li zasaeny tak, e
pøichází v úvahu pùsobení veøejné moci,
b) je tøeba, aby pouité formy èinnosti a instrumenty právní
ochrany umonily poskytnout pomoc dítìti nebo rodièi nebo
celé rodinì, ani by bylo narueno soukromí rodiny a pøedevím primární právo rodièù peèovat o svoje dìti, spoleènì je
vychovávat a pøijímat taková rozhodnutí, která dìtem prospívají,
c) právní ochrana dìtí nesmí znamenat nepøimìøené zásahy
do soukromí rodiny,
d) je tøeba uváit míru ingerence státu (jeho orgánù) pøi
øeení rùzných sociálních událostí, ve kterých se dìti a jejich
rodièe ocitají, zejména pak tehdy, jsou-li ohroeny ivot a
zdraví dítìte,
e) opatøení právní ochrany jsou v právním pøedpisu1e) hie-
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rarchicky uspoøádána ve vnitønì provázaný celek umoòující
volbu nástrojù podle konkrétní situace, v ní se dítì nachází,
a podle intenzity ohroení,
f) návrhy ve vìcech uvedených v èl. 17b smìøují k vyvolání
soudního øízení ve vìcech péèe o nezletilé (t.j. nesporného
øízení soudního), jeho výsledkem má být vydání soudního
rozhodnutí, je mùe znamenat citelný zásah do právního
postavení subjektu zejména v dùsledku nesplnìní jeho povinnosti (napø. zbavení rodièovské zodpovìdnosti, naøízení ústavní výchovy atd),
g) vyuívání prostøedkù pùsobnosti státního zastupitelství
v oblasti péèe o dìti a sociálnì-právní ochrany dìtí se øídí
zásadou zákonnosti a vìdomím, e pøedním hlediskem pøi
kadé èinnosti státu ve vztahu k dìtem a mládei, jako i s
dopadem na dìti a mláde, je blaho dítìte.
IIIe.
K nìkterým povinnostem státního zastupitelství v oblasti
sociálnì-právní ochrany dìtí
(1) Státního zastupitelství se v oblasti sociálnì-právní
ochrany dìtí týká zejména povinnost
a) upozornit orgán sociálnì-právní ochrany dìtí na poruení

èástka 1

povinnosti nebo zneuití práva vyplývajícího z rodièovské
zodpovìdnosti, na skuteènost, e rodièe nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodièovské zodpovìdnosti, nebo na
skuteènosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a e) zákona è.
359/1999 Sb.,1f)
b) poskytnout odpovídající pomoc dítìti, které o ni
poádá,1g)
c) za splnìní zákonných podmínek umonit uplatnìní práva
dítìte na svobodné vyjádøení jeho názoru pro úèely sociálnìprávní ochrany a vìnovat tomuto vyjádøení pozornost,1h)
d) v rozsahu své pùsobnosti poskytnout pomoc rodièi nebo
jiné osobì odpovìdné za výchovu dítìte, poádají-li pøi
výkonu svých práv a povinností státní zastupitelství o pomoc,1i)
e) oznámit okresnímu úøadu skuteènost nasvìdèující tomu,
e jde o dítì uvedené v § 6 odst. 1 zákona è. 359/1999 Sb.,
a to bez zbyteèného odkladu poté, co se o takové skuteènosti
dozví.1j)
(2) Státní zastupitelství poádá okresní úøad o podání zprávy
o pomìrech dítìte, jeho se týká etøení vedené v rámci pùsobnosti státního zastupitelství.1k)
7. Pøíloha è. 2 vèetnì nadpisu zní:

Pøíloha è. 2
Záznam
o poznatku pro návrhové oprávnìní státního zastupitelství
v netrestní oblasti
1. Spisová znaèka státního zastupitelství:
2. Spisová znaèka soudu:
3. Zpùsob meritorního vyøízení:
4. Skutkový stav:
5. Pøedpokládaní úèastníci:
6. Veøejný zájem na podání návrhu:
7. Vytìil:
Èl. II
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
9/1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed
zahájením trestního stíhání a pøi trestním stíhání osob, pøi
výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní pokynù obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/1996, poø. è. 1/1997, poø.
è. 1/1999 a poø. è.2/1999, se mìní takto:

Èl. 7a
Poznatky k návrhu na uloení ochranné výchovy
Poznatky odùvodòující podání návrhu na uloení ochranné
výchovy8a), které státní zastupitelství získalo pøi výkonu své
pùsobnosti v trestním øízení, postoupí pøíslunému okresnímu
státnímu zastupitelství8b), není-li samo k podání tohoto návrhu
pøísluné.

Za èl. 7 se vkládá nový èl. 7a a èl. 7b, které vèetnì nadpisu
a poznámek pod èarou è. 8a, 8b, 8c a 8d znìjí

Èl. 7b
Podnìt k návrhu na pøedbìné opatøení

1f) § 7 odst. 2 zákona è. 359/1999 Sb.
1g) § 8 odst. 1 zákona è. 359/1999 Sb.
1h) § 8 odst. 2 zákona è. 359/1999 Sb.
1i) § 9 zákona è. 359/1999 Sb.
1j) § 10 odst. 4 zákona è. 359/1999 Sb.
1k) § 51 odst. 3 písm. b) zákona è. 359/1999 Sb."
8a) § 86 zákona è. 140/1961 Sb.
8b) § 8 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., ve vztahu k § 88 písm. c) o.s.ø.

èástka 3

Pokyn è. 4, 5, 6

Státní zastupitelství dá bezodkladnì pøíslunému orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí8c) podnìt k podání návrhu na pøedbìné opatøení k zajitìní péèe o nezletilé dítì8d) , pokud pøi
výkonu své pùsobnosti v trestním øízení získalo poznatky
odùvodòující potøebu tohoto pøedbìného opatøení.
Odùvodòují-li získané poznatky i podání návrhu na uloení
ochranné výchovy, postupuje státní zastupitelství také podle
èl. 7a.
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Èl. III
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 10.
dubna 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.

5
Pokyn
obecné povahy
ze dne 10. dubna 2000, poø. è. 5/2000
nejvyího státního zástupce, kterým se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyího zástupce poø. è. 3/1994 ze dne
23. února 1994, kterým se upravuje postup státních zástupcù pøi právním styku s cizinou v trestních vìcech a trestním
stíhání cizincù, ve znìní vyhláeném pod poø. è. 3/1996, ve znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce
poø. è. 5/1997 ze dne 19. prosince 1997
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyího zástupce poø. è. 3/1994 ze
dne 23. února 1994, kterým se upravuje postup státních zástupcù pøi právním styku s cizinou v trestních vìcech a trestním
stíhání cizincù, ve znìní vyhláeném pod poø. è. 3/1996, ve
znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce
poø. è. 5/1997 ze dne 19. prosince 1997, se mìní a doplòuje
takto:
1. V èl. 24 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který
zní:
(4) Státní zastupitelství, které obdrí návrh vyetøovate
le na pøedání trestního stíhání do ciziny s vyetøovacím spisem obsahujícím protokol o výpovìdi svìdka, jeho totonost je utajena ve smyslu § 55 odst. 2 tr. øádu, poádá Nej-

vyí státní zastupitelství o zjitìní, zda a v jakém rozsahu
stát, do kterého má být trestní stíhání pøedáno, mùe zajistit
ochranu takového svìdka. Nejvyí státní zastupitelství opatøí vyjádøení pøísluného orgánu cizího státu, kam má být
trestní stíhání pøedáno, a toto pøedá pøíslunému státnímu
zastupitelství k dalímu postupu dle èl. 25.
2. V èl. 58 odst. 2 se vypoutí text:
a) podávají konzulárnímu úøadu cizího státu informace
o vazbì obèana tohoto (èást II, oddíl 1 a 2),.
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. kvìtna 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.

6
Pokyn
obecné povahy
ze dne 27. dubna 2000, poø. è. 6/2000
nejvyího státního zástupce, jím se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství pøi postihu
trestného èinu nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek a jedù podle § 187a tr. zák.
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon),
stanovím:
Èl. 1
Obecná ustanovení
(1) Pokud není dále stanoveno jinak, vztahuje se na postup
státních zastupitelství v trestním øízení ohlednì trestného èinu
nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek a jedù podle § 187a tr. zák. (dále jen trestný èin podle §
187a tr. zák.) pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním stíhání osob, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním
a postup v trestním øízení soudním.
8c) Zákon è. 359/1999 Sb.
8d) § 76a o.s.ø."

(2) Vedoucí státní zástupci nebo státní zástupci jimi
povìøení postupují pøi pøidìlování vìcí týkajících se trestného
èinu podle § 187a tr. zák. podle pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/2000, jím se upravuje
zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních zastupitelství, zejména podle jeho èl. 1, èl. 2 odst. 1, èl. 3 odst. 1
písm. d).
(3) Pøíloha è. 2 pokynu obecné povahy slouí jako doporuèující výklad k provádìní jednotlivých ustanovení pokynu.
Èl. 2
Postup pøed zahájením trestního stíhání a dozor státního
zástupce v pøípravném øízení
(1) Vedoucí státní zástupce nebo státní zástupce jím povìøený
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zajistí pravidelné vyhodnocování situaèních zpráv Policie
Èeské republiky, podle vlastního uváení popøípadì i jiných
poznatkù, a to zejména za úèelem zjitìní, zda v konkrétních
vìcech jde o dùvodné podezøení ze spáchání trestného èinu
podle § 187a tr. zák.
(2) Státní zástupce po obdrení zprávy o nápadu vìci, o stavu provìøování, záznamu o sdìlení obvinìní nebo opisu protokolu o neodkladném èi neopakovatelném úkonu pøezkoumá,
zda zjitìné skuteènosti nasvìdèují tomu, e byl spáchán trestný èin podle § 187a tr. zák. a zda se nejedná o èin pøísnìji
trestný.
(3) Státní zástupce nejménì jednou za mìsíc zjiuje stav
provìøování podezøení ze spáchání trestného èinu podle
§ 187a tr. zák., jako i stav vyetøování tohoto trestného èinu
a prùbìh provìøování èi vyetøování usmìròuje svými pokyny
tak, aby okolnosti potøebné ke správnému právnímu posouzení byly øádnì a vèas objasòovány (§ 2 odst. 5, § 89 odst. 1,
§ 157 odst. 1 tr. ø.).
(4) Jestlie bylo vyetøovatelem nebo policejním orgánem
vydáno rozhodnutí nebo opatøení podle § 159 tr. ø. anebo rozhodnutí podle § 171 a § 173 tr. ø., státní zástupce, je-li mu usnesení doruèeno, vdy pøezkoumá obsah spisového materiálu.
(5) Státní zástupce - specialista vede o vìcech týkajících se
trestného èinu podle § 187a tr.z. zvlátní evidenci meritorních
rozhodnutí.
Èl. 3
Hodnocení znakù skutkové podstaty trestného
èinu podle § 187a tr. zák. a stupnì individuální
spoleèenské nebezpeènosti
(1) Pøi pøezkoumání záznamu o sdìlení obvinìní (§ 160
odst. 1 tr. ø.), opisu protokolu o neodkladném nebo neopakovatelném úkonu (§ 160 odst. 2, 4 tr. ø.), pøi výkonu dozoru nad
zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení a pøi vypracování obaloby èi rozhodnutí ve vìci v pøípravném øízení státní
zástupce zabezpeèí zejména:
a) aby pøi posuzování osoby obvinìného z hlediska podmínek trestní odpovìdnosti bylo zjitìno, zda jsou zachovány jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti a za tím úèelem
u osob, které zneuívají omamné nebo psychotropní látky èi
jedy, uloí vyetøovateli zajistit vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvìtví psychiatrie, popøípadì
psychologie; v takovém pøípadì se státní zástupce pøi hodnocení podmínek trestní odpovìdnosti pachatele vdy vypoøádá s otázkou zmenené pøíèetnosti (§ 25, § 32 tr. zák.),
b) aby odborným vyjádøením z oboru kriminalistické techniky, odvìtví soudní chemie, popøípadì znaleckým posudkem ze stejného oboru, byl stanoven jednak druh omamné nebo psychotropní látky èi jedu, jednak celkové mnoství
zajitìné látky, a dále pøedevím váhové mnoství (zpravidla v gramech) úèinné látky v zajitìném vzorku; toto mnoství úèinné látky státní zástupce uvede v alobním návrhu
obaloby, popøípadì ve výroku rozhodnutí ve vìci v pøípravném øízení,
c) aby zajitìní omamné nebo psychotropní látky èi jedu
bylo øádnì vyetøovatelem nebo policejním orgánem dokumentováno.
(2) Jestlie pøi znaleckém zkoumání nebo vypracování

èástka 1

odborného vyjádøení dolo ke spotøebování celého mnoství
zajitìné omamné nebo psychotropní látky èi jedu, státní zástupce tuto skuteènost uvede v odùvodnìní obaloby nebo
v odùvodnìní rozhodnutí ve vìci v pøípravném øízení.
(3) Pøi posuzování znaku skutkové podstaty mnoství vìtí
ne malé podle § 187a odst. 1 tr. zák. a znaku ve vìtím
rozsahu podle § 187a odst. 2 tr. zák. státní zástupce pøihlédne
k hodnotám uvedeným v tabulce, která je pøílohou è. 1 tohoto
pokynu; v pøípadì pøechovávání dvou a více rùzných omamných a psychotropních látek je tøeba stanovit úèinná mnoství
u kadé omamné a psychotropní látky zvlá.
(4) V alobním návrhu obaloby nebo výroku rozhodnutí ve
vìci v pøípravném øízení státní zástupce uvede údaj o tom,
v které pøíloze zákona è. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o zmìnì nìkterých dalích zákonù, je konkrétní substance za
omamnou nebo psychotropní látku oznaèena, popøípadì údaj
o tom, o jaký druh jedu podle naøízení vlády è. 114/1999 Sb.,
kterým se pro úèely trestního zákona stanoví, co se povauje
za jedy, nakalivé choroby a kùdce, se jedná; v odùvodnìní
obaloby uvede okolnosti pøechovávání této látky.
(5) Státní zástupce vìnuje zvýenou pozornost prokázání zavinìní (§ 4 a § 6 písm. b) tr. zák.), které se musí vztahovat na
vechny znaky skutkové podstaty trestného èinu podle § 187a
tr. zák.
(6) Státní zástupce náleitì zhodnotí té stupeò spoleèenské
nebezpeènosti jednání konkrétního pachatele ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 tr. zák. a ustanovení § 88 odst. 1 tr. zák.
Èl. 4
Základní zásady pro navrhování trestù a ochranných
opatøení a pøednostní uplatnìní alternativních
moností trestního postihu
(1) Pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení a pøi navrhování
trestù a ochranných opatøení ve vìcech trestných èinù podle
§ 187a tr. zák. má státní zástupce obzvlátì na zøeteli podpùrnou úlohu trestní represe.
(2) Státní zástupce pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení,
je-li trestní stíhání vedeno pro trestný èin podle § 187a tr. zák.,
za splnìní zákonem stanovených podmínek
a) podmínìnì zastaví trestní stíhání (§ 307 tr. ø.),
b) zabezpeèí zjitìní nezbytných podkladù pro pøípadné
pozdìjí uplatnìní podmínìného uputìní od potrestání s dohledem (§ 26 tr. zák.), podmínìného odsouzení s dohledem
(§ 60a a § 60b tr. zák.), popøípadì uputìní od potrestání za
souèasného uloení ochranného léèení (§ 25 tr. zák.).
(3) Státní zástupce ve vech pøípadech trestního stíhání pro
trestný èin podle § 187a tr. zák., pokud nedolo ke spotøebování vekerého zajitìného mnoství omamné nebo psychotropní látky èi jedu pøi znaleckém zkoumání nebo vypracování odborného vyjádøení, navrhne uloení trestu propadnutí vìci podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. nebo ochranného
opatøení zabrání vìci podle § 73 odst. 1 písm. a), b) nebo c) tr.
zák., jsou-li splnìny zákonné podmínky pro uloení tohoto
druhu trestu nebo ochranného opatøení.
(4) Vyadují-li to okolnosti konkrétní trestní vìci, státní zástupce podá podle § 178 odst. 2 a § 239 odst. 1 tr. ø. návrh na
zabrání vìci podle § 73 odst. 1 písm. a) nebo c) tr. zák., jsouli splnìny podmínky pro podání takového návrhu a pokud pøi
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znaleckém zkoumání nebo vypracování odborného vyjádøení
nedolo ke spotøebování vekerého zajitìného mnoství
omamné nebo psychotropní látky èi jedu.
(5) Jestlie dokazováním nebylo zjitìno, e by se jednalo
o omamnou nebo psychotropní látku èi jed, a zároveò nejsou
splnìny podmínky pro zabrání vìci podle § 73 odst. 1 písm. a)
nebo c) tr. zák., ohlednì zajitìné omamné nebo psychotropní
látky èi jedu je tøeba postupovat podle § 80 nebo § 81 tr. ø.
Èl. 5
Úèast státního zástupce v øízení pøed soudem
(1) Státní zástupce v kadé trestní vìci, v ní je vedeno
trestní stíhání pro trestný èin podle § 187a tr. zák. pøezkoumává rozhodnutí soudu zejména z hlediska, zda výrok o
vinì, druh a výmìra uloeného trestu odpovídají dosavadním
skutkovým zjitìním a stupni nebezpeènosti èinu pro
spoleènost, zda je dostateènì respektováno ustanovení § 34
písm. j) tr. zák. ve vztahu k tìmto osobám, aby tak bylo zajitìno pøednostní uplatnìní uloení ochranného léèení (§ 72
tr. zák.), popøípadì propadnutí nebo zabrání vìci (§ 55 odst. 1,
písm. a tr. zák. a § 73 odst. 1, písm. a, b nebo c) tr. zák.).
(2) Státní zástupce v øízení pøed soudem svými návrhy
a úèastí u hlavního líèení zajiuje, aby pøi projednání vìci
pøed soudem byly provedeny také vekeré dùkazy dùleité pro
pøípadné uplatnìní uputìní od potrestání s dohledem (§ 26 tr.
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zák.), podmínìné odsouzení s dohledem (§ 60a a § 60b tr zák.,
popøípadì uputìní od potrestání za souèasného uloení
ochranného léèení (§ 25 tr zák.).
(3) V pøípadech odùvodnìných pochybností o zákonnosti
rozhodnutí soudu prvního stupnì, státní zástupce vdy vyuije
svého práva podat proti rozhodnutí soudu opravný prostøedek
(odvolání, stínost, popøípadì odpor ). V hranièních vìcech
své stanovisko pøípadnì konzultuje se specialistou státního zastupitelství vyího stupnì.
(4) Vzniknou-li dùvodné pochybnosti, zda pravomocné
rozhodnutí soudu je v souladu se zákonem, státní zastupitelství postupují podle èl. 10 odst. 1 a 2 pokynu obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 1/1998, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøi pøezkoumávání
dùvodnosti podnìtù ke stínostem pro poruení zákona v trestních vìcech a pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní iniciativy.
Èl. 6
Závìreèné ustanovení
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. kvìtna 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.
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Pøíloha è. 1
Orientaèní hodnoty odpovídající znìní ustanovení § 187a odst. 1,2 tr. zák. nejèastìji se vyskytující omamných a psychotropních látek
hmotnost (g)
Druh
Heroin
Morfin
Methadon
Kokain
THC27) (marihuana, hai)
LSD28)
MDMA a homology
pøíbuzenského typu (extaze)
Amfetamin
metamfetamin - base (Pervitin)
Psilocybin (lysohlávky)

mnoství vìtí ne malé 

vìtí rozsah

0,15 Heroin Hcl23)
(asi 5 dávek24) po 30 mg)
0,3 Morfin HCI25)
(asi 10 dávek po 30 mg)
0,3
(asi 10 dávek po 30 mg)
0,25 kokain HCI26)
(asi 5 dávek po 50 mg)
0,3
(asi 10 dávek po 30 mg)
0,0005
(asi 10 dávek po 50 ug29)
1 MDMA-base
(asi 10 dávek po 100 mg)
0,5 amfetamin-base
(asi 10 dávek po 50 mg)
0,5
(asi 10 dávek po 50 mg)
0,05
(asi 5 dávek po 10 mg)

1,5 Heroin Hcl
(asi 30dávek po 50 mg)
4,5 Morfin Hcl
(asi 45 dávek po 100 mg)
4,5
(asi 45 dávek po 100 mg)
5 kokain Hcl
(asi 100 dávek po 50 mg)
7,5
(asi 250 dávekpo 30 mg)
0,006
(asi 120 dávek po 50 ug)
24 MDMA-base
(asi 240 dávek po 100 mg)
10 amfetamin-base
(asi 200 dávek po 50 mg)
10
(asi 200 dávek po 50 mg)
3
(asi 300 dávek po 10 mg)

Komentáø k tabulce:
Pøi stanovení mnoství "vìtího ne malého" a mnoství,
které odpovídá pojmu "ve vìtím rozsahu" bylo vycházeno
jednak z mezinárodních zkueností (v úvahu byly vzaty právní
úpravy více ne 20-ti státù) a jednak z pøedpokladu, e zákonodárce nehodlal podle ustanovení § 187a tr. zák. trestnì stíhat
uívání omamných a psychotropních látek èi jedù, ale pouze
jejich pøechovávání. Rovnì bylo vycházeno z toho, e ustanovení § 187a tr. zák. neèiní rozdílu mezi pachateli, kteøí
jsou na návykových látkách závislí a kteøí nikoli.
Hodnoty u jednotlivých návykových látek, které jsou uvedeny v tabulce jako mnoství vìtí ne malé, byly voleny tak,
e jde o mnoství, která odpovídají více ne jedné dávce,
avak která jsou ji zpùsobilá výraznì ohrozit zdraví nebo ivot èlovìka30).
Tyto hodnoty jsou uvedeny v gramech a vztahují se k èistému mnoství úèinné látky obsaené v zajitìném vzorku

omamné nebo psychotropní látky.
Jedná se o takové hodnoty, které v pøípadì THC, MDMA,
LSD, amfetaminu a metamfetaminu odpovídají pøiblinì 10-ti
dávkám. V pøípadì heroinu a kokainu byly zvoleny hodnoty,
které odpovídají pøiblinì 5 dávkám, nebo jde o látky, u
nich jednak roste velmi rychle tolerance a jednak dochází
velmi rychle k závislosti na tìchto látkách. Rovnì v pøípadì
psilocybinu byla zvolena hodnota, která odpovídá pøiblinì 5
dáv-kám, nebo jde o látku, která i v mnoství nìkolika
miligramù vyvolává halucinace31). Psilocybin obsahují houby
rodu lysohlávka, pøièem obsah psilocybinu v suinì tìchto
hub kolísá mezi 0,2 - 2 %.
Z toho vyplývá, e ustanovení §187a tr.z., pøi aplikaci hodnot uvedených v tabulce jako mnoství "vìtí ne malé", se
nevztahuje na experimentátory s návykovou látkou, kteøí pøechovávají nií mnoství návykových látek, ne je uvedeno

23) Heroin HCl, zkratka pro Heroin-hydrochlorid
24) jedná se o prùmìrnou jednorázovou dávku pro prvokonzumenta
25) Morfin HCl, zkratka pro Morfin-hydrochlorid
26) Kokain HCl, zkratka pro Kokain-hydrochlorid
27) delta - 9 - tetrahydrocannabinol, úèinná látka marihuany a haie
28) lysergid
29) jedná se o 50 mikrogramù
30) Srov. napø. JUDr. Jindøich Fastner: "Jetì k trestnému èinu nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek
a jedù podle § 187a tr. zák., Trestní právo 11/99, s. 6-11.
31) srov. A.C. Moffat a kol.: Clarke's isolation and identification of drugs, s. 946, the Pharmaceutical Press 1986 London
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v tabulce. Rovnì se nevztahuje na osoby závislé na
návykových látkách, u nich je vymizelá ovládací nebo
rozpoznávací schopnost vùèi pøechovávání tìchto látek.
Ke stanovení mnoství "vìtího ne malého" bylo dosud
pøistupováno rùzným zpùsobem. Závazným pokynem policejního prezidenta è. 39/1998 byly stanoveny maximální hodnoty malého mnoství u 7 návykových látek, které se v praxi nejèastìji vyskytují, ani by vak v tomto pokynu bylo uvedeno,
na základì jakých úvah tato mnoství byla zvolena.
V praxi se lze dále setkat s názorem, e malé mnoství
omamných a psychotropních látek lze vymezit tak, e se tím
rozumí individuálnì urèená denní dávka omamné nebo psychotropní látky v mnoství obvyklém pro konkrétní osobu
uívající tyto látky, která odpovídá stupni její závislosti na
tìchto látkách, ani tato dávka je zpùsobilá vánì ohrozit
zdraví nebo ivot této osoby.32)
S touto definicí nelze souhlasit, nebo dovozuje nìco, co
v ustanovení § 187a tr. zák. uvedeno není. Tento výklad by
spíe odpovídal slovenské trestnì právní úpravì
pøeschovávání omamných a psychotropních látek pro osobní
potøebu. Podle § 186 slovenského trestního zákona è.
140/1961 Sb. ve znìní pozdìjích zákonù se trestného èinu nedovolené výroby a drení omamné, psychotropní látky, jedu a
prekurzoru a obchodování s ním dopustí ten, kdo neoprávnìnì
pøechovává pro vlastní potøebu omamnou látku, psychotropní
látku, jed nebo prekursor. Pøechováváním pro vlastní potøebu
se rozumí takové mnoství omamné èi psychotropní látky, jedu nebo prekurzoru, které nepøesahuje obvyklou jednorázovou dávku takovéto návykové látky. Pøesné mnoství této
"obvyklé jednorázové dávky" vak ádný právní pøedpis
Slovenské republiky nestanovuje.
Podle názoru nìkterých autorù33) pøi stanovení mnoství
"vìtího ne malého" je tøeba dodrovat principy, na nich je
zaloeno nae trestní právo, tj. pøistupovat k øeení jednotlivých pøípadù pøísnì individuálnì, jak co se týká jednotlivých typù drog, tak pokud se týká osoby obvinìného.
Tento pokyn poadavek individuálního pøístupu respektuje
jak ohlednì jednotlivých typù návykových látek, kdy v tabulce uvedené v pøíloze jsou stanoveny hodnoty u kadé
návykové látky zvlá, tak pokud jde o osobu obvinìného,
nebo povinností státního zástupce sice není zkoumat, zda obvinìný skuteènì uívá drogy èi nikoli, ale v pøípadì, e obvinìný uvede, e návykové látky pravidelnì uívá, pak se státní zástupce musí zabývat hodnocením pøíèetnosti obvinìného
ve vztahu
k mnoství návykové látky uvedené v tabulce
(srov. komentáø k èl. 3 odst. 1).
S pøihlédnutím k tomu, e v pøípadì trestného èinu podle
§ 187a tr. zák. jde o ohroovací delikt, hodnoty mnoství
návykových látek uvedené v ustanovení § 187a odst. 2 tr. zák.
byly voleny tak, aby odpovídaly ohroení na zdraví pøiblinì
7 osob34). Tyto hodnoty byly pøevzaty pøevánì z tabulek
pouívaných státními orgány Spolkové republiky Nìmecko.
K øeení otázky trestnosti pøechovávání drog pøistupují jednotlivé státy rùznì. V Rakousku vyplývá trestnost pøe-
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chovávání drog pro vlastní potøebu z ustanovení § 28 a § 31
zákona è. 112/1997. Podle tìchto ustanovení je pøechovávání
jakéhokoli mnoství zakázaných návykových látek trestné.
Pokud vak obvinìný se podrobí lékaøskému vyetøení eventuálnì léèení své závislosti, pak v pøípadì pøechovávání
malých mnoství podle § 35 a § 37 je mono podmínìnì zastavit trestní stihání. Tento zákon dále stanoví pøísnìjí trestní
sazbu, kdy nìkdo pøechovává drogy ve vìtím mnoství.
Tento zákon rovnì odkazuje na vyhláky spolkové ministrynì práce, zdravotnictví a sociálních vìcí o spodních hranicích vìtího mnoství (hranièním mnoství) omamných a
psychotropních látek è. 374/1997 a è. 375/1997 rakouské
sbírky zákonù, které nabyly úèinnosti 1.1.1998. Pokud se týká
návykových látek, které jsou u nás nejvíce zneuívány vyhláky è. 374/1997 a è. 375/1997 rakouské sbírky zákonù
stanovují tyto spodní hranice vìtího mnoství: Morfium 10 g,
heroin 5 g, methadon 10 g, kokain 15 g, THC 20 g, LSD 0,01
g, amfetamin a metamfetamin 10 g.
Tyto vyhláky pøi stanovení hodnot vìtího mnoství vycházejí ze znaleckého posudku Poradního orgánu pro potírání
zneuívání alkoholu a jiných návykových látek ze dne
10.5.1985. Tyto hodnoty vìtího mnoství byly v Rakousku
stanoveny v první øadì na základì obecnì preventivních úvah
a dále s ohledem na rozumný vztah k maximálním hodnotám
malého mnoství. Hodnoty u opiátù vycházejí z jedné dávky
pøi zohlednìní tzv. rizikových faktorù. Takovým faktorem je
v Rakousku napø. ohroení více osob (tj. pøiblinì 40 osob).
Vìtí mnoství je tedy v Rakousku stanoveno z prùmìru hodnoty malého mnoství denní dávky vynásobené rizikovým
faktorem. Hodnoty vìtího mnoství u kokainu, THC, LSD
a amfetaminù byly pozmìnìny na základì poznatkù z odborné
literatury a praktických zkueností. Podle rakouské právní
úpravy, pokud existuje alespoò abstraktní riziko rozptýlení drogy a tím i riziko vzniku závislosti nebo jiného ohroení
zdraví velkého poètu lidí, tato okolnost pøi posuzování pøípadu jednoznaènì pøevauje nad zohledòováním subjektivních pomìrù obvinìného.
Hodnoty malého mnoství návykových látek pro osobní
potøebu jsou v Rakousku stanoveny tak, e odpovídají pøiblinì 10 % hodnoty vìtího mnoství stanoveného vyhlákou.
Pokud nìkdo v Rakousku pøechovává pouze toto malé
mnoství pro svoji osobní potøebu, prokurátor je povinen podmínìnì zastavit trestní stíhání na 2 roky, jestlie obvinìný
souhlasí s tím, e se podrobí odpovídajícím léèebným
opatøením a dohledu, pokud je to nezbytné.
V Maïarsku v tomto roce vstoupil v platnost zákon, který
trestnì postihuje pøechovávání jakéhokoli mnoství jakékoli
návykové látky.
Ve Slovinsku stojí státní zástupci pøed podobným problémem jako státní zástupci v Èeské republice, nebo hranièním
mnostvím mezi pøestupkem a trestným èinem je malé mnoství drogy, ani by vak bylo právním pøedpisem toto mnoství stanoveno. Pokud má státní zástupce ve Slovinsku za to,
e malé mnoství drog má urèitá osoba pouze pro svoji potøe-

32) Srov. Rozsudek NS ÈR ze dne 16.2.2000, sp.zn. 3 Tz 203/99, s. 5
33) Srov. napø. F. Púry - A. Sotoláø - P. ámal: K problematice trestnìprávního postihu pøechovávání drog pro vlastní potøebu,
Právní rozhledy è. 10/1999, str. 509 - 517, Právní rozhledy è. 11/1999, str. 581 - 587.
34) Srov. napø. rozhodnutí NS ÈSR 7 To 55/81 (è. 39/82 Sb. rozh. tr.)
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bu, posoudí pøípad jako pøestupek, pokud má za to, e dané
mnoství drogy v konkrétním pøípadì tato osoba nemìla
pouze pro svoji potøebu, ale i pro jiného, posoudí pøípad jako
trestný èin.
Podle èlánku 50 Polského trestního zákona, kadý kdo
shromaïuje narkotika, psychotropní látky a opium za úèelem
je pøechovávat, mùe být trestnì postien za kráde, bez ohledu na hodnotu odcizené vìci.
Ve výcarsku podle èl. 19 zákona o omamných látkách
z 3.10.1951 je rovnì trestné pøechovávání omamných látek,
tento zákon vak nestanovuje ádné hranièní mnoství. Pouze
judikaturou je vymezeno mnoství nìkterých návykových
látek, které je schopno ohrozit zdraví 20-ti a více osob. Podle
rozsudku kasaèního soudu výcarska ze dne 21.9.1983 k ohroení zdraví 20-ti a více osob postaèuje 12 g heroinu, 18 g kokainu, 4 kg haie nebo 200 tripù LSD35). Pokud jde o pøechovávání malého mnoství drog pro svou potøebu, zákon umoòuje irokou dekriminalizaci.
Ve Spolkové republice Nìmecko bylo a do r. 1994 trestné
pøechovávání jakéhokoli mnoství jakékoli drogy pro svoji
potøebu, ne Ústavní soud v Karlsruhe v r. 1994 vydal rozhodnutí, e státní zástupce by nemìl jako trestný èin stíhat (platí
zde princip oportunity) pøechovávání a dovoz malého
mnoství marihuany pro obèasnou osobní potøebu osoby,
u které byla marihuana zadrena.
Rovnì ve Francii je pøechovávání drog trestným èinem.
Podle èlánku 222-37 Francouzského trestního zákona za pøechovávání drog (mimo jiné formy jednání) lze uloit trest
odnìtí svobody a 10 let a penìitý trest a 50 milionù frankù.
Podle zákona è. 628 o lékaøské péèi mùe být uloen trest odnìtí svobody a do 1 roku a/nebo penìitý trest a do 25.000
frankù tomu, kdo nezákonným zpùsobem poívá nìkterou
z látek nebo rostlin, které jsou povaovány za psychotropní
nebo omamné. Na základì trestní politiky stanové prokuraturou vak ve Francii nemusí být trestnì stíháno pøechovávání
malého mnoství drogy. Generální prokuratury jednotlivých
územních celkù stanoví orientaèní hodnoty pro zpravidla 6-7
nejpouívanìjích drog. Pro region Mulhous jsou napø. stanoveny tyto hodnoty: heroin a kokain - 3 g, extáze - 5 tablet, marihuana - 100 g, hai - 30 g, halucinogenní houby (lysohlávky) - 30 hub.
Postup státních zástupcù v pøípadì stíhání trestného èinu
pøechovávání drog je upraven v obìnících (Circulaire). Napø.
Pelletierùv obìník z r. 1978 obsahuje doporuèení, aby se zadrení malého mnoství marihuany povaovalo za to samé jako uívání marihuany. V Chalandonovì obìníku z r. 1987 bylo zase doporuèeno, aby uivatelé, kteøí nejsou závislí a jsou
sociálnì integrovaní byli pouze napomenuti, a to bez ohledu
na druh drogy, kterou uívají.
Rovnì v Nizozemí je podle trestního zákona trestné pøechovávání jakéhokoli mnoství jakékoli drogy pro svoji potøebu. V této zemi vak platí zásada oportunity v trestním øízení,
která umoòuje, aby trestní politikou bylo stanoveno, které
trestné èiny prokuraturou stíhány budou a které ne. Tato trestní politika je v Nizozemí tvoøena 5 generálními prokurátory,
kteøí orientaènì stanovili, e v pøípadì tvrdých drog je hranicí
mezi trestným èinem (crime) a pøestupkem (offence) mnoství
1 g, nebo se pøedpokládá, e mnoství 1 g tzv. tvrdých drog
je ji zpravidla urèeno na obchodování s touto látkou. V pøí-
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padì marihuany bylo stanoveno, e její mnoství pod 30 g
není trestným èinem.
Tomuto rozhodnutí pìti generálních prokurátorù nepøedcházel ádný vìdecký výzkum. Hranice 30 g marihuany jako hranice mezi pøestupkem a trestným èinem byla stanovena v zákonì o Opiu (Opium Act) z r. 1976, na základì legislativy
USA, kde pøechovávání ne více ne jedné unce marihuany není zpravidla trestné. Tento limit byl rovnì vybrán proto, e
odpovídá mnoství, které uivatelé marihuany zpravidla potøebují na dva týdny. Toto mnoství vak bylo kritizováno, nebo zavdává podezøení, e tak vysoké mnoství je ji zpravidla pouíváno na obchodování s marihuanou, ne pouze na její uívání. Hranice 30-ti g se vak vztahuje pouze na uívání
marihuany, ne na obchodování s ní.
Pokud jde o výe uvedená mnoství návykových látek 1g v pøípadì tzv. tvrdých drog a 30 g v pøípadì marihuany, nejedná se
o èistá mnoství úèinné látky, ale o celkové zajitìné mnoství, které obsahuje zjistitelné mnoství návykové látky.
V souèasné dobì je povoleno prodat v tzv. coffee shopu jednorázovì jednomu zákazníkovi maximálnì 5 g marihuany (23 cigarety). Povolení prodeje tohoto malého mnoství marihuany je v Nizozemí odùvodòováno tím, e toto opatøení napomáhá oddìlit drobné uivatele marihuany od prostøedí organizovaného zloèinu.
V Belgii podle zákona ze dne 24.2.1921, novelizovaného
dne 9.7.1975 je moné za pøechovávání drog uloit trest odnìtí svobody od 3 mìsícù do 5 let a/nebo penìitý trest od
200.000,- do 20,000.000,- BEF. V pøípadì, e pachatel pøechovával malé mnoství drogy pouze pro svou potøebu, jsou
v zákonì stanoveny mírnìjí podmínky pro zruení nebo prominutí trestu. V praxi nejsou zpravidla tomuto pachateli ukládány ádné trestní sankce, avak trestní stíhání není vylouèeno.
V Lucembursku podle zákona ze dne 19.2.1973 ve znìní
pozdìjích novel je moné za pøechovávání návykových látek
pro vlastní potøebu a jejich konzumaci uloit trest odnìtí svobody od 3 mìsícù do 3 let a/nebo penìitý trest ve výi od
10.001,- do 400.000 LUF, pøípadì trest veøejnì prospìných
prací od 40 do 240 hodin. Za polehèujících okolností lze sníit
výi trestu pod spodní hranici trestní sazby, event. trest vùbec
neuloit.
Podle § 403 odst. 5 Tureckého trestního zákona ten, kdo má
omamné látky bez povolení k dispozici (mimo jiné formy jednání) bude potrestán trestem odnìtí svobody od 4 do 10 let
a penìitým trestem ve výi 50.000 TRL za gram. Podle odstavce 6, jestlie jsou tìmito omamnými látkami heroin, kokain, morfin nebo hai, pak se trest uloený pachateli zdvojnásobí.
V Øecku je pøechovávání drogy pro vlastní potøebu trestným èinem, za který lze uloit osobám, které nejsou na drogách závislé trest odnìtí svobody od 10 dní do 5ti let. Závislé
osoby se nepovaují za trestnì odpovìdné, není jim tedy ukládán trest odnìtí svobody, avak musí se podrobit léèbì. V praxi to vak poruuje princip rovnosti pøed zákonem, kdy osobì,
která není závislá hrozí za drení marihuany trest odnìtí svobody, kdeto osobì, která závislá ji je, hrozí pouze ochranné
léèení.
V Itálii byla trestnost pøechovávání drog pro vlastní potøebu v r. 1993 referendem zruena, èím se Itálie dostala do roz-

35) Srov. Sbírka rozhodnutí výcarského spolkového soudu, svazek 109, IV. èást, 2. Seit è. 39
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poru se svými mezinárodní závazky, které pro ni vyplývají
z Úmluv OSN z r. 1961, 1971 a 1988. Od 18.4.1993 má pøechovávání drog za následek pouze správní sankce (napø.
odnìtí øidièského prùkazu, zbrojního prùkazu, pasu apod.)
Ve panìlsku mohou být starostou nebo ve velkých
mìstech prefektem uloeny rovnì pouze administrativní
sankce za pøechovávání drog pro vlastní potøebu (napø.
penìitý trest, odnìtí øidièského prùkazu apod.) Pøi stanovení
penìitého trestu se bere v úvahu nebezpeènost drogy. Podle
rozhodnutí panìlského Nejvyího soudu amfetaminy,
kokain, heroin patøí k látkám, které mohou zapøíèinit závané
zdravotní riziko, zatímco marihuana do této kategorie nepatøí.
Pøechovává-ní drog je trestným èinem podle oddílu 368
panìlského trestního zákona, pouze pokud jsou drogy pøechovávány za úèelem prodeje.
V Portugalsku je pøechovávání drog pro vlastní potøebu
trestným èinem (èl. 40 a 41 Portugalského trestního zákona),
za který lze uloit trest odnìtí svobody do 3 mìsícù, nebo
penìitý trest ve výi 30 denní mzdy, jestlie mnoství drogy
nepøekroèí tøídenní dávku pro vlastní potøebu. Soudce je povinen pøezkoumat kadý pøípad individuálnì. Za první tento
trestný èin nemusí být uivatel drogy potrestán. Pøíleitostní
uivatelé dostávají napomenutí. Výkon trestu mùe být odloen, pokud se odsouzený podrobí léèbì. Pøechovávání drog
uivatelem - dealerem je trestáno takto:
- trest odnìtí svobody do 1 roku ev. do 3 let nebo penìitý trest, jde-li o návykové látky zaøazené do seznamu I a III,
- trest odnìtí svobody do 1 roku nebo penìitý trest ve výi 120 denních mezd, jde-li o návykové látky zaøazené do
seznamu IV,
Jestlie zajitìná návyková látka pøevýí 5 denních dávek,
jde o jiný pøísnìjí trestný èin.
Ve Velké Británii je podle zákona o zneuívání drog z r.
1971 pøechovávání drogy pro vlastní potøebu trestným èinem
a jsou za nìj ukládány následující tresty - za pøechovávání
drog tøídy A (napø. heroin, kokain, LSD, psilocybin) trest odnìtí svobody do 7 let ve tøetí nápravnì výchovné skupinì a/nebo penìitý trest, za pøechovávání drog tøídy B (napø. marihuana, kodein, amfetaminy) trest odnìtí svobody do 5 let ve druhé nápravnì výchovné skupinì a/nebo penìitý trest a za pøechovávání drog tøídy C (napø. bromazepam a jiné benzodiazepiny) trest odnìtí svobody do 2 let ve první nápravnì výchovné skupinì a/nebo penìitý trest. Za drení marihuany se
v praxi ukládají tyto tresty - napomenutí, penìitý trest nebo
podmínìný trest odnìtí svobody.
V Irsku je pøechovávání drogy pro vlastní potøebu trestným
èinem, v pøípadì marihuany nebo haie se pøi prvních dvou
zadrení obvinìnému ukládá penìitý trest, pøi dalích
odsouzeních za pøechovávání marihuany nebo haie lze
uloit trest odnìtí svobody a do 3 let. Za pøechovávání jiných
drog nebo i marihuany, pokud není pøechovávána pro osobní
potøebu, lze uloit trest odnìtí svobody a do 7 let. Za
pøitìujících okolností lze uloit i doivotí.
V Dánsku (§ 191 Dánského trestního zákona) je moné
uloit za pøechovávání konopí a lékù s psychoaktivním
úèinkem trest odnìtí svobody od 7 dní do 6 let a/nebo penìitý
trest
a za pøechovávání heroinu a dalích opiátù, khatu, amphetaminu, kokainu atd. trest odnìtí svobody od 7 dní do 10
let a/nebo penìitý trest.
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Ve Finsku (kapitola 50 § 1 - 2 Finského trestního zákona) je
moné uloit za pøechovávání návykových látek trest odnìtí
svobody do 2 let, ovem v pøípadì, e obvinìný prokáe, e se
podrobuje léèbì, lze trestní stíhání pøeruit.
Ve védsku je pøechovávání drog pro vlastní potøebu i jejich uívání trestným èinem, za který lze uloit trest odnìtí
svobody od 14 dnù do 3 let, nebo pøeèinem, za který lze uloit
trest odnìtí svobody od 14 dnù do 6 mìsícù nebo penìitý
trest od 450 do 150.000 SEK a/nebo ochrannou léèbu. V praxi
je za pøechovávání malého mnoství marihuany nebo amfetamínu pro vlastní potøebu ukládán penìitý trest. Za pøechovávání i malého mnoství heroinu nebo kokainu mùe být
uloen pøísný trest odnìtí osoby.
V Norsku (§ 162 Norského trestního zákona) je moné
uloit za pøechovávání lékù s psychoaktivním úèinkem uvedeným na seznamu narkotik trest odnìtí svobody do 6 let, pøípadnì penìitý trest v minimální výi 120 euro. Za pøechovávání ostatních návykových látek uvedených na seznamu
narkotik je moné uloit trest odnìtí svobody od 2 týdnù do 15
let, pøípadnì penìitý trest v minimální výi 120 euro.
V Kanadì je podle zákona o kontrolovaných drogách è.
19/1996 hranicí mezi trestným èinem a pøestupkem 1 g haie
a 30 g marihuany. Toto mnoství oznaèuje celkové mnoství
jakékoli smìsi nebo látky nebo celou rostlinu, která obsahuje
zjistitelné mnoství této látky. V pøípadì tzv. tvrdých drog je
trestné pøechovávání jakéhokoli mnoství.
V USA podle zákona o kontrolovaných látkách z r. 1970,
ustanovení 844a, písm. a) hranièní mnoství mezi trestným
èinem a pøestupkem (postiitelným do 10.000 USD) je u
návykových látek v tomto zákonì vyjmenovaných stanoveno
naøízením generálního prokurátora.
V odborné publikaci OSN "Terminologie a informace o
drogách" (jedná se o publikaci z r. 1999) jsou k prùmìrným
dávkám drog èi obsahu úèinné látky uvádìny tyto údaje:
Kanabis - obsah THC
- marihuana 0,5 - 5 % (pøi hydroponickém pìstování v
domácích podmínkách lze dosáhnout koncentrace a 25 %),
- hai 2 - 10 % (pøi hydroponickém pìstování v domácích
podmínkách lze dosáhnout koncentrace a 40 %),
- kanabisový olej 10 - 30 % (pøi hydroponickém pìstování
v domácích podmínkách lze dosáhnout koncentrace a 80 %),
Váha jedné cigarety marihuany je 0,5 - 1 g. Váha jedné
dávky haie je 0,1 g. Prùmìrná dávka kanabisového oleje - 1
- 2 kapky do nikotinové cigarety.
Kokain - úèinná dávka
- v listech koky - 0,5 - 2,5 %, prùmìrná dávka 12 - 15 g 3 4x za den,
- v pastì z koky - 30 - 80 %, prùmìrná dávka 50 - 300 mg,
- kokain - prùmìrná dávka pøi òupání 10 - 35 mg do kadé
nosní dírky, v pøípadnì nitroilní aplikace 10 - 20 mg,
- v craku - a do 90 % prùmìrná dávka 50 - 200 mg.
Heroin - prùmìrná dávka - 5 - 15 mg a do 250 mg za den,
Morfin - prùmìrná dávka - 10 - 20 mg a do 250 mg,
Surové opium - prùmìrná dávka - 5 - 10 g na den,
Amfetamin a Metamfetamin (Pervitin) - prùmìrná dávka
5 - 15 mg a do 200 mg za den u èastých uivatelù,
Extáze - prùmìrná dávka 75 - 100 mg,
LSD - prùmìrná dávka 25 - 200 mikrogramù,
Psilocybin (lysohlávky) - prùmìrná dávka 2 g hub, tj. 20-40 hub.
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(V praxi byl popsán pøípad, kdy dospìlá ena po poití asi 5 g
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lysohlávek s obsahem 90 mg psilocybinu spáchala sebevradu.36)
Pøíloha è. 2

Komentáø
Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961 ve znìní
svého dodatkového protokolu z roku 1972 (vyhl. pod. è.
47/1965 Sb. a 458/1991 Sb.) v èlánku 33 stanoví, e strany nepovolí drbu drog bez zákonného povolení a v èlánku 36 odst.
1 stranám ukládá, aby v souladu se svými ústavními pøedpisy
povaovaly za trestné èiny pìstování, produkci, výrobu, tìbu,
pøípravu, drbu, nabídku, pøedání do prodeje, prodej, koupi,
distribuci, dodání, zprostøedkování, odeslání, tranzit, dopravu,
dovoz a vývoz drog, je jsou výslovnì uvedeny v Úmluvì,
jestlie tato jednání byla spáchána úmyslnì.
Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 (vyhl. pod. è.
62/1989 Sb.) kromì jiného stanoví, e kadá strana bude
v souladu se svými ústavními pøedpisy povaovat za trestný
èin kadé jednání, které je v rozporu se zákonem nebo naøízením pøijatým k plnìní závazkù vyplývajících z této Úmluvy,
pokud bylo spácháno úmyslnì.
Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988 (vyhl. pod. è. 462/1991 Sb.)
v èlánku 3 odst. 2 stanoví, e smluvní strana, v souladu se svými ústavními principy a základními zásadami svého právního
systému, uèiní taková opatøení, aby úmyslné pøechovávání,
získávání nebo pìstování jakýchkoli drog pro osobní potøebu bylo povaováno za trestný èin, pokud toto jednání
poruuje Úmluvu z roku 1961 (s jejím dodatkem) a Úmluvu
z roku 1971.
Nìkteøí autoøi37) se domnívají, e z formulace pouité ve
shora uvedených mezinárodních právních normách, zejména
v Úmluvì z roku 1988 "v souladu se svými ústavními principy
a základními zásadami svého právního systému" pro Èeskou
republiku nevyplývá závazek trestnì stíhat pøechovávání
drog, nebo Úmluva z roku 1988 stanoví jako prioritní podmínky v dané zemi a a v druhém sledu navrhuje zavedení
trestnosti pøechovávání drog. Úmluva tedy podle jejich názoru
dává státùm monost posoudit, zda zavedení trestnosti pøechovávání drog je v souladu s jejich právními tradicemi èi nikoli. Pokud tedy trestnost pøechovávání drog není v souladu
s právními tradicemi státu, pak tyto úmluvy stát k zavedení
trestnosti pøechovávání drog pro osobní potøebu nezavazují.
Tento názor je vak nesprávný, nebo formulace pouitá
v Úmluvì z roku 1988 - "v souladu se svými ústavními principy a základními zásadami svého právního systému" odkazuje na to, jakým zpùsobem má dojít k zavedení trestnosti pøechovávání drog pro vlastní potøebu a nikoli na to, zda vùbec
má být pøechovávání drog trestnì postiitelné.
Z tìchto dùvodù je potøeba zdùraznit, e z výe citovaných
Úmluv OSN jednoznaènì pro Èeskou republiku vyplývá
závazek zavést trestnost pøechovávání drog pro vlastní potøebu. (Pøesto, e výe uvedené úmluvy ukládají státùm zavést trestnost pøechovávání drog pro vlastní potøebu, nezavazují státy k tomu, aby pachatelùm, zejména tìm, kteøí jsou zá-

vislí na návykových látkách, se ukládaly tresty odnìtí svobody. Naopak je upøednostòována léèba a resocializace.
Pokud to vak podmínky v daném státì vyadují, státy mohou pøijmout i pøísnìjí opatøení ne ta, ke kterým je zavazují
výe zmínìné úmluvy).
Na tento závazek reagovala novela trestního zákona è.
112/1998 Sb., úèinná od 1. 1. 1999, ustanovením § 187a tr.
zák., které v odstavci 1 stanoví, e kdo bez povolení pøechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v
mnoství vìtím ne malém, bude potrestán odnìtím svobody a na dvì léta nebo penìitým trestem. V odstavci 2
tohoto zákonného ustanovení je pak stanoveno, e odnìtím
svobody na jeden rok a pìt let bude pachatel potrestán,
spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 ve vìtím rozsahu.
ádný právní pøedpis vak nedefinuje mnoství omamných
nebo psychotropních látek, která jsou uvedena v odstavci 1
a 2 ustanovení § 187a tr. zák.
Nejvyí státní zastupitelství vypracovalo jednak zvlátní
zprávu o poznatcích k aplikaci novely trestního zákona è.
112/1998 Sb., jednak vyhodnotilo obaloby podané okresními
státními zastupitelstvími za období od 1. 1. 1999 do 29.
2.2000, v nich bylo jednání obvinìného kvalifikováno podle
ustanovení § 187a odst. 1 tr. zák. nebo podle § 187a odst. 1, 2
tr. zák. buï samostatnì nebo v soubìhu s dalími trestnými
èiny.
Vzhledem k tomu, e z citované zvlátní zprávy i z podaných obalob je patrná znaèná nejednotnost v postupu jednotlivých okresních státních zastupitelství pøi aplikaci ustanovení § 187a tr. zák. bylo potøeba vydat tento pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce, který by postup státních zástupcù v této oblasti sjednotil.
K èl. 1:
Tento pokyn obecné povahy navazuje na úpravu obsaenou
v jiných pokynech obecné povahy, zejména pak na pokyn
obecné povahy poø. è. 9/1994 v platném znìní (srov. èl. 10, èl.
11, èl. 13 odst. 1,2, èl. 14 odst. 1,2, èl. 41 a 44a, èl. 53 a 62
pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994 v platném znìní).
I kdy na trestný èin podle § 187a tr. zák. není stanovena
pøíli vysoká trestní sazba, jedná se o skutkovou podstatu,
která v praxi èiní znaèné problémy na rozdíl od jiných trestných èinù dotýkajících se drogové problematiky (podle ustanovení § 187, § 188 a § 188a tr. zák.). Z tohoto dùvodu se
tento pokyn obecné povahy zamìøuje pouze na trestný èin podle
§ 187a tr. zák.
Tento pokyn obecné povahy dále úzce navazuje na velmi
dùleitou úpravu provedenou pokynem obecné povahy poø. è.
3/2000, jím se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních zastupitelství. Právì ve vìcech trestných
èinù podle § 187a tr. zák. má specializace na drogovou trestnou èinnost zcela zásadní význam.

36) Srov. G. Asselborn, R. Wenning and M. Yegles: Tragic Flying Attempt under the Influence of "Magic Mushrooms"
37) Srov. napø. publikaci Miroslava Noiny "Svìt drog v Èechách", Praha 1999, str. 276.
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K èl. 2:
Státní zástupce by mìl cílevìdomì a systematicky ovlivòovat postup pøed zahájením trestního stíhání metodami a prostøedky, které mu poskytuje platná právní úprava (a to i po nabytí úèinnosti novely trestního øádu è. 166/1998 Sb. dnem 1.
1. 1999), i kdy v této fázi se jetì nejedná o dozor v pøípravném øízení trestním. Ze zvlátní zprávy o poznatcích k aplikaci novely trestního zákona è. 112/1998 Sb. vyplynulo kromì
jiného, e ve stadiu pøed zahájením trestního stíhání státní zastupitelství zpravidla ádnou aktivitu nevyvíjí, co je do urèité
míry dùsledkem novely trestního øádu è. 292/1993 Sb., která
nedocenila význam pùsobení státního zástupce ji ve stadiu
pøed sdìlením obvinìní konkrétní osobì.
Vzhledem k úzké souvislosti mezi stadiem pøedcházejícím
sdìlení obvinìní a stadiem po zahájení trestního stíhání jsou
podrobnosti postupu státních zástupcù pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání a pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení upraveny v jednom èlánku. Je toti zøejmé, e v rámci postupu pøedcházejícímu sdìlení obvinìní se vytváøejí podmínky pro aktivní, soustavný a úèinný výkon dozoru v pøípravném øízení. Jinak øeèeno - co se zanedbá ve stadiu provìøování, ji nelze zpravidla úèinnì napravit v pozdìjích stadiích
trestního øízení. Proto úprava povinností státních zástupcù
v této fázi je pomìrnì velice podrobná; je vak plnì v intencích trestního øádu, vyhl. è. 23/1994 Sb. a pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994 v platném znìní.
Tyto povinnosti se týkají pøedevím zajitìní si nezbytné informovanosti o tom, e vyetøovatel nebo policejní orgán
vùbec provìøuje podezøení ze spáchání trestného èinu podle
§ 187a tr. zák., popø. v takové vìci ji meritornì rozhodl. Tak
lze èelit nebezpeèí, e státní zástupce se o nìkterých pøípadech, kdy zjevnì pùjde o trestný èin podle § 187a tr. zák.
(pokud se nebude dokonce jednat o drogový trestný èin závanìjí) nedozví. Není mono oèekávat, e by ve vìcech
trestných èinù podle § 187a tr. zák. byl podáván vìtí poèet
trestních oznámení; státní zástupce zde bude muset spoléhat
spíe na ostatní podnìty k trestnímu stíhání, na vyhledávací
èinnost policie. Role policie je zde nezastupitelná (srov. § 2
odst. 1 písm. d) zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù).
Na základì øádného provádìní a hodnocení dùkazù v pøípravném øízení je tøeba se vdy zabývat otázkou, zda obvinìný svým jednáním nenaplòuje znaky zejména trestného èinu
podle § 187 tr. zák. èi jiného trestného èinu pøísnìjího ne je
právní kvalifikace podle § 187a tr. zák. Nelze proto pøipustit
pøípady, aby byl nìkdo stíhán pouze pro trestný èin podle
§ 187a tr. zák. jenom proto, e nebyly øádnì objasnìny vechny skuteènosti a okolnosti pøípadu, které by umonily posoudit jednání obvinìného podle pøísnìji trestného ustanovení,
zejména podle § 187 tr. zák.
Soubìh trestného èinu podle § 187a tr. zák. s jinými trestnými èiny obdobné povahy, zejména s trestným èinem podle
§ 187 tr. zák., je moný napø. tehdy, kdy u pachatele bylo zajitìno mnoství drogy vìtí ne malé a uvedl, e èást má pro
sebe a èást pøechovává pro jiného. Vzhledem k vyí trestní
sazbì uvedené v ustanovení § 187 tr. zák. bude tento pøípad
zøejmì nepravdìpodobný. Jako soubìh tìchto trestných èinù
nelze posoudit pøípad, kdy pachatel je pøistien pøi nabízení
vekerého mnoství návykové látky, které u sebe má.
Pokud by pachatel byl pøistien pøi nabízení pouze èásti
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mnoství návykové látky, která byla u nìj zajitìna a ohlednì
zbývající èásti, kterou nenabízel, by odmítl vypovídat a z provedeného dokazování by nebylo zøejmé, e i toto zbývající
mnoství pøechovává pro jiného, je tøeba tento pøípad posoudit jako dva samostatné trestné èiny - trestný èin podle § 187
tr. zák. v pøípadì nabízené návykové látky a jako trestný èin
podle § 187a tr. zák. v pøípadì pøechovávání zbývajícího
mnoství návykové látky, u kterého nebylo prokázáno, e by
je nìkomu nabízel.
Jestlie pachatel pøechovával mnoství návykové látky pøesahující mnoství uvedené v odstavci 2 ustanovení § 187a tr.
zák. a bylo zjitìno, e za toto mnoství návykové látky obvinìný zaplatil znaènou sumu, zejména pokud tato suma pøesahuje jeho bìné finanèní monosti, nelze tento pøípad automaticky vyhodnotit jako § 187a tr. zák., i kdy obvinìný uvádí, e mìl tuto látku pouze pro osobní potøebu, a je tøeba se
vdy zabývat tím, zda z tìchto okolností, pøípadnì z dalích
okolností pøípadu nevyplývá, e tato látka byla urèena k prodeji dalím osobám.
K èl. 3 odst. 1:
Subjektem trestného èinu podle § 187a tr. zák. je kterákoli
osoba, starí 15-ti let, které duevní porucha v dobì spáchání
èinu nebránila rozpoznat nebezpeènost jejího èinu pro spoleènost nebo ovládat své jednání. Dalí specifikaci subjektu tohoto trestného èinu ustanovení § 187a tr. zák. ani jiné ustanovení trestního zákona neuvádí.
Samotné uití omamné nebo psychotropní látky nevyluèuje
trestní odpovìdnost obvinìného. Teprve kdy uíváním tìchto látek dojde k takovým zmìnám osobnosti, které mají pro
svou závanost charakter duevní poruchy, která vylouèí rozpoznávací nebo ovládací schopnosti pachatele, je moné podle § 12 tr. zák. konstatovat nedostatek trestní odpovìdnosti
pro nepøíèetnost.
Státní zástupce se musí pøi hodnocení trestní odpovìdnosti
pachatele vdy vypoøádat s otázkou zmenené pøíèetnosti (§ 25,
§ 32 tr. zák.). Z toho vyplývá, e zejména u osob, které zneuívají omamné nebo psychotropní látky èi jedy, je tøeba zajistit vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví,
odvìtví psychiatrie a psychologie, ze kterého bude vyplývat,
zda obvinìný je èi není osobou závislou na omamných nebo
psychotropních látkách a do jaké míry v dùsledku uívání
tìchto látek jsou narueny jeho rozpoznávací a ovládací
schopnosti. Pokud je obvinìný stíhán jak pro trestný èin podle
§187 tr. zák., tak pro trestný èin podle §187a tr. zák. (srov. komentáø k èl. 2), pak je tøeba, aby se znalci vyjádøili k zachování pøedpokladových schopností jednak vùèi íøení návykových látek (ve smyslu ust. § 187 tr. zák.) a jednak vùèi pøechovávání návykových látek (ve smyslu ust. § 187a tr. zák.).
Z tohoto znaleckého posudku rovnì musí vyplývat, zda
znalci navrhují nìkterou z forem ochranného léèení podle § 72
odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., èi nikoli (viz § 72 odst. 2, písm. b),
vìta za støedníkem tr. zák.). Za úèelem zjitìní, zda obvinìný
je èi není uivatelem návykových látek, mùe být podle okolností pøípadu vhodné, zabezpeèit vyetøení moèi nebo krve
obvinìného odebrané pøi jeho zadrení na pøítomnost
návykových látek.
Z výe uvedeného vyplývá, e znaleckého posudku z oboru
zdravotnictví, odvìtví psychiatrie a psychologie zpravidla
nebude tøeba v pøípadì osob, které návykové látky ojedinìle
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uily, avak vypracování tohoto posudku bude nezbytné v pøípadech, kdy z okolností pøípadu vyplývá, e obvinìný tyto látky zneuívá a je tedy dáno podezøení, e u nìj mùe být jedna z pøedpokladových schopností sníená nebo zcela vymizelá.
Zavinìná intoxikace omamnými nebo psychotropními látkami nemùe mít úèinky zmenené pøíèetnosti, nebo z ustanovení § 25 tr.z. a § 32 odst. 1 tr. zák. jednoznaènì vyplývá,
e jich nelze pouít, pokud si pachatel stav zmenené pøíèetnosti pøivodil, by i z nedbalosti, vlivem návykové látky.
Pojem "vlivem návykové látky" vak nelze ztotoòovat s chorobným stavem, ve kterém v dùsledku duevní poruchy, by
zpùsobené pravidelným uíváním návykových látek, byla výraznìji sníena (oslabena) schopnost pachatele rozpoznat nebezpeènost èinu pro spoleènost nebo jeho schopnost ovládat
své jednání.
Podle ustanovení § 25 tr. zák. lze postupovat i v pøípadech,
pokud stav zmenené pøíèetnosti vyvìral z duevní choroby
pachatele, pøestoe pachatel pøed èinem poil alkoholický nápoj, avak tato skuteènost nebyla rozhodující pøíèinou zmenené pøíèetnosti38).
Tedy pokud se pachatel dopustí trestného èinu podle § 187a
tr. zák. proto, e byl zavinìnì pod vlivem tìchto látek, pak ustanovení § 25 a § 32 odst. 1 tr.z. pouít nelze. Avak pokud ze
znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvìtví psychiatrie a psychologie, vyplývá, e uíváním návykových látek
dolo u pachatele k takovým zmìnám osobnosti, které mají
pro svou závanost charakter duevní poruchy èi choroby,
v jejím dùsledku dolo ke sníení rozpoznávací nebo ovládací schopnosti pachatele a pøedevím tato porucha mìla vliv
na to, e se tento konkrétní pachatel dopustil trestného èinu
podle § 187a tr. zák., pak lze tento stav rovnì povaovat za
zmenenou pøíèetnost ve smyslu ustanovení § 25 a § 32 odst.
1 tr. zák.
Stav zmenené pøíèetnosti má vliv na posuzování trestní
odpovìdnosti pachatele, avak nemusí vdy mít za následek
nií stupeò spoleèenské nebezpeènosti. Proto nelze napø. souhlasit se zastavením trestního stíhání podle § 172 odst. 1,
písm. b) tr. ø., popø. s postoupením vìci podle § 171 odst. 1 tr.
ø. z dùvodu, e v dùsledku závislosti pachatele na návykových
látkách byl stupeò nebezpeènosti jeho jednání pro spoleènost
jen nepatrný èi malý nebo nií ne nepatrný èi malý (§ 3 odst.
2, § 75 tr. zák.).
V pøípadì, e se pachatel poitím nebo aplikací návykové
látky nebo jinak pøivedl, by z nedbalosti, do stavu nepøíèetnosti, v nìm se dopustil jednání, které má jinak znaky trestného èinu podle § 187a tr. zák., pak je tøeba tento pøípad posoudit podle ustanovení § 201a tr. zák. s tím, e trest bude navrhován podle § 187a tr. zák. (viz § 201a odst. 1 vìta za støedníkem tr. zák.).
Nelegálnì distribuované návykové látky jsou zpravidla øedìny rùznými pøímìsemi a proto je tøeba vdy zjistit obsah
úèinné látky v zajitìné smìsi. Specializovaným pracovitìm
k provádìní tìchto analýz je Policie ÈR, Kriminalistickýústav,
Strojnická 27, pot. schr. 62//KUP, 170 89 Praha 7.
K èl. 3 odst. 3:

èástka 1

K monosti stanovit uvedená hranièní mnoství drog právním pøedpisem se vyjadøují nìkteøí odborníci39) tak, e toto
øeení by nezohledòovalo individuální pøístup podle konkrétních okolností pøípadu a osoby pachatele. Navíc není moné
stanovit jednotnou hranici pro vechny druhy omamných a psychotropních látek, nebo kadá z nich má jiný úèinek na lidský organismus. Naopak uvádí, e podle pøijatého znìní § 187a
tr. zák. bude nutný individuální pøístup pøi hodnocení hranice
mnoství omamných a psychotropních látek. Podle jejich názoru by byla moná jetì tøetí varianta øeení, e v naøízení
vlády (nebo v pøíloze zákona o návykových látkách) by mohlo být stanoveno rozhodné mnoství pro jednotlivé drogy
urèitým rozpìtím hmotností úèinné látky a v jeho rámci by se
pak pøihlédlo k individuálním okolnostem kadého pøípadu,
zejména ke stupni závislosti a míøe tolerance dritele drogy.
Aby bylo moné správnì øeit otázku stanovení mnoství
úèinné látky, je tøeba nejprve definovat, co je chránìným
spoleèenským zájmem v pøípadì ustanovení § 187a tr. zák.
Pokud toto ustanovení odkazuje na trestnost pøechování
návykových látek, nikoli jejich uívání, lze za spoleèenský zájem chránìný tímto ustanovením oznaèit zájem spoleènosti
na kontrole obìhu omamných nebo psychotropních látek v
takovém mnoství, které mùe uivatele návykové látky
nebo jeho okolí ohrozit.
Nejde pouze o to, e uívání vìtího ne malého mnoství
návykové látky je významným kriminogenním faktorem a e
mùe u uivatelù tìchto látek zpùsobit rùzné poruchy zdraví
od zanedbatelných a po nejzávanìjí a také rùzné poruchy
vnímání, které v kombinaci s jinou èinností, napø. øízením motorového vozidla, mohou zapøíèinit ztráty na lidských ivotech a kody na zdraví a majetku.
Jde pøedevím o to, e návykové látky mohou vánì ohrozit zdraví event. i ivot a osoby, které je neoprávnìnì pøechovávají, nemají zpravidla podmínky k tomu, aby mohly
zajistit, e se k nim úmyslnì nebo náhodou nedostanou
tøetí osoby (napø. dìti). Proto zákonodárce v zákonì o návykových látkách è. 167/1998 Sb. klade takový dùkaz na to, e
s tìmito látkami mohou zacházet pouze osoby, kterým bylo
ministerstvem zdravotnictví vydáno zvlátní povolení k zacházení s tìchto látkami (§ 8 odst. 1 zákona è. 167/1998 Sb.)
a ukládají pøísná zabezpeèovací opatøení (zejména § 10 tohoto zákona).
Pøedmìtem tohoto trestného èinu jsou jednotlivé omamné
a psychotropní látky vyjmenované v seznamech tìchto látek
uvedených jako pøíloha zákona è. 167/1998 Sb., který byl následnì novelizován zákonem è. 354/1999 Sb. Pokud jde o jedy, naøízením vlády è. 114/1999 Sb. bylo s úèinností od 15. 6.
1999 stanoveno, e za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188 trestního zákona, nejde-li o léèiva (zákon è. 79/1997 Sb.), se povaují chemické látky uvedené v pøíloze è. 1 naøízení vlády
a chemické pøípravky, které obsahují nejménì 7 % látky. Na
pøechovávání prekursorù se ustanovení § 187a tr.z. nevztahuje.
Pøesná konkretizace hmotného pøedmìtu útoku je velmi dùleitá, nebo je jedním z prostøedkù individualizace a konkretizace trestného èinu tak, aby nemohl být zamìnìn s jiným

38) Srov. napø. rozhodnutí Nejvyího soudu ÈSSR è. 11 Tz 70/64 (è. 11/65 Sb. rozh. tr.).
39) Srov. napø. F. Púry - A. Sotoláø - P. ámal: K problematice trestnìprávního postihu pøechovávání drog pro vlastní potøebu,
Právní rozhledy è. 10/1999, str. 509 - 517, Právní rozhledy è. 11/1999, str. 581 - 587.
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trestným èinem nebo pøestupkem.
Z tìchto dùvodù, pokud nejsou právním pøedpisem stanovena hranièní mnoství návykové látky uvedená v ustanovení
§ 187a odst. 1 a odst. 2 tr. zák., pak pro zajitìní jednotného
postupu státních zástupcù je tøeba prozatím stanovit orientaèní
hodnoty úèinných mnoství alespoò tìch návykových látek,
které se na naem území nejvíce vyskytují, pokynem obecné
povahy nevyího státního zástupce.
Trestní zákon v ustanovení § 187a nerozliuje mezi tzv.
mìkkými a tvrdými drogami, proto pøechovávání jakékoli látky uvedené ve výe uvedených seznamech v mnoství vìtím
ne malém, má zpravidla za následek trestní odpovìdnost. Je
vak zøejmé, e úèinnost a nebezpeènost konkrétních látek,
zejména jejich schopnost vyvolat fyzickou nebo psychickou
závislost èi akutní intoxikaci, je tøeba zohlednit pøi stanovení
jejich mnoství ve smyslu ustanovení § 187a odst. 1,2 tr. zák.
(viz komentáø k tabulce, která tvoøí pøílohu è. 1 tohoto pokynu).
K èl. 3 odst. 4:
Z hlediska posuzování objektivní stránky tohoto trestného
èinu je rozhodující pouze to, e pachatel omamnou nebo psychotropní látku èi jed pøechovává. O pøechovávání pùjde zejména tehdy, kdy pachatel má omamnou nebo psychotropní
látku èi jed pøímo u sebe (napø. ve své ruce nebo kapse) nebo
napø. tehdy, kdy má drogu uloenou ve svém nebo pronajatém bytì nebo mezi svými vìcmi v místì, kde se zdruje. Pøechovávání omamné nebo psychotropní látky èi jedu vak je
tøeba posuzovat pouze v souvislosti s ostatními znaky skutkové podstaty, zejména v souvislosti se zavinìním.
Za pøechovávání omamné a psychotropní látky èi jedu ve
smyslu ustanovení § 187a tr. zák. nelze povaovat pøípad, kdy
si daná osoba omamnou nebo psychotropní látku ji aplikovala. Proto nelze mnoství omamné a psychotropní látky zjitìné pøi rozboru moèi nebo krve obvinìného sèítat s èistým
mnostvím omamných nebo psychotropních látek, které byly
u obvinìného zajitìny.
Ze znìní ustanovení § 187a tr. zák. vyplývá, e není podstatné, jakým zpùsobem pachatel omamné nebo psychotropní
látky získal, zda si zajitìné mnoství tìchto látek opatøil jednorázovì nebo postupnì. Pokud by bylo dokazováním zjitìno, e obvinìný si opatøoval omamnou nebo psychotropní látku postupnì, protiprávní stav popsaný v ustanovení § 187a
odst. 1 tr. zák. je vyvolán tehdy, jakmile mnoství této látky
(resp. mnoství úèinné látky v zajitìném vzorku, nebo návykové látky jsou zpravidla prodávány ve smìsi s jinými látkami), pøesáhne mnoství uvedené v ustanovení § 187a odst. 1
tr. zák. (viz komentáø k pøíloze tohoto pokynu). Vzhledem
k tomu, e takto si pachatel mùe postupnì obstarávat malá
mnoství omamné nebo psychotropní látky, která a po urèité
dobì pøesáhnou mnoství pøedpokládané v ustanovení § 187a
odst. 1 tr. zák., nejde v tomto pøípadì o pokraèování v trestném èinu, ale jde o trestný èin trvající. Pokraèování v trestném
èinu, na rozdíl od trvajícího trestného èinu, pøedpokládá mimo
jiné, e pachatel stále novì naplòuje skutkovou podstatu tého
trestného èinu. Trestný èin podle § 187a tr. zák. je tedy trest-
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ným èinem trvajícím, který spoèívá v udrování protiprávního
stavu. Proto promlèecí lhùta40) u trestného èinu podle § 187a tr.
zák. bìí teprve od odstranìní protiprávního stavu.
Z toho vyplývá, e pokud bude u nìkoho zajitìno napø. nìkolik dávek látky obsahující heroin, pak je tøeba hodnoty
èistého heroinu obsaené v jednotlivých dávkách seèíst a posoudit, zda toto celkové mnoství èistého heroinu postaèuje k naplnìní znaku skutkové podstaty trestného èinu podle § 187a
tr.z. a zda tedy mùe jít o jeden trvající trestný èin podle
§ 187a tr.z.
Jestlie bude u nìkoho zajitìno nìkolik dávek rùzných druhù drog, pak je tøeba seèíst èistá mnoství úèinné látky u kadého druhu návykové látky zvlá, nebo jde o látky rùzného
chemického sloení s rùznými úèinky. Pokud vak bude u zadrené osoby zajitìno dva a více druhù návykových látek,
u nich hodnoty èistého mnoství kadé z nich nebudou dosahovat hodnot uvedených v tabulce, která tvoøí pøílohu tohoto
pokynu jako mnoství vìtí ne malé, avak hodnoty èistého
mnoství zajitìné látky se budou k hodnotám uvedeným v tabulce blíit, znak skutkové podstaty "mnoství vìtí ne malé"
bude zpravidla naplnìn. K otázce, zda jde v tomto pøípadì
o mnoství, které ve svém souhrnu, tj. pøi aplikaci kombinace
zajitìných druhù návykových látek, je zpùsobilé výraznì
ohrozit zdraví nebo ivot èlovìka se musí vyjádøit znalec
z oboru zdravotnictví, odvìtví toxikologie41).
Pokud by byla urèitá osoba zadrena nìkolikrát pøed sdìlením obvinìní pro trestný èin podle § 187a tr. zák. a vdy by
bylo u ní zajitìno mnoství omamné nebo psychotropní látky
vìtí ne malé v takové èasové souvislosti, která nevyluèuje
jednání na základì spoleèného, resp. jednotícího zámìru, je
tøeba toto jednání posoudit jako pokraèování jednoho a tého
trestného èinu podle § 187a tr. zák. a zajitìná mnoství jednotlivých druhù omamných nebo psychotropních látek lze pak
sèítat tak, jak je shora uvedeno.
V pøípadì, e by u obvinìného bylo opìtovnì zajitìno vìtí
ne malé mnoství omamné nebo psychotropní látky po
sdìlení obvinìní pro trestný èin podle § 187a tr. zák., jedná se
vzhledem k ustanovení § 12 odst. 11 tr. ø. o samostatný skutek
a jde tedy o opakování jednoho a tého trestného èinu podle
§ 187a tr. zák., tj. o víceèinný stejnorodý soubìh.
Z hlediska ustanovení § 187a tr. zák. není rovnì rozhodující, za jakým úèelem pachatel tyto látky pøechovával (na rozdíl
od ustanovení § 187 tr. zák). Nicménì nìkteré dùvody pøechovávání, napø. laické tiení bolestí u závaných chorob, mohou mít vliv na hodnocení stupnì spoleèenské nebezpeènosti tohoto trestného èinu, který je tøeba v kadém pøípadì posuzovat individuálnì.
K èl. 3 odst. 5:
Zavinìní je tøeba posuzovat v kontextu s ostatními znaky
skutkové podstaty trestného èinu podle § 187a tr. zák. Trestný
èin podle § 187a tr. zák. je trestným èinem úmyslným. Z hlediska subjektivní stránky je tedy tøeba prokázat, e pachatel
vìdìl, e pøechovává bez povolení omamnou nebo psychotropní látku èi jed, pøièem úèinné mnoství této látky je vyí
ne malé a toto mnoství pøechovávat chtìl (§ 4 písm. a) tr.

40) V pøípadì trestného èinu podle § 187a odst. 1 tr.zák. je ve smyslu § 67 odst. 1, písm. d) tr. zák. je promlèecí doba 3 roky a v pøípadì trestného èinu podle § 187a odst. 1, 2 tr. zák. je ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) tr. zák. je promlèecí doba 5 let.
41) Srov. napø. JUDr. Jindøich Fastner: "Jetì k trestnému èinu nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek
a jedù podle § 187a tr. zák., Trestní právo 11/99, s. 6-11.
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zák.), pøípadnì byl s tímto alespoò srozumìn (§ 4 písm. b) tr.
zák.).
V praxi bude èastìjí pøípad nepøímého úmyslu, kdy vzhledem k okolnostem pøípadu (napø. mnoství celkové látky, zpùsobu jejího balení, výi penìní èástky, za kterou ji pachatel
získal, místu, kde ji pachatel získal, apod.) byl pachatel
srozumìn s tím, e pøechovává bez povolení omamnou nebo
psychotropní látku èi jed, pøièem úèinné mnoství této látky
je vyí ne malé. Pokud jde o prokázání subjektivní stránky
ve vztahu k hraniènímu mnoství uvedenému v § 187a odst. 2
tr. zák., postaèí prokázat zavinìní ve formì i jen nevìdomé
nedbalosti (§ 6 písm. b) tr. zák.).
V této souvislosti je tøeba se zabývat také tím, jak postupovat v pøípadì, e pachatel se na základì vech okolností pøípadu domníval, e pøechovává bez povolení omamnou nebo
psychotropní látku èi jed, avak ve skuteènosti se o tuto látku
vùbec nejednalo.
Pokus na nezpùsobilém pøedmìtu je zásadnì trestný, avak
pøi hodnocení stupnì jeho nebezpeènosti pro spoleènost je tøeba zhodnotit nezpùsobilost pøedmìtu v rámci a v souvislosti
s jinými stránkami trestného èinu. Proto tedy bude jistì
odlinì posuzováno, jestlie látka bude vzhledovì velmi
podobná kontrolovaným návykovým látkám anebo jestlie
pùjde o látku, která svým vzhledem nijak nepøipomíná kontrolované návykové látky. Stejnì tak je tøeba zhodnotit i osobu
pachatele, jeho intelektové schopnosti, zda se v minulosti s
návykovými látkami ji setkal, èi nikoli, apod. O trestný èin
nepùjde pouze tehdy, jestlie podle tohoto hodnocení èin není
nebezpeèný pro spoleènost nebo stupeò jeho nebezpeènosti je
jen nepatrný (v pøípadì mladistvých malý).
Otázkou je, jak posuzovat trestní odpovìdnost u osob, která
jsou závislé na návykových látkách a které bìnì uívají vyí
mnoství tìchto látek ne malé. Ustanovení 187a tr. zák. je
formulováno tak, e odkazuje na mnoství vìtí ne malé,
avak neuvádí, na koho se toto mnoství má vztahovat. Pøesnìji subjektem tohoto trestného èinu je kdokoli, kdo je starí
15- ti let a je pøíèetný bez jakéhokoli dalího rozliení. Zákon
v ustanovení 187a tr. zák. z hlediska trestní odpovìdnosti
nepoaduje, aby bylo rozliováno mezi pachateli, kteøí jsou na
návykových látkách závislí a kteøí na nich závislí nejsou. Není
moné ze znìní zákona dovozovat nìco, co v nìm není.
Pøi hodnocení konkrétního pøípadu nelze zamìòovat:
- znìní znakù skutkové podstaty, které odráí typovou
nebezpeènost èinu pro spoleènost a které, vèetnì stanovení mnoství omamných a psychotropních látek a jedù
ve smyslu ustanovení § 187a odst. 1, 2 tr. zák., musí být
formulovány tak, aby byla zaruèena rovnost obèanù
pøed zákonem;
- individuální posouzení trestní odpovìdnosti, zejména
z hlediska ustanovení § 12 tr. zák.;
- vyhodnocení individuální spoleèenské nebezpeènosti,
tj. stupnì spoleèenské nebezpeènosti jednání konkrétního pachatele ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 tr. z. a § 88
odst. 1 tr. zák.;
- a hlediska pro ukládání trestu, zejména pokud jde o ustanovení § 25, § 32 odst. 1, jako i § 23 odst. 1 a § 31 odst.

èástka 1

1 tr. zák. (viz komentáø k èl. 5).
K èl. 3 odst. 6:
Stupeò individuální spoleèenské nebezpeènosti je významnì sniován napø. tím, e osoba uívá drogy k laickému tiení
bolestí, uèinila opatøení k tomu, aby se k droze nedostala jiná
osoba apod. Naopak stupeò spoleèenské nebezpeènosti bude
zvyován napø. délkou pøechovávání, v pøípadech, kdy pachatel pøechovává vìtí ne malé mnoství návykové látky bez jakéhokoli zajitìní na místì, které je pøístupné zejména nezletilým a dále v pøípadech, kdy pachatel bude pøechovávat více
druhù návykových látek. Zvlátní pozornost je tøeba vìnovat
mladistvým, u nich stupeò individuální spoleèenské nebezpeènosti musí být vyí ne malý a nikoli vyí ne nepatrný.
K èl. 4:
Zejména pøi navrhování trestù, pøípadnì pøi vyuívání alternativ trestního postihu by se mìla projevit subsidiární povaha
trestního práva, které nemá øeit základní spoleèenské nebo
zdravotní problémy, ale má pouze reagovat na nejkøiklavìjí
pøípady poruení spoleèenských norem. Právì v pøípadì zneuívání drog je tøeba dvojnásobnì zdùraznit, e se nejedná
o trestnì právní, ale pøedevím o spoleèenský problém. Z uvedeného dùvodu pokyn obecné povahy klade znaèný dùraz na
to, aby právì u skutkové podstaty trestného èinu podle § 187a
tr. zák. bylo v maximálnì moné míøe vyuíváno vech forem
odklonù a aby byly navrhovány alternativní tresty a alternativní opatøení.
Mezi alternativy nepodmínìného trestu odnìtí svobody patøí zejména uputìní od potrestání podle § 24 a § 25 tr. zák.,
podmínìné uputìní od potrestání s dohledem podle § 26 tr.
zák., sníení trestu za souèasného uloení ochranného léèení
podle § 32 odst. 2 tr. zák., obecnì prospìné práce podle § 45
tr. zák., penìitý trest podle § 53 tr. zák., trest propadnutí vìci
podle § 55 odst. 1, písm. a) tr. zák., podmínìné odsouzení
k trestu odnìtí svobody podle § 58 a násl. tr. zák., podmínìné
odsouzení k trestu odnìtí svobody s dohledem podle § 60a tr.
zák. a podmínìné zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. ø.
Zejména v pøípadì uivatelù návykových látek, kteøí tyto
látky pravidelnì uívají, lze pøedpokládat opakování trestné
èinnosti podle § 187a tr. zák. Ustanovení § 34 písm. j) tr. zák.
sice nevyluèuje tento pøípad posuzovat jako recidivu, avak
poskytuje soudu oprávnìní k pøedchozím odsouzením pro
trestný èin podle § 187a tr.z. nepøihlíet, pokud se pachatel
znovu tohoto trestného èinu dopustil proto, e se oddává zneuívání omamných nebo psychotropních látek a jedù. Toto
oprávnìní by mìl vyuít ji státní zástupce pøi navrhování trestu. Pokud v konkrétním pøípadì dojde k opakování trestného
èinu, tj. k víceèinnému stejnorodému soubìhu (viz komentáø
k èl. 3 odst. 4 pokynu), není vylouèeno posoudit tuto skuteènost jako pøitìující okolnost podle § 34, písm. i) tr. zák.42)
Pokud jde o likvidaci návykových látek, podle § 14 zákona
è. 167/1998 Sb., který byl novelizován zákonem è. 354/1999
Sb., nepouitelné návykové látky, pøípravky a prekursory, jako i odpad je obsahující, musí být znekodnìny. Znekodòování tìchto látek, které jsou léèivem podle § 2 odst. 1 zákona
è. 79/1997 Sb.43) se øídí pøedpisy o léèivech a znekodòování

42) Srov. napø. JUDr. Jindøich Fastner: "Jetì k trestnému èinu nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek
a jedù podle § 187a tr. zák., Trestní právo 11/99, s. 6-11.
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látek, které nejsou podle výe uvedeného ustanovení léèivem,
lze provádìt jedinì za pøítomnosti zástupce okresního úøadu.
Osoba provádìjící znekodnìní o nìm sepíe zápis, který
podepíe pøítomný zástupce okresního úøadu.
Pokud vak dolo v rámci trestního øízení k vydání vìci podle § 78 tr. ø. nebo odnìtí vìci podle § 79 tr. ø., popø. se tak stalo v rámci úkonù podle § 82 a § 85b tr. ø., k èemu dojde
vdy, pokud je u nìkoho nalezena látka, o které se lze dùvodnì domnívat, e jde o omamnou nebo psychotropní látku èi
jed, pak by mìlo být i o dalím právním osudu této látky
rozhodnuto opìt v rámci trestního øízení. Proto pokud nedolo ke spotøebování vekerého zajitìného mnoství
návykových látek pøi znaleckém zkoumání, je tøeba navrhnout
uloení trestu propadnutí vìci podle § 55 odst. 1 písm. a) tr.
zák. nebo ochranné opatøení zabrání vìci podle § 73 odst. 1,
písm. a, b ne-bo c) tr. zák.
V pøípadì, e nelze pachatele stíhat pro trestný èin z dùvodù
podle § 11 odst. 1, písm. a - g) tr. ø. je tøeba podat návrh na
zabrání vìci podle § 73 odst. 1, písm. a) tr. zák. Z toho vyplývá, e státní zástupce napø. podá podle § 178 odst. 2 a §
239 odst. 1 tr. ø. návrh na zabrání vìci podle § 73 odst. 1 písm.
a) tr. zák., jestlie obvinìného nelze stíhat, nebo bylo napø.
pøerueno trestní stíhání44). Podmínka pro zabrání vìci podle §
73 odst. 1 písm. a) tr. zák., e "pachatele nelze stíhat nebo
odsoudit" je rovnì splnìna rovnì tehdy, kdy o trestném
èinu, který odùvodòoval zabrání vìci, bylo ji pravomocnì
rozhodnuto (§ 11 odst. 1, písm. f) tr. ø.). Takovým rozhodnutím
je i od-suzující rozsudek, jím soud neuloil trest propadnutí
vìci získané trestným èinem45).
Pokud soud uznal obalovaného vinným trestným èinem podle § 187a tr.ø., avak od jeho potrestání podle § 24 tr. zák. upustil, je tøeba podat návrh na zabrání vìci podle § 73 odst. 1,
písm. b) tr zák.
V pøípadì zastavení trestního stíhání pro nepøíèetnost
pachatele podle § 172 odst. 1, písm. e) tr. ø. nelze podat návrh
na zabrání vìci podle § 73 odst. 1 písm. a), ale jen podle § 73
odst. 1, písm. c) tr. zák., nebo za pachatele ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1, písm. a) tr. zák. je podle pøevládajících
názorù mono povaovat pouze osobu trestnì odpovìdnou,
která je zpùsobilá být pachatelem trestného èinu, naplnila
vechny znaky nìkterého trestného èinu a kterou jako
pachatele trestného èinu nelze stíhat z jiných dùvodù, ne je
nedostatek trestní odpovìdnosti (§ 11, § 12 tr. zák.)46).
V ustanovení § 55 odst. 2 tr. zák. je stanoveno, e trest
propadnutí vìci lze uloit jen jde-li o vìc náleející pachateli.
Ustanovení § 187a tr. zák. se nezmiòuje o vlastnictví omamné
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nebo psychotropní látky èi jedu, pouze o jejich pøechovávání.
Formulace "vìc náleející pachateli" vak umoòuje uloení
trestu propadnutí vìci kromì vlastníka vìci i v tìch dalích
pøípadech, kdy vìc není ve vlastnictví pachatele trestného
èinu jenom proto, e nebyla splnìna nìkterá formální
náleitost nezbytná k perfektnosti pøechodu vlastnictví na
pachatele (napø. øádné "povolení k zacházení" vydané ministerstvem zdravotnictví podle § 8 odst. 1 zákona è. 167/1998
Sb.), avak jinak pachatel nakládá s vìcí, jako její skuteèný
vlastník47). Formulaci "vìc náleející pachateli" nelze vykládat
jako vlastnický vztah, ale je nutno vycházet z toho, e pachatel má vùli tuto vìc mít v drbì, uívat ji, nakládat s ní podle
své vlastní vùle48).
Dalí otázkou je, jak postupovat, kdy dojde ke spotøebování látky v prùbìhu znaleckého zkoumání. Je zøejmé, e
vìc uvedená v ustanovení § 55 odst. 1 tr. zák. musí v dobì
rozhodování existovat a být dosaitelná49). Nelze tedy vyslovit
trest propadnutí vìci, která ji fakticky neexistuje. Tato
skuteènost, tj. e celé mnoství zajitìné látky bylo spotøebováno pøi znaleckém zkoumání, vak musí jednoznaènì vyplývat z odborného vyjádøení èi znaleckého posudku a státní
zástupce tuto okolnost vdy uvede v odùvodnìní obaloby
nebo v odùvodnìní rozhodnutí ve vìci v pøípravném øízení
(viz èl. 3 odst. 2 tohoto pokynu).
V pøípadì obhajoby obvinìného, e daná látka mu nepatøí
a e náleí nìkomu jinému, je tøeba posuzovat pøípad podle
ustanovení § 187 odst. 1 tr. zák. Pokud by tato osoba, pro kterou pachatel látku pøechovává, nebyla zjitìna, pak pøipadá v
úvahu zabrání vìci podle § 73 odst. 1, písm. c) tr. zák. Podle
tohoto ustanovení je tøeba postupovat i v pøípadì, e by pachatel získal omamnou nebo psychotropní látku èi jed krádeí.
Pokud soud ve svém odsuzujícím rozsudku opomene uloit
také trest propadnutí vìci podle § 55 odst. 1, písm. a) tr. zák.,
aè tento mìl být uloen, je tøeba proti takovému rozsudku podat odvolání, resp. odpor v pøípadì trestního pøíkazu.
K èl. 5:
Tato èást pokynu obecné povahy rozvádí úpravu obsaenou
ji v pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994 v platném znìní,
jako i v pokynu obecné povahy poø. è. 1/1998. Je tak zajitìno, aby státní zástupci ve vìcech trestných èinù podle §
187a tr. zák. vìnovali potøebnou pozornost i úèasti ve stadiu
projednání trestní vìci v øízení pøed soudem a pøezkoumávání
tìchto vìcí z vlastní iniciativy, pokud ji rozhodnutí soudu
nabylo právní moci a pøichází v úvahu postup dle § 266 tr. ø.

43) Podle § 2 odst. 1 zákona è. 79/1997 Sb. léèivy se rozumìjí léèivé látky nebo jejich smìsi anebo léèivé pøípravky, které jsou
urèeny k podání lidem nebo zvíøatùm, nejde-li o doplòkové látky a premixy.
44) Srov. napø. rozhodnutí Nejvyího soudu 7 To 28/87 (è. 13/89 Sb. rozh. tr.),
45) Srov. napø. rozhodnutí Nejvyího soudu 7 To 10/77 (è. 14/78 Sb. rozh. tr.),
46) Srov. napø. rozhodnutí Nejvyího soudu 9 Tz 115/69 (è. 1/70 Sb. rozh. tr.). V rozporu s tímto stanoviskem je rozhodnutí
Nejvyího soudu ÈSR To 9/79 (Bull. 4/1980, rozh. è. 37) , které uvádí, e za pachatele, kterého nelze trestnì stíhat nebo od
soudit (§ 73 odst. 1 písm. a) tr. zák.), se povauje i pachatel, který není pro nepøíèetnost trestnì odpovìdný. O správnosti to
hoto názoru lze dùvodnì pochybovat, nebo podle trestního zákona (§ 11, § 12 tr. zák.) mùe být pachatelem trestného èinu
jen pøíèetná fyzická osoba, která dosáhla v dobì èinu vìku 15-ti let.
47) Srov. napø. rozhodnutí Nejvyího soudu 8 Tz 97/64.
48) Srov. napø. rozhodnutí Nejvyího soudu 7 Tz 19/66.
49) Srov. napø. rozhodnutí Nejvyího soudu 1 Tz 11/56 (è. 60/56 Sb. rozh. tr. ).
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7
Pokyn
obecné povahy
ze dne 24. èervence 2000, poø. è. 8/2000
nejvyího státního zástupce, jím se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994
ze dne 17. øíjna 1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním
stíhání osob, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní vyhláeném
pod poø. è. 4/1996, ve znìní pokynù obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/1997 ze dne 22. ledna 1997,
poø. è. 1/1999 ze dne 4. ledna 1999 a poø. è. 2/1999 ze dne 5. bøezna 1999
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:

musí být vydán nebo souhlas vysloven písemnou formou
a musí být formulován zcela jednoznaènì."

Èl. I

6. V èl. 12 odst. 1 v poslední vìtì se slova "s takovým usnesením státní zástupce pøedem výslovnì souhlasil" nahrazují slovy "k takovému usnesení státní zástupce dal souhlas."

Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
9/1994 ze dne 17. øíjna 1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním stíhání osob, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní vyhláeném
pod poø. è. 4/1996, ve znìní pokynù obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/1997 ze dne 22. ledna
1997, poø. è. 1/1999 ze dne 4. ledna 1999 a poø. è. 2/1999 ze
dne 5. bøezna 1999, se mìní a doplòuje takto :
1. Èl. 10 odst. 2 písm. b) zní:
"podání, která nejsou podatelem podepsána; obsahují-li
vak závané skuteènosti nasvìdèující tomu, e byl spáchán
trestný èin, lze je posoudit jako jiný podnìt k trestnímu stíhání
podle odstavce 5,"
2. Èl. 10 odst. 5 zní:
"Poznatky státního zastupitelství z jiných úsekù èinnosti, ze
sdìlovacích prostøedkù, tiskovin, letákù, písemných výzev,
apod. lze posoudit jako jiný podnìt k trestnímu stíhání, jestlie
na základì informací získaných zejména orgány Policie Èeské
republiky anebo jinak budou zjitìny závané skuteènosti
nasvìdèující tomu, e byl spáchán trestný èin."
3. V èl. 11 odst. 2 ve tøetí vìtì se èíslovka "4" nahrazuje
èíslovkou "3".
4. V èl. 11 odst. 2 v poslední vìtì se za slova "policejnímu
orgánu" doplòují slova "nebo mùe s takovým zamýleným
rozhodnutím nebo opatøením vyslovit souhlas.".
5. Na konci èl. 11 odst. 2 se pøipojuje vìta: "Takový pokyn

7. V èl. 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který
zní:
"(2) Státní zástupce pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení
té pøezkoumává, zda vyetøovatel øádnì pouèil pokozeného
v souladu s ustanovením § 14 zákona è. 209/1997 Sb., o
poskytnutí penìité pomoci obìtem trestné èinnosti."
Dosavadní odstavce 2 a 3 se oznaèují jako odstavce 3 a 4.
8. V èl. 34 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který
zní:
"(6) O podání návrhu na prodlouení lhùty trvání vazby podle § 71 odst. 2, 3 tr. ø. soudu vyrozumí státní zástupce vìznici, v ní obvinìný vykonává vazbu."
9. Za èl. 36 se vkládá nový èl. 36a, který zní:
"Èl. 36a
Státní zástupce vykonávající dozor ve vazební trestní vìci
pøi postoupení vìci k výkonu dozoru jinému vìcnì nebo místnì pøíslunému státnímu zástupci o tom vyrozumí vìznici,
v ní obvinìný vykonává vazbu."
Dosavadní èl. 36a a 36b se oznaèují jako èl. 36b a 36c.
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. srpna 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.
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8
Rozhodnutí
ministra spravedlnosti è. 2/00
ze dne 28. èervence 2000, sp. zn. M-1136/00
o zruení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu Nový Jièín
Podle § 8 odst. 2, 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) ruím neobsazený notáøský úøad
v obvodu Okresního soudu Jeseník a souèasnì stanovím poèet

notáøských úøadù v uvedeném obvodu na jeden.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl v.r.

9
Rozhodnutí
ministra spravedlnosti è. 3/00
ze dne 28. èervence 2000, sp. zn. M-1135/00
o zruení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu Jeseník
Podle § 8 odst. 2, 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) ruím notáøský úøad v obvodu
Okresního soudu Nový Jièín, uvolnìný odvoláním JUDr.
Miroslavy Valové z funkce notáøky a souèasnì stanovím poèet

notáøských úøadù v uvedeném obvodu na pìt.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl v.r.

Oznámení
V èástce 4/2000 Ú.v. (Ústøední vìstník Èeské republiky) byl publikován pátý doplnìk a zmìny seznamu ústavù kvalifikovaných pro znaleckou èinnost.
Tuto èástku èi roèní pøedplatné Ústøedního vìstníku Èeské republiky lze objednat - SEVT a.s., Pekaøova 4, 181 06 Praha 8 Bohnice, tel. (02) 830 90 354, 855 17 11, l.. 54 - 55, fax: (02) 855 34 22, e-mail: sevt@sevt.cz
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