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Pokyn
obecné povahy
ze dne 29. srpna 2000, poø. è. 9/2000
nejvyího státního zástupce, 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 (úplné znìní,
jak vyplývá z pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994 ze dne 17. øíjna 1994, ve znìní pokynù
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/1996 ze dne 16. ledna 1996, poø. è. 1/1997 ze dne 22. ledna 1997,
poø. è. 1/1999 ze dne 4. ledna 1999, poø. è. 2/1999 ze dne 5. bøezna 1999, poø. è. 4/2000 ze dne 4. dubna 2000 a poø. è.
8/2000 ze dne 24. èervence 2000)
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, s t a n o v í m :

Èl. 3
Spory o pøíslunost

Èást první
Obecná ustanovení

(1) Spory o pøíslunost mezi státními zastupitelstvími v
pøípravném øízení rozhoduje státní zastupitelství, které je vùèi
obìma nejblíe vyí2), a to usnesením, proti nìmu zákon
stínost nepøipoutí.3)
(2) Jestlie vyetøovatel pøedloí spisy státnímu zástupci se
svým stanoviskem, protoe se ve vìci, která mu byla pøedána
jiným vyetøovatelem, nepovauje za pøísluného (§ 162 tr. ø.),
státní zástupce postupuje podle § 174 odst. 2 písm. a) tr. ø. a uèiní opatøení smìøující k tomu, aby vìc pøevzal pøísluný
vyetøovatel. Shledá-li, e je dána vìcná pøíslunost vyetøovatele, který mu spisy pøedloil, zale mu je s pokyny k dalímu postupu.
(3) Namítá-li vyetøovatel svou místní nepøíslunost, postupuje státní zástupce podle § 21 jednacího øádu.

Èl. 1
Pøedmìt úpravy
Tento pokyn obecné povahy (dále jen "pokyn") upravuje podrobnosti postupu státních zastupitelství v trestním øízení
stanoveného trestním øádem, zákonem è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen
"zákon"), a vyhlákou Ministerstva spravedlnosti è. 23/1994
Sb., o jednacím øádu státního zastupitelství, zøízení poboèek
nìkterých státních zastupitelství a o podrobnostech o úkonech
provádìných právními èekateli, ve znìní pozdìjích pøedpisù
(dále jen "jednací øád"), a to v souvislosti s vyuíváním zákonných oprávnìní a plnìním povinností státního zástupce pøi
postupu pøed zahájením trestního stíhání, pøi trestním stíhání
osob a výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním a pøi
úèasti státního zástupce v øízení pøed soudem.
Èl. 2
Pøíslunost státních zástupcù
(1) Pøíslunost státních zástupcù v pøípravném øízení trestním, jako i pøi úkonech trestního øízení pøed zahájením trestního stíhání, je stanovena v §§ 12 a 14 a 16 jednacího øádu.
Neodkladným úkonem podle § 13 druhé vìty jednacího øádu
se rozumí zejména úkony uvedené v èl. 14 odst. 3. Pro urèení
pøíslunosti státních zástupcù lze za takový úkon povaovat i vydání pøedchozího souhlasu (èl. 21) a podle povahy vìci i
podání návrhu na vydání rozhodnutí soudu v pøípravném
øízení (èl. 22).
(2) Pøíslunost státních zástupcù v øízení pøed soudem se øídí
ustanovením § 8 odst. 1 zákona.
(3) Pøíslunost státních zástupcù pøi plnìní povinností v souvislosti s pouitím agenta1) se zjiuje z povolení soudce k pouití
agenta, popøípadì z údajù uvedených v ádosti o toto povolení. Nelze-li pøíslunost takto zjistit, je pøísluný státní zástupce, který pùsobí u soudu, jen povolení vydal.

1) § 16, 17 a 18 tr. ø.
2) § 8 odst. 2 zákona.
3) § 24 tr. ø. per analogiam ve spojení s § 141 odst. 2 tr. ø.
4) § 8 odst. 3 zákona.

Èl. 3a
Rozhodování o vylouèení
(1) O vylouèení z dùvodù uvedených v § 30 tr. ø. rozhodne
v trestním øízení státní zástupce, jeho se tyto dùvody týkají,
a to i bez návrhu.
(2) O stínosti proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhodne
nejblíe vyí státní zastupitelství.
(3) Pokud vydal rozhodnutí podle § 31 odst. 1 tr. ø. vyetøovatel nebo policejní orgán, státní zástupce, který vykonává dozor v pøípravném øízení, o stínosti nerozhoduje a podání, je
je takovou stíností, postoupí neprodlenì øediteli pøísluného
úøadu vyetøování nebo vedoucímu policejního orgánu. Je
vak povinen vìc pøezkoumat na základì ádosti podle § 167
tr. ø. (èl. 15 odst. 3) anebo tak mùe uèinit i z vlastního podnìtu.
Èl. 4
Odnìtí a pøikázání vìci
(1) Vyí státní zastupitelství rozhodne o pøikázání vìci jinému niímu státnímu zastupitelství, jestlie vedoucí státní zástupce státního zastupitelství, je by jinak bylo pøísluné, je z
projednání vìci vylouèen (§ 30 odst. 1 a odst. 3 druhá vìta tr.
ø.).4)
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(2) O odnìtí a pøikázání vìci mùe státní zastupitelství uvedené v odstavci 1 rozhodnout i z jiných dùleitých dùvodù.5)
(3) O pøikázání vìci podle odstavce 1 a odnìtí a pøikázání
vìci podle odstavce 2 se rozhodne vdy usnesením, proti
kterému není stínost pøípustná.6)
Èl. 5
Výkon dohledu vyích státních zastupitelství nad niími
státními zastupitelstvími
(1) Nejblíe vyí státní zastupitelství vykonávají dohled
nad èinností niích státních zastupitelství ve svém obvodu pøi
postupu pøed zahájením trestního stíhání, pøi trestním stíhání
osob, dozoru v pøípravném øízení trestním a pøi úèasti v øízení
pøed soudem v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a odst. 2 vìty první zákona a § 1 jednacího øádu.
(2) Dohled vykonávaný nejblíe vyím státním zastupitelstvím mùe být provádìn zejména formou vyadování zvlátních zpráv o èinnosti (§ 9 odst. 2 vìta za støedníkem zákona),
provádìní provìrek v oblastech uvedených v odstavci 1 podle
stanovených hledisek, metodické pomoci, pokynù adresovaných niímu státnímu zastupitelství v konkrétních vìcech.
Èl. 6
Vyadování informací o trestních vìcech
Vyí státní zastupitelství si mùe vyádat podání informace
o vìcech, v nich je konáno trestní stíhání nebo postup pøed
jeho zahájením, o stavu pøípravného øízení, zadrení a vzetí do
vazby osob, popøípadì ohlednì dalích závaných skuteèností vztahujících se k èinnosti niího státního zastupitelství v konkrétní trestní vìci. Pokud v naléhavých pøípadech vyaduje
podání informace od státního zastupitelství, nad ním není
oprávnìno vykonávat dohled (èl. 5), stejnopis ádosti o
podání informace zale rovnì nejblíe vyímu státnímu zastupitelství nad tím, od nìho informaci vyaduje.
Èl. 7
Pokyny niímu státnímu zastupitelství
v konkrétních vìcech
(1) Vyí státní zastupitelství je oprávnìno dát pokyn
bezprostøednì niímu státnímu zastupitelství ve svém obvodu k
pos-tupu v konkrétní vìci.7) Pokud nií státní zastupitelství
odmítne splnit pokyn s poukazem, e je v rozporu se
zákonem, musí tak uèinit písemnì a s uvedením konkrétních
ustanovení zákona, která podle právního názoru niího státního zastupitelství byla pokynem vyího státního zastupitelství poruena. Odmítnutí splnìní pokynu je tøeba pøedloit
vyímu státnímu zastupitelství ve lhùtì dvaceti dnù od
doruèení pokynu, pokud vyí státní zastupitelství ve svém
pokynu nestanoví lhùtu jinou. Jestlie je vak splnìní pokynu
vázáno zákonnou lhùtou (napø. podání opravného prostøedku),
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je tøeba odmítnutí pøedloit nejpozdìji v den pøedcházející
poslednímu dni pøísluné zákonné lhùty. Týká-li se odmítnutí
splnìní pokynu zajitìní osob a vìcí podle hlavy ètvrté trestního øádu, musí je nií státní zastupitelství pøedloit bezodkladnì.
(2) Vyí státní zastupitelství odmítnutí splnìní pokynu
niím státním zastupitelstvím pøezkoumá a pokud svùj pokyn
nezruí, je oprávnìno vìc niímu státnímu zastupitelství odejmout a pùsobit v ní samo.7)
(3) Pokud vyí státní zastupitelství vìc niímu státnímu
zastupitelství odejme, uèiní tak usnesením, proti nìmu není
stínost pøípustná.6) Usnesení doruèí státnímu zastupitelství,
jemu byla vìc odòata, a vyetøovateli policie s pokynem, aby
je zaloil do vyetøovacího spisu, jako i obvinìnému a jeho
obhájci; u mladistvého té jeho zákonnému zástupci a orgánu
povìøenému péèí o mláde.8)
(4) Jestlie vyí státní zastupitelství vìc niímu státnímu
zastupitelství odejme a pùsobí v ní samo, mùe rozhodnout
v pøípravném øízení o meritorním skonèení vìci, neuèiní-li tak
vyetøovatel (§§ 171 a 172 tr. ø.). Pokud výsledky vyetøování
dostateènì odùvodòují postavení obvinìného pøed soud, podá
státní zástupce vyího státního zastupitelství u vìcnì a místnì pøísluného soudu obalobu (§ 176 tr. ø.) a státní zástupce
vyího státního zastupitelství se úèastní øízení pøed tímto soudem. Státní zástupce vyího státního zastupitelství je té
oprávnìn podat proti rozhodnutí tohoto soudu opravný
prostøedek a úèastnit se øízení pøed soudem druhého stupnì.
(5) Ustanovení odstavcù 2 a 4 se obdobnì uije, pokud je
nií státní zastupitelství neèinné.7) O neèinnost pùjde zejména tehdy, jestlie nií státní zastupitelství v konkrétní vìci neprovede úkon, který bylo povinno v souladu s platnými
právními pøedpisy ve lhùtách zde uvedených provést, nebo
nesplní pokyn vydaný vyím státním zastupitelstvím podle §
10 vìty první zákona, pokud souèasnì nevyuije svého
oprávnìní odmítnout splnìní pokynu s poukazem, e je v rozporu se zákonem, anebo splnìní odmítne, nikoli vak ve
lhùtách uvedených v odstavci 1. Neèinnost niího státního
zastupitelství se posuzuje s pøihlédnutím k povaze konkrétní
vìci, o kterou se jedná.
Èl. 7a
Poznatky k návrhu na uloení ochranné výchovy
Poznatky odùvodòujícípodání návrhu na uloení ochranné
výchovy,8a) které státní zastupitelství získalo pøi výkonu své
pùsobnosti v trestním øízení, postoupí pøíslunému okresnímu
státnímu zastupitelství,8b) není-li samo k podání tohoto návrhu
pøísluné.
Èl. 7b
Podnìt k návrhu na pøedbìné opatøení

5) § 25 tr. ø. per analogiam.
6) § 141 odst. 2 tr. ø.
7) § 10 zákona.
8) § 137 odst. 2 a 3 a § 298 odst. 2 tr. ø.
8a) § 86 tr. zák., ve znìní zákona è. 360/1999 Sb., kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o sociálnì-právní
ochranì dìtí.
8b) § 8 odst. 1 zákona ve vztahu k § 88 písm. c) o. s. ø.
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Státní zastupitelství dá bezodkladnì pøíslunému orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí8c) podnìt k podání návrhu na pøedbìné opatøení k zajitìní péèe o nezletilé dítì,8d) 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.
Èl. 8
Vynìtí z pravomoci orgánù èinných v trestním øízení
Jestlie vznikne pochybnost o tom, zda nebo do jaké míry je
nìkdo vyòat z pravomoci orgánù èinných v trestním øízení podle ustanovení trestního øádu9), podá státní zástupce, který
vykonává v pøípravném øízení dozor anebo pùsobí pøi postupu
pøed zahájením trestního stíhání, návrh u Nejvyího soudu
a Nejvyímu státnímu zastupitelství zale stejnopis tohoto
návrhu na vìdomí. Obdobnì státní zástupce postupuje, jestlie
vznikne pochybnost o tom, zda je nìkdo osobou, k jejímu
stíhání je podle zákona tøeba souhlasu (§ 10 odst. 2 tr. ø. per
analogiam).
Èást druhá
Trestní stíhání osob a dozor státního zástupce
nad pøípravným øízením trestním
Oddíl první
Náprava závaných nedostatkù v èinnosti
vyetøovatele nebo policejního orgánu
Èl. 9
(1) Zjistí-li státní zástupce závané nedostatky v postupu
vyetøovatele nebo policejního orgánu pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání nebo po sdìlení obvinìní, pokud na nì
písemnì neupozorní vedoucího pøísluného útvaru
vyetøování nebo policejního orgánu, projedná je s pøísluným
vedoucím pracovníkem, navrhne pøijmout neprodlenì
opatøení k nápravì a o projednání poøídí záznam, který zaloí
do dozorového spisu.
(2) Pokud by projednání závaných nedostatkù nevedlo k nápravì, státní zástupce mùe informovat o závaných nedostatcích v postupu vyetøovatele nebo policejního orgánu vedoucího vyího útvaru vyetøování nebo pøísluného nadøízeného policejního orgánu a poadovat provedení opatøení k odstranìní nedostatkù. O tomto opatøení vdy uvìdomí nejblíe
vyí státní zastupitelství.
Oddíl druhý
Postup státního zástupce pøed zahájením trestního stíhání
Èl. 10

èástka 3

(1) Podání se vdy posuzuje podle svého obsahu (§ 59 odst.
1 vìta první tr. ø.). Èiní-li se ústnì, musí z nìho být patrny
okolnosti uvedené v § 59 odst. 2 tr. ø. Provádí-li výslech státní zástupce,10) je povinen pouèit oznamovatele o odpovìdnosti za vìdomì nepravdivé údaje (zejména z hlediska §§ 166,
174, 206 a 209 tr. zák.) a vyslechne oznamovatele k okolnostem v tomto ustanovení uvedeným. Jestlie je pøíslunému
státnímu zastupitelství doruèeno podání oznaèené jako oznámení o trestném èinu, státní zástupce, který je k vyøízení trestního oznámení pøísluný, pøezkoumá, zda z obsahu podání vyplývají skuteènosti nasvìdèující tomu, e byl spáchán trestný
èin (§ 158 odst. 1 tr. ø.). Jestlie v podání nejsou uvedeny
takové skuteènosti, státní zástupce mùe podání sám doplnit,10a) zejména vyádáním jeho doplnìní od oznamovatele, jemu za tím úèelem stanoví pøimìøenou lhùtu, nebo vyádáním
jeho vysvìtlení. Mùe té postupovat podle § 157 odst. 2 tr. ø.
Pokud ani po výzvì není podání doplnìno a k doplnìní by zøejmì nevedlo ani vyádání vysvìtlení od podatele nebo postup
podle § 157 odst. 2 tr. ø., státní zástupce postupuje podle
odstavce 3.
(2) Trestním oznámením nejsou zejména
a) písemná nebo ústní podání, která ani po pøípadném do
plnìní podle odstavce 1 neobsahují údaje uvedené v § 59
odst. 2 a § 158 odst. 1 a 3 tr. ø., aè oznamovatel tvrdí,
e jde o trestní oznámení, nebo je tak výslovnì oznaèil,
b) 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,
c) øádné opravné prostøedky podle trestního øádu,
d) podnìty k uplatnìní mimoøádných opravných prostøedkù podle trestního øádu,11)
e) stínosti na prùtahy pøi plnìní úkolù státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupcù a ostatních pracovníkù státního zastupitelství,12)
f) písemná a ústní podání vyjadøující nespokojenost oznamovatele s postupem státního zástupce v konkrétní
trestní vìci pøed zahájením trestního stíhání, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení a pøi úèasti v øízení pøed
soudem,
g) písemná a ústní podání vyjadøující nespokojenost oznamovatele s postupem státního zástupce na úseku obèanskosoudním,
h) písemná a ústní podání, je jsou podnìtem k výkonu dohledu vyím státním zastupitelstvím nad niím státním zastupitelstvím v jeho obvodu,13)
ch) písemná a ústní podání poadující pøezkoumání postupu vyetøovatele nebo policejního orgánu v pøípravném øízení státním zástupcem,14)
i) písemná a ústní podání smìøující proti svìdkùm, znal-

8c) § Zákon è. 359/1999 Sb., o sociálnì-právní ochranì dìtí.
8d) § 76a o. s. ø.
9) § 10 odst. 2 tr. ø.
10) § 16 zákona ve spojení s § 158 odst. 1 tr. ø. a § 17 odst. 1 jednacího øádu.
10a) § 14 a 16 zákona.
11) § 266 a násl. a § 278 a násl. tr. ø.
12) § 50 jednacího øádu.
13) § 9 odst. 1 a odst. 2 vìta první zákona.
14) § 167 tr. ø.
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cùm, tlumoèníkùm a osobám, které podaly odborné vyjádøení (§ 105 odst. 1 tr. ø.), pro obsah jimi podaných
vysvìtlení,15) výpovìdí, znaleckých posudkù, tlumoènických úkonù16) a odborných vyjádøení v dobì, kdy
ve vìci, v ní byly tyto úkony provedeny, jetì nebylo skonèeno trestní stíhání, a není dùvod údaje uvedené v podání samostatnì provìøit,
j) písemná a ústní podání, jimi se podatel domáhá nárokù, je by mohl uplatnit nebo ji bezvýslednì uplatnil
v øízení ve vìcech obèanskoprávních nebo v øízení
pøed jiným orgánem,
k) písemná a ústní podání vyjadøující nespokojenost oznamovatele s postupem èi rozhodnutím soudu17) nebo jiného státního orgánu, ne je uveden v písm. c) a j),
pokud v pøípadech uvedených v písm. c) a k) z písemného
nebo ústního podání nevyplývají souèasnì skuteènosti
nasvìdèující tomu, e byl spáchán trestný èin státním zástupcem, pracovníkem státního zastupitelství, vyetøovatelem
nebo policejním orgánem, svìdkem, znalcem, tlumoèníkem,
soudcem nebo jinou soudní osobou, popøípadì jinou osobou.
(3) Písemná a ústní podání uvedená v odstavci 2 písm. a)
pøísluný státní zástupce odloí podle § 159 odst. 1 vìty první
tr. ø. nebo odevzdá podle § 159 odst. 1 písm. a) tr. ø. pøíslunému orgánu k projednání pøestupku nebo podle § 159
odst. 1 písm. b) tr. ø. jinému orgánu ke kázeòskému nebo
kárnému projednání, pokud nebude vzhledem k zjevné
neodùvodnìnosti podezøení z trestné èinnosti a osobì podatele
pøicházet v úvahu jen jeho vyrozumìní. Podání uvedená v
odst. 2 písm. b), nepùjde-li o jiný podnìt k trestnímu stíhání,
se bez dalího opatøení zaloí.
(4) Písemná a ústní podání uvedená v odstavci 2 písm. c) a
k) pøísluný státní zástupce podle povahy vìci vyøídí zejména
vyrozumìním podatele o povaze jeho podání, postoupením
orgánu pøíslunému rozhodovat o øádném opravném prostøedku nebo o podání mimoøádného opravného prostøedku. Mùe
je postoupit orgánu oprávnìnému k pøezkoumání postupu
vyetøovatele nebo policejního orgánu nebo státního zástupce
anebo orgánu pøíslunému k vyøízení stínosti. V tìchto pøípadech se nevydává rozhodnutí podle § 159 tr. ø. Oznamovatele je vak nutno o uèinìném opatøení vyrozumìt.
(5) 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.
Èl. 11
(1) Pøísluný státní zástupce pøedá trestní oznámení nebo
jiný podnìt k trestnímu stíhání uèinìné na státním zastupitelství neprodlenì tomu orgánu, který je pøísluný k postupu pøed
zahájením trestního stíhání, s pokynem k provìøení podle
§ 158 odst. 3 tr. ø. (§ 157 odst. 2 tr. ø.). Jestlie nasvìdèují zji-
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tìné skuteènosti tomu, e byl spáchán trestný èin, a je-li dostateènì odùvodnìn závìr, e jej spáchala urèitá osoba, vydá
státní zástupce pokyn ke sdìlení obvinìní (§ 160 odst. 1 tr. ø.).
(2) Státní zástupce plní pøi postupu pøed zahájením trestního
stíhání povinnosti vyplývající zejména z ustanovení § 157
odst. 1 a § 158 odst. 1 tr. ø. a § 17 odst. 1 jednacího øádu. Je
oprávnìn uloit vyetøovateli a policejnímu orgánu provedení
úkonù ve vìci podle § 157 odst. 2 tr. ø., jako i vyuít nìkterého ze svých oprávnìní podle § 157 odst. 2 písm. a) a d)
tr. ø. Jsou-li splnìny zákonné podmínky, mùe té vydat
kterékoli z rozhodnutí uvedených v § 159 odst. 1 a 3 tr. ø. K
takovému rozhodnutí, popøípadì i opatøení podle § 159 odst.
1 písm. a) nebo b) tr. ø., mùe státní zástupce vydat té pokyn
vyetøovateli nebo policejnímu orgánu (§ 157 odst. 2 tr. ø.)
nebo mùe s takovým zamýleným rozhodnutím nebo
opatøením vyslovit souhlas. Takový pokyn musí být vydán
nebo souhlas vysloven písemnou formou a musí být formulován zcela jednoznaènì.
(3) Jestlie se trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu
stíhání týkají èinnosti vyetøovatele nebo policejního orgánu
pøi vyetøování nebo postupu pøed zahájením trestního stíhání
a uvádìjí se v nich takové skuteènosti, které nemìly nebo
nemohly mít vliv na zákonnost nebo oprávnìnost úkonu
vyetøovatele nebo policejního orgánu, popøípadì nemají ádný vztah k vìci, v ní státní zástupce vykonává dozor v pøípravném øízení nebo pùsobí pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání, plní povinnosti uvedené v odstavci 2 ohlednì
takového trestního oznámení nebo jiného podnìtu k trestnímu
stíhání státní zástupce pøísluný podle ustanovení § 13 jednacího øádu.
(4) Jestlie se trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu
stíhání týkají èinnosti vyetøovatele nebo policejního orgánu
pøi vyetøování nebo postupu pøed zahájením trestního stíhání
a údaje v nich uvedené alespoò zèásti souvisejí s obhajobou
obvinìného nebo jejich provìøení je dùleité pro objasnìní vìci, èiní úkony nezbytné k jejich provìøení státní zástupce,
který vykonává dozor v pøípravném øízení. Pøitom je oprávnìn
postupem podle § 157 odst. 2 tr. ø. vyádat etøení vyetøovatele, policejního orgánu, inspekèního orgánu policie podle
zvlátních pøedpisù. Po skonèení etøení postupuje podle jeho
výsledku podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2. Je-li k trestnímu stíhání nebo k postupu podle § 159 odst. 1 a 3 tr. ø. pøísluný státní zástupce jiného státního zastupitelství, postoupí
mu opis podstatné èásti spisového materiálu k dalímu
opatøení.
(5) Oznamovatele je tøeba o opatøeních uèinìných podle odstavcù 1, 3 a 4 vyrozumìt, pokud o to po pouèení podle § 158
odst. 1 tr. ø. vìty za støedníkem poádal a nejednalo-li se zároveò o ádost o pøezkoumání postupu vyetøovatele podle § 167
tr. ø. (èl. 15 odst. 3).
(6) Pokud se trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu
stíhání týkají poslance Parlamentu Èeské republiky, soudce
Ústavního soudu nebo soudce a jsou souèasnì splnìny podmínky podle § 160 odst. 1 tr. ø., pøísluný státní zástupce dbá

15) § 158 odst. 4 a § 164 odst. 1 poslední vìta tr. ø.
16) § 97 a 104, § 105 odst. 1 a 2 a 28 tr. ø.
17) § 6 a § 44 zákona è. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù; § 25 odst. 2 a § 29 a násl. zákona è. 436/1991
Sb., o nìkterých opatøeních v soudnictví, volbách pøísedících, jejich zprotìní a odvolání z funkce a o státní správì soudù Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 2 zákona è. 412/1991 Sb., o kárné odpovìdnosti soudcù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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o to, aby byl opatøen souhlas podle ustanovení Ústavy a zvlátních zákonù.18)
(7) Jestlie byl obsahem trestního oznámení nebo jiného
podnìtu k trestnímu stíhání spáchán trestný èin nebo skuteènosti zjitìné pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání
nasvìdèují jeho spáchání, státní zástupce postupuje podle ustanovení odstavcù 1 a 2.
Èl. 12
(1) O stínosti pokozeného proti usnesení vyetøovatele
nebo policejního orgánu o odloení vìci rozhoduje státní zástupce, který by byl pøísluný vykonávat ve vìci dozor v pøípravném øízení.19) Jestlie státní zástupce vydal k takovému
usnesení vyetøovateli nebo policejnímu orgánu pokyn (èl. 11
odst. 2 poslední vìta), rozhoduje o stínosti pokozeného státní zástupce nejblíe vyího státního zastupitelství (§ 146
odst. 2 písm. a) tr. ø. per analogiam). Obdobnì se postupuje
tehdy, pokud k takovému usnesení státní zástupce dal souhlas.
(2) Domáhá-li se pokozený pøezkoumání rozhodnutí státního zástupce, kterým byla jeho stínost proti rozhodnutí o odloení vìci vyetøovatelem nebo policejním orgánem (§ 159
odst. 1 a 4 tr. ø.) zamítnuta, pøezkoumá toto rozhodnutí státní
zástupce nejblíe vyího státní zastupitelství (§ 9 odst. 1 a odst. 2
vìta první zákona). Pokud vyí státní zastupitelství shledá, e
ve vìci byl niím státním zastupitelstvím poruen zákon,
postupuje podle § 10 zákona o státním zastupitelství (èl. 7
odst. 1). Pokozeného o svém postupu vyí státní zastupitelství vyrozumí.
(3) Pokud vyí státní zastupitelství zjistí, e v èinnosti niího státního zastupitelství nebyl zákon poruen, podání pokozeného odloí a o výsledku pøezkoumání ho vyrozumí. Vyrozumìní musí obsahovat pouèení, e budou-li podány dalí
obsahovì shodné podnìty, nebudou ji pøezkoumávány a podatel o tom nebude vyrozumíván.
(4) Pokud dojde státnímu zastupitelství opakovaný, obsahovì shodný podnìt pokozeného k pøezkoumání vìci, podnìt
bez pøezkoumání odloí. Tím vak není dotèena monost vyího státního zastupitelství pøezkoumat postup bezprostøednì
niího státního zastupitelství pøi výkonu dohledu podle § 9
odst. 1 a odst. 2 vìty první zákona. Vyí státní zastupitelství
je oprávnìno po tomto pøezkoumání sdìlit bezprostøednì niímu státnímu zastupitelství stanovisko, které má doporuèující
povahu (èl. 8 a èl. 11 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti
o výkonu dohledu).
(5) Pokud dojde státnímu zastupitelství opakovaný podnìt
pokozeného, který obsahuje nové skuteènosti, státní zastupitelství postupuje podle èl. 11. Podatele o uèinìném opatøení
vyrozumí.
(6) Domáhá-li se pøezkoumání vìci oznamovatel nebo jiná
osoba, postupuje se podle ustanovení odstavcù 2 a 5 obdobnì.
(7) Ustanovení odstavcù 2 a 5 se uije obdobnì i tehdy,
jestlie podnìt k pøezkoumání vìci smìøuje proti usnesení o odloení vìci, které vydal státní zástupce.
Oddíl tøetí
Úkoly státního zástupce pøi výkonu dozoru v pøípravném
øízení

èástka 3

Èl. 13
Obecné ustanovení
(1) Státní zástupce uplatòuje v prùbìhu pøípravného øízení
svá jednotlivá oprávnìní, aby si s pøihlédnutím k závanosti a povaze trestní vìci zajistil pøehled o stavu a výsledcích
pøípravného øízení a mìl monost úèinnì pùsobit na jeho
prùbìh a neprodlenì odstraòovat zjitìné nedostatky.
(2) V závaných vìcech, zejména ve vìcech vazebních,
nebo ve vìcech skutkovì, dùkaznì èi právnì nároèných, státní zástupce pravidelnì provìøuje stav pøípravného øízení, podle okolností se úèastní dùleitých procesních úkonù a svými
pokyny usmìròuje prùbìh pøípravného øízení a jeho zamìøení.
(3) Státní zástupce svými návrhy podávanými soudu, pokud
podle ustanovení trestního øádu rozhoduje v pøípravném
øízení, a zejména postupem podle § 174 odst. 2 tr. ø., pøispívá
k tomu, aby trestní øízení probíhalo plynule a bez prùtahù, aby
nedocházelo k nevhodnému spojování trestních vìcí a vyluèování èásti øízení k samostatnému projednání a nehospodárnému postupu v pøípravném øízení.
Postup státního zástupce pøi zjiování stavu trestního stíhání
Èl. 14
(1) Státní zástupce poté, co mu byl doruèen opis záznamu
vyetøovatele o sdìlení obvinìní (§ 160 odst. 1 tr. ø.), pøezkoumá jeho zákonnost a odùvodnìnost. Pøi výkonu dozoru v
pøípravném øízení zjiuje, zda policejní orgán neprodlenì
pøedal vìc vyetøovateli, byl-li dùvod sdìlit urèité osobì obvinìní.
(2) Státní zástupce pøezkoumává opisy protokolù vyetøovatele nebo policejního orgánu o neodkladných a neopakovatelných úkonech (§ 160 odst. 2 tr. ø.), zejména z hlediska,
zda byly splnìny zákonné podmínky pro provedení tìchto
úkonù, zda byly vykonány v souladu se zákonem a zda ji v
této dobì nebyla osoba, která mohla být obvinìna, známa a
nebylo jí moné sdìlit obvinìní.
(3) Za splnìní podmínek uvedených v § 160 odst. 4 vìtì
první tr. ø. mohou být neodkladnými úkony zejména
a) vyádání údajù, které jsou pøedmìtem bankovního tajemství, údajù z evidence cenných papírù, a údajù, které byly získány v daòovém øízení, za podmínek stanovených v § 24 odst. 5 písm. b) zákona è. 337/1992 Sb.,
o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (§ 8 odst. 2 tr. ø.),
b) zadrení osoby podezøelé ze spáchání trestného èinu
(§ 76 odst. 1 tr. ø.),
c) pøevzetí osoby, která byla pøistiena pøi trestném èinu
nebo bezprostøednì poté, její osobní svoboda byla
omezena (§ 76 odst. 2 tr. ø.),
d) vydání a odnìtí vìci (§§ 78 a 79 tr. ø.),
e) zajitìní penìních prostøedkù na úètu u banky (§ 79a
odst. 1 tr. ø. ),
f) domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemkù (§ 82 odst. 1 a 2 tr. ø.),
g) osobní prohlídka (§ 82 odst. 3 tr. ø.),
h) vstup do obydlí, do jiných prostor a na pozemek (§ 83c
tr. ø.),

18) Èl. 27 odst. 4 a 86 odst. 1 ústavního zákona è. 1/1993 Sb. (Ústavy Èeské republiky) a § 55 zákona è. 335/1991 Sb., o soudech
a soudcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
19) § 146 odst. 2 písm. a) tr. ø. per analogiam.
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ch) provádìní dùkazu v bytì, obydlí, jiných prostorách a na
pozemku (§ 85b tr. ø.),
i) opatøení smìøující k vyádání zadrení zásilek (§ 86
odst. 1 tr. ø.),
j) pozdrení zásilek (§ 86 odst. 2 tr. ø.),
k) zámìna zásilky (§ 87a odst. 1 tr. ø.),
l) odposlech a záznam telekomunikaèního provozu (§ 88
tr. ø.),
m) výslech jako svìdka (§ 101 odst. 1 tr. ø.) zejména toho, komu bylo trestným èinem ublíeno na zdraví, zpùsobena majetková, morální nebo jiná koda (§ 43 odst.
1 tr. ø.), pokud je to nezbytné k neprodlenému zajitìní dùkazù potøebných ke zjitìní pachatele; za stejných
podmínek i provìrka výpovìdi, vyetøovací pokus nebo rekognice (§ 94 odst. 2 tr. ø.),
n) za podmínek uvedených pod písm. m) té výslech osoby mladí 15 let (§ 102 odst. 1 tr. ø.); za stejných podmínek i provìrka výpovìdi, vyetøovací pokus nebo
rekognice (§ 94 odst. 2 tr. ø.) s takovou osobou,
o) pøibrání znalce (§ 105 odst. 1 tr. ø.), zejména k prohlídce a pitvì mrtvoly a její exhumaci (§ 115 tr. ø.),
p) ohledání místa èinu (§ 113 tr. ø.),
r) prohlídka tìla a odbìr krve nebo jiný obdobný úkon
(§ 114 odst. 1 a 2 tr. ø.),
s) odbìr pachové stopy a dalí úkony smìøující ke zjitìní totonosti osoby, která se zdrovala na místì èinu
(§ 114 odst. 3 tr. ø.).
(4) Za splnìní podmínek uvedených v § 160 odst. 4 vìtì
druhé tr. ø. mohou být neopakovatelnými úkony zejména
výslech svìdka, toho, komu bylo trestným èinem ublíeno na
zdraví, zpùsobena majetková, morální nebo jiná koda (§ 43
odst. 1 tr. ø.), osoby mladí ne 15 let a znalce, jestlie jde o osobu, která
a) umírá nebo její ivot je vánì ohroen,
b) je velmi vysokého vìku nebo vánì nemocná,
c) odjídí na dlouhodobý pobyt do zahranièí,
d) je cizincem nebo bez státní pøíslunosti a nemá v Èeské republice trvalý pobyt.
Èl. 15
(1) Státní zástupce pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení
pøezkoumává, zda u trestných èinù, u nich to zákon vyaduje, byl neprodlenì opatøen souhlas pokozeného (§ 163a odst.
1 tr. ø.) a na to, aby vztah osob v tomto ustanovení uvedených
byl s výjimkou pøípadù, kdy je nebo má být trestní stíhání vedeno pro trestný èin znásilnìní podle § 241 odst. 1 tr. zák., posuzován nikoli podle doby spáchání èinù, ale podle doby, v ní
je takový souhlas vyadován.
(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.
(3) Státní zástupce mùe poadovat, aby mu byly po
skonèení pøípravného øízení vyetøovatelem pøedloeny s
rozhodnutím té spisy. Vdy tak uèiní v trestních vìcech, v
nich bylo vyetøovatelem zastaveno trestní stíhání obvinìného, který byl ve vazbì.
(4) Státní zástupce pøezkoumává rozhodnutí vyetøovatele
a policejního orgánu té z podnìtu stínosti (§ 141 a násl. tr.
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ø.) a jejich postup mùe pøezkoumat i na základì ádostí
oprávnìných osob podle § 167 tr. ø. Jde-li o ádost podle § 167
tr. ø., adatele vdy vyrozumí struèným pøípisem o výsledku
pøezkoumání a o tom, jaká opatøení byla uèinìna k nápravì
zjitìných nedostatkù.
Èl. 16
Provìrky a informace o stavu vyetøování
(1) Provìrky spisových materiálù u vyetøovatele (§ 18 jednacího øádu) provede státní zástupce zejména ve vazebních
vìcech, ve vìcech, v nich koná v prvním stupni øízení krajský soud (§ 17 tr. ø.), ve vìcech skutkovì, dùkaznì èi právnì
nároèných, popøípadì ve vìcech mladistvých. Provìrky koná
podle povahy konkrétní vìci a poznatkù o práci vyetøovatele,
a to zpravidla nejménì jedenkrát za dva mìsíce. O provedené
provìrce poøídí státní zástupce vdy záznam do dozorového
spisu.
(2) Stav pøípravného øízení státní zástupce zjiuje té na
podkladì ústních informací, které vyaduje od vyetøovatele
a o jejich obsahu uèiní struèný záznam do dozorového spisu.
(3) Provìrky v útvarech vyetøování, a je-li to nezbytné,
v útvarech policie, provádí státní zástupce také tehdy, je-li tøeba pøezkoumat správnost rozhodování a zákonnost postupu
vyetøovatelù pøed zahájením trestního stíhání, zejména
pokud jde o rozhodnutí podle § 159 tr. ø., anebo je-li tøeba
pøezkoumat vèasnost zahajování trestního stíhání.
Èl. 17
Úèast státního zástupce pøi vyetøovacích úkonech
(1) Státní zástupce se mùe pøi uplatnìní oprávnìní uvedeného v § 174 odst. 2 písm. c) tr. ø. úèastnit provádìní zejména takových úkonù, které jsou rozhodné pro správné a úplné objasnìní závanìjí vìci (napø. ohledání místa èinu,
vyetøovacího pokusu, rekonstrukce, provìrky výpovìdi,
rekognice, výslechu obvinìného, výslechu dùleitých svìdkù,
popøípadì znalce), a to pøedevím tehdy, jestlie je vzhledem
k jejich povaze nelze opakovat. U vyetøovatele nebo policejního orgánu je nutno zajistit, aby byl státní zástupce o dobì
a místì konání tìchto úkonù v potøebném èasovém pøedstihu
vyrozumìn.
(2) Státní zástupce sleduje postup vyetøovatele nebo policejního orgánu a dbá, aby úkony byly provádìny v souladu se
zákonem a byly správnì protokolovány. Do provádìní úkonù
zasahuje jen výjimeènì, pokud je to nutné k zajitìní správného a zákonného provedení úkonu.
Èl. 18
Rozhodování o námitkách vyetøovatele
(1) Odepøe-li vyetøovatel v souladu s § 164 odst. 5 tr. ø.
splnit pokyn státního zástupce vydaný po sdìlení obvinìní
s tím, e pokyn není v souladu se zákonem, státní zástupce
svùj pokyn zruí, pokud shledá odepøení splnìní pokynu, by
jen zèásti, dùvodným. Trvá-li státní zástupce na svém pokynu,
pøedloí vìc k rozhodnutí státnímu zastupitelství bezprostøednì vyího stupnì.
(2) Zjistí-li státní zástupce vyího státního zastupitelství,
jemu byla vìc pøedloena podle odstavce 1, e pokyn je v sou-
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ladu se zákonem, usnesením vìc pøikáe jinému vyetøovateli.
Stejnopis usnesení doruèí vyetøovateli, který splnìní pokynu
odepøel, vedoucímu pøísluného vyetøovacího útvaru a státnímu zástupci, který pokyn vydal.
(3) Není-li pokyn v souladu se zákonem, státní zástupce
vyího státního zastupitelství jej usnesením zruí. Stejnopis
usnesení doruèí osobám uvedeným v odstavci 2 druhé vìtì.
(4) Odepøe-li vyetøovatel splnit pokyn státního zástupce,
nebo má za to, e dokazování je úplné (§ 2 odst. 5 tr. ø.) nebo
z jiného dùvodu, který se nevztahuje k zákonnosti pokynu,
státní zástupce vyetøovateli zale spis s tím, aby pokraèoval
ve vyetøování. Obdobnì postupuje státní zástupce vyího
státního zastupitelství, jemu byla vìc pøedloena podle odstavce 1, a spisové materiály se stanoviskem zale státnímu
zástupci, který mu vìc pøedloil.
Èl. 19
Provádìní jednotlivých úkonù nebo celého vyetøování
státním zástupcem
(1) Celé vyetøování provede státní zástupce sám jen
výjimeènì.
(2) Je-li toho tøeba, protoe obvinìný se nedostavil k výslechu, nebo je-li tu nìkterý z dùvodù uvedených v § 90 odst.
2 tr. ø., státní zástupce poádá pøísluný policejní orgán o pøedvedení obvinìného. Jde-li o pøísluníka ozbrojených sil nebo
ozbrojeného sboru v èinné slubì, poádá o pøedvedení jeho
velitele nebo náèelníka.

èástka 3

u koho se má úkon vykonat, k nìmu nedal souhlas
(§ 85b a § 83a odst. 1 tr. ø.),
g) vyetøovateli k doèasnému odloení zahájení trestního
stíhání (§ 159a odst. 1 a 2 tr. ø.).
(2) K vydání pøedchozího souhlasu pøistoupí státní zástupce
jen na základì spolehlivé znalosti skutkového stavu, kterou
získá ze spisu nebo ve zcela výjimeèných pøípadech z informace vyetøovatele nebo policejního orgánu a kterou popøípadì upøesní dotazy. Státní zástupce ovìøí po pøedloení pøísluného záznamu, protokolu nebo jiného dokladu, pøi
provìrce spisového materiálu nebo zpracování obaloby nebo
jiného meritorního rozhodnutí, zda informace odpovídala
skuteènosti a zda úkon, k nìmu dal souhlas, byl proveden podle zákona.
(3) Stejnì postupuje státní zástupce pøi pøezkoumávání
úkonù, které byly provedeny bez jeho pøedchozího souhlasu.
Pøitom zejména pøezkoumá, proè vìc nesnesla odkladu a zda
skuteènì nebylo mono souhlasu dosáhnout. Zjistí-li závady,
písemnì na nì upozorní pøísluného nadøízeného vyetøovatele nebo policejního orgánu, pokud nebude v úvahu
pøicházet té jiné neodkladné opatøení (napø. proputìní obvinìného ze zadrení).
(4) O kadém souhlasu a o kadém jeho odmítnutí, jako i o výsledku pøezkoumání ve smyslu pøedchozích odstavcù, uèiní
státní zástupce záznam do dozorového spisu.
Oddíl pátý
Dalí oprávnìní státního zástupce v pøípravném øízení

Èl. 20
Rozhodnutí o odnìtí vìci vyetøovateli

Èl. 21a
Obecné ustanovení

Proti rozhodnutí státního zástupce o odnìtí vìci vyetøovateli (§ 22 jednacího øádu), není stínost pøípustná.6)

(1) Státní zástupce je dále oprávnìn
a) poadovat v trestním øízení údaje, které jsou pøedmìtem bankovního tajemství, údaje z evidence cenných
papírù, a údaje, které byly získány v daòovém øízení,
za podmínek stanovených v § 24 odst. 5 písm. b) zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (§ 8 odst. 2 tr. ø.),
b) naøídit v pøípravném øízení vydání nedoruèených telegramù, dopisù nebo jiných zásilek, které pocházejí od
obvinìného nebo jsou jemu urèeny potou nebo osobou provádìjící jejich dopravu za podmínek uvedených v § 86 odst. 1 tr. ø.
(2) Pøi vydání ádosti nebo pøíkazu podle odstavce 1 státní
zástupce postupuje pøimìøenì podle èl. 21 odst. 2.

Oddíl ètvrtý
Pøedchozí souhlas státního zástupce k postupu vyetøovatele nebo policejního orgánu v pøípravném øízení
Èl. 21
Obecné ustanovení
(1) Státní zástupce vydává pøedchozí souhlas
a) vyetøovateli k zadrení osoby podezøelé (§ 76 odst.
1 tr. ø.),
b) vyetøovateli nebo policejnímu orgánu k odnìtí vìci
(§ 79 odst. 1 tr. ø.),
c) vyetøovateli nebo policejnímu orgánu k rozhodnutí
o zajitìní penìních prostøedkù na úètu u banky
(§ 79a odst. 1 tr. ø.) a k rozhodnutí o zruení nebo omezení zajitìní penìních prostøedkù na úètu u banky
(§ 79a odst. 3 tr. ø. ),
d) vyetøovateli nebo policejnímu orgánu k prohlídce jiných prostor a pozemkù (§ 83a odst. 1 tr. ø.),
e) vyetøovateli nebo policejnímu orgánu k osobní prohlídce obvinìného (§ 83b odst. 1 tr. ø.),
f) vyetøovateli nebo policejnímu orgánu, jestlie je v jiných prostorách a na pozemku tøeba provést rekonstrukci, rekognici nebo vyetøovací pokus a z povahy takového úkonu vyplývá, e jej nelze provést jinde, a ten,

Oddíl estý
Návrhy státního zástupce na vydání rozhodnutí soudu
v pøípravném øízení
Èl. 22
Obecné ustanovení
(1) Státní zástupce pøedkládá soudu tyto návrhy na rozhodnutí v pøípravném øízení
a) návrh na ustanovení obhájce (§ 39 tr. ø.), jsou-li dány
dùvody nutné obhajoby (§ 36 tr. ø.),
b) návrh na vzetí do vazby (§ 68 tr. ø.),
c) návrh na vydání pøíkazu k zatèení (§ 69 odst. 1 tr. ø.),
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d) návrh na prodlouení trvání vazby (§ 71 tr. ø.),
e) návrh na rozhodnutí o pøipadnutí penìité záruky státu (§ 73a odst. 3 tr. ø.),
f) návrh na omezení obvinìného ve výkonu trestu odnìtí
svobody (§ 74a tr. ø.),
g) návrh na vydání pøíkazu k domovní prohlídce (§ 83
odst. 1 tr. ø.),
h) návrh na vstup do bytu a obydlí k provedení rekonstrukce, rekognice nebo vyetøovacího pokusu na uvedených místech (§ 85b a § 83 odst. 1 tr. ø.),
ch) návrh na zadrení zásilek (§ 86 odst. 1 tr. ø.),
i) návrh na otevøení zásilek (§ 87 odst. 1 tr. ø.),
j) návrh na zámìnu zásilek (§ 87a odst. 1 tr. ø. ),
k) návrh na odposlech a záznam telekomunikaèního provozu (§ 88 odst. 1 tr. ø.),
l) návrh na pozorování obvinìného ve zdravotnickém
ústavu nebo zvlátním oddìlení nápravného zaøízení
(§ 116 odst. 2 tr. ø.),
m) návrh na vydání zatýkacího rozkazu (§ 376 odst. 1 vìta druhá tr. ø.).
(2) Pøed podáním návrhu soudu státní zástupce pøezkoumá,
zda jsou splnìny zákonné podmínky k jeho podání. Návrh na
ustanovení obhájce obvinìnému v pøípadech nutné obhajoby
podá jen tehdy, hrozí-li nebezpeèí z prodlení a neuèinil-li tak
ji vyetøovatel.
(3) Návrhy uvedené v odstavci 1 musí být odùvodnìny a dùkazy pøedloeny tak, aby soud o nich mohl v souladu s návrhem a obsahem popøípadì pøedloeného spisového materiálu rozhodnout.
(4) Návrhy podle odst. 1 písm. j) a k) musí být oznaèeny pøísluným stupnìm utajení.19a)
(5) Pokud státní zástupce nevyhoví ádosti vyetøovatele
nebo policejního orgánu o podání návrhu soudu na vydání
rozhodnutí, souhlasu nebo pøíkazu soudu podle odst. 1 písm.
b) a m), uèiní o tom záznam do dozorového spisu a vyetøovateli nebo policejnímu orgánu to písemnì nebo telefonicky
sdìlí.
Èl. 22a
Pøedkládání dalích ádostí a návrhù soudu
Státní zástupce v pøípravném øízení pøedkládá soudu té
ádosti o proputìní z vazby na svobodu obvinìných (§ 72
odst. 2 tr. ø.), návrhy na zmìnu dùvodù vazby (èl. 28 odst. 2),
ádosti obvinìných o proputìní z omezení ve výkonu trestu
odnìtí svobody (§ 74a odst. 3 ve spojení s § 72 odst. 2 tr. ø.)
a ádosti o zruení nebo omezení zajitìní penìních
prostøedkù na úètu u banky (§ 79a odst. 4 tr. ø.). Pøi pøedkládání tìchto ádostí a návrhù postupuje státní zástupce obdobnì podle èl. 22 odst. 2 první vìty a odst. 3
Oddíl sedmý
Dozor státního zástupce pøi zajitìní osob a ve vazebních
vìcech v pøípravném øízení
Èl. 23
Zadrení osoby podezøelé
(1) Státní zástupce vydá pøedchozí souhlas podle § 76 odst.
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1 tr. ø. k zadrení osoby podezøelé z trestného èinu na základì
písemné ádosti vyetøovatele po pøezkoumání spisového materiálu. Od písemné ádosti lze upustit jen zcela výjimeènì,
napø. v mimopracovní dobì, je-li nutno vydat souhlas
naléhavì a státní zástupce si opatøí prostøednictvím telefonického spojení podklady pro vydání souhlasu. Souhlas lze vydat
i za vyuití technických prostøedkù (napø. faxu). O udìlení
telefonického souhlasu nebo souhlasu za pouití faxu státní
zástupce uèiní do dozorového spisu záznam, v nìm uvede
i dùvody naléhavosti udìlení souhlasu. Souhlas na podkladì
písemné ádosti i zcela výjimeènì bez ní vydá jen tehdy, je-li
dostateènì odùvodnìn závìr, e podezøelá osoba spáchala
trestný èin, je-li dán nìkterý z dùvodù vazby podle § 67 odst.
1 písm. a), b), c) tr. ø., zadrení podezøelé osoby je naléhavé
a nelze této osobì sdìlit obvinìní, obvinìného zadret podle
§ 75 tr. ø. a po-dat soudu návrh na vzetí do vazby.
(2) Pøi udìlení souhlasu k zadrení státní zástupce s pøihlédnutím k povaze vìci urèí vyetøovateli, který zadrení provede, lhùtu, v ní mu bude pøedán protokol o výslechu zadrené osoby, záznam o sdìlení obvinìní a dalí dùkazní materiál. Lhùtu urèí tak, aby mohl v zákonné lhùtì vìc posoudit
a popøípadì podat návrh na vzetí do vazby.
(3) Po doruèení spisových materiálù uvedených v odstavci 2
státní zástupce pøezkoumá, zda vyetøovatel, který zadrení
provedl, nebo kterému byla zadrená osoba pøedána (§ 76
odst. 2 tr. ø.), sepsal protokol o zadrení, zda protokol obsahuje náleitosti uvedené v § 76 odst. 3 tr. ø., zda osobu vyslechl
a zda jí bylo sdìleno obvinìní (§ 160 odst. 1 tr. ø.). Tam, kde
je v pracovní dobì a v dobì pracovní pohotovosti mono
vyuít technických prostøedkù (napø. faxu), státní zástupce
trvá na tom, aby jich bylo vyuito vzápìtí po ukonèení
výslechu, popøípadì ji v jeho prùbìhu. Pøesný èas doruèení
spisových materiálù vyetøovatelem poznamená do dozorového spisu.
(4) Po doruèení spisových materiálù uvedených v odstavci 2
pøezkoumá státní zástupce odùvodnìnost podezøení z trestné
èinnosti a zda jsou dány konkrétní skuteènosti odùvodòující
vazbu. Zjistí-li, e je nezbytné k odùvodnìní podezøení nebo
skuteèností odùvodòujících vazbu provést dalí dùkazy, uloí
jejich provedení neprodlenì vyetøovateli. Zjistí-li nedùvodné
omezení osobní svobody nebo pøekáku trestního stíhání,
kterou nelze odstranit, propustí zadrenou osobu na svobodu.
Èl. 24
Zadrení obvinìného
(1) Státní zástupce dbá, aby mu zadrení obvinìného podle
§ 75 tr. ø. bylo vyetøovatelem bezodkladnì ohláeno telefonicky nebo jiným obdobným zpùsobem. Pøi ohláení urèí
vyetøovateli lhùtu k pøedání protokolu o zadrení a dalího
materiálu, který je nezbytný k tomu, aby popøípadì mohl podat návrh na vzetí obvinìného do vazby. Urèí lhùtu tak, aby
mohl ve stanovené lhùtì (§ 77 odst. 1 tr. ø.) naøídit proputìní
zadrené osoby nebo ji odevzdat soudu v zákonné lhùtì s návrhem na vzetí do vazby. O tom uèiní záznam do dozorového
spisu, kde uvede pøesný èas zadrení obvinìného a pøesný èas
ohláení.
(2) Po doruèení protokolu o zadrení obvinìného a dalího
materiálu státní zástupce provìøí, zda zadrení následovalo a

19a) Naøízení vlády è. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skuteèností, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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po sdìlení obvinìní pro trestný èin a zda vìc nesnesla odkladu.
(3) Povinnosti uvedené v èl. 23 odstavcích 3 a 4 platí pøimìøenì pro postup státního zástupce pøi zadrení obvinìného.
Èl. 25
Návrh na vzetí do vazby
(1) Návrh na vzetí do vazby podá státní zástupce zpravidla
na návrh vyetøovatele. Pokud podá návrh sám, sdìlí to
vyetøovateli. Povauje-li za potøebné obvinìného pøed
podáním návrhu vyslechnout, poádá pøísluný orgán, aby obvinìného pøedvedl podle § 90 odst. 2 tr. ø. (èl. 27 odst. 1 první
vìta).
(2) Pøed podáním návrhu na vzetí do vazby státní zástupce
zkoumá, zda dùvody vazby podle § 67 odst. 1 písm. a), b), c)
tr. ø. jsou podloeny konkrétními skuteènostmi. Nabídl-li obvinìný nebo jiná osoba záruku nebo slib, vyjádøí se státní zástupce v návrhu na vzetí do vazby i k této nabídce, a jsou-li
dùvody pro jejich pøijetí, navrhne soudu, aby je pøijal. Obdobnì postupuje, pokud obvinìný nabídne sloení penìité
záruky (§ 73a tr. ø.).
(3) Pøedcházelo-li návrhu na vzetí do vazby zadrení podle
§ 75 nebo § 76 tr. ø. anebo zajitìní podle § 14 odst. 1 písm. d)
a e) zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, dbá státní zástupce na to, aby
návrh na vzetí do vazby byl soudu doruèen nejpozdìji do 48
hodin od zadrení nebo zajitìní podle citovaných ustanovení
zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky. Jinak doba, po kterou byl obvinìný zajitìn nebo pøedveden podle § 12
odst. 8, § 13 odst. 5, § 14 odst. 1 písm. a) a c), popøípadì podle § 15 odst. 2 zákona o Policii ÈR se do lhùty 48 hodin nezapoèítává. Návrh státní zástupce doruèí prostøednictvím
kanceláøe státního zastupitelství nebo o doruèení poádá policejní orgán podle § 62 odst. 2 tr. ø. s tím, e datum a pøesný
èas doruèení návrhu si nechá potvrdit na stejnopis návrhu,
který zaloí do dozorového spisu. V návrhu soudce upozorní
na dùleité skuteènosti, napø. e obvinìný ádá o ustanovení
obhájce, e k jeho výslechu bude zapotøebí tlumoèníka apod.
(4) Pokud státní zástupce pøi pøezkoumání materiálù pøedloených vyetøovatelem postupuje podle èl. 23 odst. 4 a uloí
vyetøovateli provedení dalích úkonù do doby, ne soudce
vyslechne obvinìného (§ 77 odst. 2 tr. ø.), protokoly o tìchto
dodateèných úkonech pøedloí soudci nejpozdìji pøi výslechu
obvinìného pøed soudcem.
Èl. 26
Náleitosti návrhu
(1) Návrh na vzetí do vazby musí obsahovat zejména osobní údaje obvinìného (u osob bez jakýchkoliv dokladù a zejména u cizincù nebo osob bez státní pøíslunosti bez dokladù
lze totonost obvinìného prokázat postupem podle § 13 odst.
7 zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní
pozdìjích pøedpisù), popis skutku, pro který bylo sdìleno obvinìní, a jeho právní kvalifikaci, uvedení místa, kde se obvinìný nachází, údaje o pøedchozím zadrení a vylíèení okolností, které odùvodòují nìkterý z dùvodù vazby podle § 67
odst. 1 písm. a) a c) tr. ø.
(2) Je-li dán dùvod nutné obhajoby a obvinìný nemá obháj-
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ce a prohlásil-li, e si obhájce nezvolí, státní zástupce v návrhu na tuto skuteènost upozorní. Upozorní té na okolnost, e
obvinìný poaduje úèast obhájce pøi výslechu pøed soudem
(§ 77 odst. 2 vìta druhá tr. ø.).
(3) Je-li tøeba úèasti obvinìného u vyetøovacích úkonù po
podání návrhu na vzetí do vazby (napø. provedení rekognice,
domovní prohlídky, rekonstrukce, vyetøovacího pokusu nebo
provìrky výpovìdi), uvede státní zástupce v návrhu i tuto skuteènost s uvedením místa a èasu pøedpokládaného úkonu (èl.
25 odst. 4). Státní zástupce v návrhu na vzetí do vazby souèasnì navrhne soudu, aby v pøíkazu k pøijetí do vazby vyznaèil
dùleité okolnosti pro umístìní obvinìného ve vazbì, jména
spolupachatelù, kteøí ji jsou ve vazbì, upozornìní na monost sebevrady, útìku, násilí, na to, zda obvinìný mùe být
zaøazen do práce, aby nebyl mìnìn jeho vzhled, apod.
Èl. 27
Úèast státního zástupce pøi rozhodování soudu o vazbì
(1) Jestlie státní zástupce podá návrh na vzetí do vazby obvinìného, u nìho nepøedcházelo zadrení, poádá o pøedvedení obvinìného podle § 90 odst. 2 tr. ø. policejní orgán nebo
k tomuto úkonu vydá pokyn vyetøovateli. Státní zástupce se
v tìchto pøípadech výslechu obvinìného pøed soudem
zpravidla zúèastní.
(2) Pokud návrhu na vzetí do vazby pøedcházelo zadrení
(§ 75, § 76 odst. 1 tr. ø.) nebo pøedvedení podle ustanovení
§ 12 odst. 8, § 13 odst. 5, anebo zajitìní podle § 14 odst. 1 písm.
a) a c), popøípadì § 15 odst. 2 zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nebo jiného zákona, státní zástupce se po obdrení vyrozumìní o dobì a místì konání výslechu zpravidla zúèastní výslechu obvinìného pøed soudcem (§ 77 odst. 2 tr. ø.), zejména jde-li o trestný èin, k jeho projednání je v prvním stupni pøísluný krajský soud (§ 17 tr. ø.), nebo ve vìcech skutkovì, dùkaznì èi
právnì nároèných, pokud úèasti na výslechu nebrání závané
okolnosti. Výslechu se dále zúèastní i v jiných vìcech, ne
uvedených v první vìtì, a to tehdy, povauje-li za potøebné
pøedloit soudu materiály, získané dodateènì na základì svého
pokynu vyetøovateli, anebo má-li za to, e vzhledem k okolnostem omezení osobní svobody obvinìného nebo k upøesnìní skuteèností nezbytných pro správné posouzení jednání, za
které je obvinìný stíhán, je jeho úèast pøi výslechu nutná.
Pøezkoumávání dùvodnosti vazby v pøípravném øízení
Èl. 28
(1) V prùbìhu celého pøípravného øízení je státní zástupce
povinen zkoumat, zda dùvody vazby trvají. Zjistí-li, e pominuly, rozhodne usnesením, e se obvinìný propoutí z vazby na svobodu (§ 72 odst. 1 tr. ø.). Pøíkaz k proputìní obvinìného z vazby na svobodu je nutno bezodkladnì doruèit vìznici, ve které je vazba vykonávána.
(2) Zjistí-li státní zástupce, e nìkterý dùvod vazby ve
smyslu § 67 odst. 1 písm. a), b), c) tr. ø. novì vznikl, nebo
pominul, ale nìkterý z dùvodù vazby nadále trvá, navrhne
soudu, aby o zmìnì dùvodù vazby rozhodl, zejména pøi pøedloení ádosti obvinìného o proputìní z vazby, nebo pøi podání
návrhu na prodlouení vazby. Svùj návrh náleitì odùvodní.
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Èl. 29
(1) Podal-li obvinìný ádost o proputìní z vazby, státní
zástupce bezodkladnì pøezkoumá, zda dùvody vazby nadále
trvají, a pokud ádosti obvinìného nevyhoví, pøedloí ji neprodlenì soudu k rozhodnutí se svým odùvodnìným stanoviskem spolu s vyetøovacím spisem nebo jeho konceptem,
nelze-li vyetøovací spis ze závaných dùvodù pøedloit.
O pøedloení ádosti soudu souèasnì obvinìného vyrozumí.
(2) Byla-li ádost o proputìní z vazby na svobodu obvinìným podána jetì pøedtím, ne státní zástupce podal na tohoto obvinìného obalobu, ale o ádosti nebylo ke dni
doruèení obaloby soudu pøísluným soudem (§ 26 tr. ø.)
rozhodnuto nebo bylo sice o ní tímto soudem rozhodnuto, ale
nebylo dosud rozhodnuto o stínosti podané obvinìným, státním zástupcem nebo jinou oprávnìnou osobou, státní zástupce
postupuje podle èl. 41 odst. 6.
Èl. 30
Nahrazení vazby zárukou nebo slibem
(1) Nabídne-li zájmové sdruení obèanù, nebo dùvìryhodná
osoba záruku podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. ø. nebo obvinìný
dá písemný slib podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ø., státní zástupce posoudí záruku nebo slib, vzhledem k osobì obvinìného
a k povaze projednávaného pøípadu, pøedloí nabídku záruky
nebo písemný slib soudu a navrhne soudu jejich pøijetí nebo
odmítnutí. Svùj návrh náleitì odùvodní. Nevyhoví-li soud
návrhu na nepøijetí záruky nebo slibu a rozhodne o proputìní
ob-vinìného z vazby na svobodu, státní zástupce posoudí vzhledem k okolnostem pøípadu, zda je tøeba proti rozhodnutí
soudu podat stínost.
(2) Jestlie obvinìný, který byl proputìn na svobodu po pøi
jetí záruky nebo slibu, poruí stanovené podmínky nebo
vezme-li nìkterá z osob uvedených v § 73 odst. 1 tr. ø. záruku
zpìt, mùe státní zástupce po pøezkoumání vìci podat soudu
návrh na opìtovné vzetí obvinìného do vazby, popøípadì
návrh na vydání pøíkazu k zatèení.
Èl. 31
Penìitá záruka
(1) Nabídne-li obvinìný nebo s jeho souhlasem jiná osoba
penìitou záruku, postupuje státní zástupce pøimìøenì podle
èl. 29 a 30. Rovnì zkoumá, zda není nabízena penìitá záruka pro trestné èiny uvedené v § 73a odst. 1 tr. ø., u nich nelze
penìitou záruku pøijmout, je-li souèasnì dán dùvod vazby
podle § 67 odst. 1 písm. c) tr. ø.
(2) Jestlie obvinìný, který byl proputìn na svobodu po
pøijetí penìité záruky, poruí podmínky uvedené v § 73a odst.
3 tr. ø., mùe státní zástupce po pøezkoumání vìci podat soudu
návrh na opìtovné vzetí obvinìného do vazby, popøípadì
návrh na vydání pøíkazu k zatèení. Vdy vak navrhne, aby
soud rozhodl o pøipadnutí penìité záruky státu.
Èl. 32
Návrh na omezení obvinìného
ve výkonu trestu odnìtí svobody
Je-li tøeba omezit obvinìného ve výkonu trestu odnìtí svo-
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body (§ 74a tr. ø.), podá státní zástupce soudu pøísluný návrh.
Ohlednì náleitostí návrhu se uije èl. 26 pøimìøenì, návrh
musí zejména obsahovat konkrétní údaje o druhu a povaze
omezení (napø. zákaz volného pohybu mimo vìznici, zákaz
styku s urèitými osobami, kontrolu korespondence, apod.). Pøi
podání návrhu státní zástupce pøihlédne k omezením, jim by
byl obvinìný podroben ve vazbì podle zákona è. 293/1993
Sb., o výkonu vazby. Ohlednì ádostí obvinìných o proputìní z omezení platí pøimìøenì ustanovení § 72 tr. ø. a èl. 29.
Pøi zmìnì dùvodù omezení se postupuje obdobnì podle èl. 28
odst. 2. Na omezení se vztahují pøimìøenì lhùty uvedené v § 71
tr. ø. a o návrzích na jejich prodlouení se èl. 34 pouije obdobnì.
Èl. 33
Návrh na vydání pøíkazu k zatèení
(1) Návrh na vydání pøíkazu k zatèení lze vydat pouze tehdy,
jsou-li u obvinìného dány dùvody vazby podle § 67 odst. 1
písm. a), b), c) tr. ø. a nelze zajistit jeho pøítomnost pøi
výslechu pøedvoláním, pøedvedením nebo zadrením.
(2) K návrhu na vydání pøíkazu k zatèení pøedkládanému
soudu pøiloí státní zástupce zejména opis záznamu vyetøovatele z protokolu o výpovìdi obvinìného s dokladem o tom,
e obvinìnému bylo nejpozdìji na poèátku jeho prvního
výslechu sdìleno, e se stíhá jako obvinìný, popøípadì e mu
byl do vlastních rukou doruèen uvedený záznam (§ 160 odst.
1 tr. ø.). Pøiloí dalí spisové materiály nebo jejich opisy. V návrhu uvede popis skutku tak, aby nemohl být zamìnìn s jiným, zákonné oznaèení trestného èinu, který je v tomto skutku
spatøován a konkrétní skuteènosti, které odùvodòují vzetí obvinìného do vazby z dùvodù podle § 67 odst. 1 písm. a), b), c)
tr. ø. Rovnì uvede okolnosti, z nich se dovozuje nemonost
zajistit pøítomnost obvinìného pøi výslechu.
(3) Provádí-li se po vydání pøíkazu k zatèení dalí dokazování, které je významné z hlediska rozhodnutí soudu o vzetí
do vazby osoby, na ni byl vydán pøíkaz k zatèení, státní zástupce prùbìnì pøedkládá soudu stejnopisy protokolù o takových dùkazech tak, aby soud mìl pro své rozhodnutí podle
§ 69 odst. 1 tr. ø. náleité podklady.
(4) Pominou-li dùvody pro vydání pøíkazu k zatèení, státní
zástupce neprodlenì podá soudu návrh na jeho odvolání.
Èl. 34
Návrh na prodlouení lhùty trvání vazby
(1) Nelze-li skonèit vìc v pøípravném øízení ve lhùtách
stanovených trestním øádem (§ 71 odst. 2 tr. ø.) a proputìním
obvinìného na svobodu by mohlo být zmaøeno nebo ztíeno
dosaení úèelu trestního øízení, dbá státní zástupce, který vykonává dozor nad vyetøováním, aby mu vyetøovatel pøedloil úplný vyetøovací spis tak, aby návrh na prodlouení vazby mohl státní zástupce doruèit soudu nejpozdìji v den, který
pøedchází dni, jen je patnáctým dnem poèítaným nazpìt od
konce lhùty trvání vazby. Návrh na prodlouení trvání vazby
musí mít obdobné náleitosti jako návrh na vzetí do vazby (èl.
26), zejména musí obsahovat dùvody, pro které je dalí trvání
vazby nezbytné, a vymezení úkonù, které je nutno jetì ve vìci provést.
(2) Nejsou-li spisy ve lhùtì podle odstavce 1 dosaitelné, je
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tøeba pøedloit koncept úplného vyetøovacího spisu nebo jeho opis, aby soud mìl pro své rozhodnutí náleité podklady.
(3) Pokud není návrh ve stanovené lhùtì soudu pøedloen,
musí státní zástupce propustit obvinìného na svobodu nejpozdìji následující den po uplynutí lhùty, na ni bylo trvání
vazby omezeno. Pøíkaz k proputìní z vazby na svobodu zale vìznici, v ní se obvinìný nachází.
(4) Státní zástupce vydá pøíkaz k proputìní obvinìného na
svobodu také tehdy, jestlie soud nevyhovìl návrhu na prodlouení vazby døíve, ne její lhùta skonèila. Podal-li vak státní zástupce proti rozhodnutí, jím byl jeho návrh na prodlouení vazby zamítnut, stínost, obvinìného je nutno ponechat ve vazbì do doby, ne o stínosti rozhodne soud druhého
stupnì, ledae by pominuly dùvody vazby (§ 72 odst. 1 tøetí
vìta tr. ø.).
(5) Nebylo-li moné pro obtínost vìci nebo z jiných závaných dùvodù skonèit trestní stíhání ve lhùtì vazby do dvou
let a proputìním obvinìného na svobodu hrozí, e bude zmaøeno nebo podstatnì ztíeno dosaení úèelu trestního øízení,
pøedloí státní zástupce, který vykonává dozor v pøípravném
øízení, úplný spis pøímo vrchnímu státnímu zastupitelství s oddùvodnìným návrhem tak, aby mu byl doruèen nejpozdìji
tøicet dní pøed skonèením vazební lhùty. Státní zástupce obdobnì postupuje i tehdy, jestlie v dobì kratí ne patnáct dnù
pøed skonèením vazební lhùty podá ve vìci obalobu (§ 71
odst. 7 tr. ø.). Jestlie byl návrh vrchního státního zástupce na
prodlouení vazby zamítnut, a proti rozhodnutí byla podána
státním zástupcem stínost, platí èl. 34 odst. 4 obdobnì.
(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.
Zvlátní ustanovení o postupu ve vazebních vìcech
Èl. 35
Zjistí-li státní zástupce prùtahy ve vyetøování vazební vìci,
dá vyetøovateli neprodlenì písemný pokyn a popøípadì na
své zjitìní upozorní vedoucího pøísluné vyetøovací souèásti
nebo uèiní jiná opatøení k odstranìní prùtahù. Zùstanou-li jeho opatøení bezvýsledná, informuje o nedostatcích vedoucího
vyího vyetøovacího útvaru. Zpravidla pøitom postupuje podle èl. 9.
Èl. 36
Státní zástupce dbá, aby mu pøed zastavením trestního stíhání, postoupením vìci, nebo pøeruením trestního stíhání ve
vìci, v ní je obvinìný ve vazbì, vyetøovatel pøedloil vyetøovací spis s odùvodnìným návrhem na proputìní obvinìného na svobodu. Pokud státní zástupce s takovým rozhodnutím vyetøovatele nesouhlasí, vydá mu podle § 174 odst. 2
písm. a) tr. ø. pokyny k dalímu postupu. V opaèném pøípadì
neprodlenì rozhodne usnesením o proputìní obvinìného na
svobodu (§ 72 odst. 1 tr. ø.).
Èl. 36a
Státní zástupce vykonávající dozor ve vazební trestní vìci
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pøi postoupení vìci k výkonu dozoru jinému vìcnì nebo místnì pøíslunému státnímu zástupci o tom vyrozumí vìznici,
v ní obvinìný vykonává vazbu.
Oddíl osmý
Zvlátní ustanovení o postupu pøi podávání dalích
návrhù a pøedkládání ádostí soudu v pøípravném øízení
Èl. 36b
Pøezkoumávání dùvodnosti zajitìní penìních
prostøedkù na úètu u banky v pøípravném øízení soudem
Pøi pøezkoumávání dùvodnosti zajitìní penìních prostøedkù na úètu u banky v pøípravném øízení soudem (§ 79a odst. 4
tr. ø.) státní zástupce postupuje obdobnì podle èl. 29.
Èl. 36c
Postup státního zástupce pøi odposlechu a záznamu
telekomunikaèního provozu
Po doruèení opisu pøíkazu k odposlechu a záznamu telekomunikaèního provozu vydaného soudcem podle § 88 odst. 2 tr.
ø. státní zástupce pøedá neprodlenì stejnopis vyetøovateli nebo policejnímu orgánu, který bude odposlech zajiovat. S pøíkazem, protokolem o odposlechu o záznamu telekomunikaèního provozu a dalími opatøeními týkajícími se tohoto úkonu
se nakládá tak, aby nebyl zmaøen jeho úèel a výsledky úkonu
bylo mono pouít v dalím øízení.
Èl. 37
Vyetøení duevního stavu obvinìného pozorováním
ve zdravotnickém ústavu
Pro náleitosti návrhu státního zástupce na vyetøení
duevního stavu obvinìného pozorováním ve zdravotnickém
ústavu (§ 116 odst. 2 tr. ø.) platí ustanovení o návrhu na vzetí
do vazby obdobnì (èl. 26).
Èl. 38
Nutná obhajoba v pøípravném øízení
(1) Jsou-li dány dùvody nutné obhajoby v pøípravném øízení
(§ 36 tr. ø.), dbá státní zástupce na to, aby vyetøovatel
a) vèas obvinìného pouèil o nutné obhajobì, o právu zvolit si obhájce, jako i o tom, e v pøípadì nevyuití tohoto práva mu bude obhájce ustanoven (§ 38 odst. 1 tr.
ø.) a e oprávnìní ustanoveného obhájce zaniká, pokud
bude obhájce zvolen (§ 37 tr. ø.),
b) v dobì od vzniku dùvodù nutné obhajoby do zvolení
nebo ustanovení obhájce provádìl pouze úkony, jejich provedení nelze odloit a vyrozumìní obhájce nelze zajistit s ohledem na to, e dosud nebyl zvolen nebo ustanoven (§ 165 odst. 2 tr. ø. per analogiam).
(2) Za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) lze povaovat
zejména úkony uvedené v èl. 14 odst. 3, dále výslech obvinìného k okolnostem, na jejich základì by bylo mono zajistit závané dùkazy potøebné k objasnìní vìci nebo zjistit
dalí pachatele skutku (§ 91 odst. 1 tr. ø.); za stejných podmínek i rekonstrukci, provìrku výpovìdi, vyetøovací pokus a rekognici provádìné s obvinìným.
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(3) Jestlie si obvinìný, který musí mít obhájce, sám ve lhùtì stanovené zpravidla vyetøovatelem obhájce nezvolí a ani
mu nebyl zvolen jinými osobami uvedenými v § 37 odst. 1 tr. ø.,
státní zástupce postupuje podle èl. 22 odst. 1 písm. a), odst. 2.
Èl. 39
Rozhodnutí o výi odmìny a náhradì hotových
výdajù obhájce
(1) Ve vìcech, ve kterých byl ustanoven obhájce a v nich
bylo trestní stíhání obvinìného skonèeno pravomocným
rozhodnutím státního zástupce, státní zástupce na návrh obhájce rozhodne usnesením o výi odmìny a náhradì hotových
výdajù (§ 151 odst. 3 tr. ø.). V ostatních pøípadech vrátí návrh
spolu s vyúètováním odmìny a hotových výdajù obhájci, ani
by rozhodoval usnesením.
(2) Vykonatelné usnesení podle odstavce 1 opatøené dolokou právní moci státní zástupce pøedá pøíslunému oddìlení státního zastupitelství s pokynem k úhradì. Opis dokladu
o provedení úhrady zaloí do dozorového a vyetøovacího spisu.
(3) Na návrh obhájce vak mùe státní zástupce i pøed
pravomocným skonèením trestního stíhání postupovat podle
§ 151 odst. 3 poslední vìty tr. ø., zejména trvá-li trestní stíhání
ji výraznì delí dobu anebo bylo-li trestní stíhání podmínìnì
zastaveno nebo pøerueno. V opatøení státního zástupce se uvedou pøedevím údaje o výi pøimìøené zálohy na odmìnu
a náhradu hotových výdajù a odùvodnìní tohoto postupu; stejnopis opatøení a dokladu o úhradì se zaloí do dozorového
a vyetøovacího spisu. Neshledá-li státní zástupce návrh obhájce dùvodným, opatøením, v nìm uvede dùvody svého postupu, jej zamítne.
Oddíl devátý
Poskytování informací o trestním øízení
Èl. 40
Informace o trestním øízení
(1) Vedoucí státní zástupce nebo jím povìøený pracovník informuje o èinnosti na trestním úseku státního zastupitelství veøejnost poskytováním informací sdìlovacím prostøedkùm. Podává sdìlovacím prostøedkùm informace o stavu zákonnosti
v jeho obvodu, o nápadu trestních vìcí a konkrétních vìcech,
apod. Odepøe-li vedoucí státní zástupce nebo jím povìøený
pracovník poskytnutí informace ve vìci (§ 8a odst. 1, odst. 2 tr.
ø.), uèiní o tom záznam, který zaloí do dozorového spisu.
(2) Podle odstavce 1 se pøimìøenì postupuje, jestlie informace o èinnosti niích státních zastupitelství na trestním úseku na základì poznatkù z výkonu dohledu (èl. 5) a plnìní informaèní povinnosti (èl. 6) podává vedoucí státní zástupce
vyího státního zastupitelství nebo jím povìøený pracovník.
Oddíl desátý
Obaloba, jiná rozhodnutí státního zástupce ve vìci
a návrh státního zástupce na schválení narovnání
Èl. 41
Obaloba
(1) Státní zástupce pøed podáním obaloby peèlivì pøezkou-
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má výsledky pøípravného øízení provìøením celého vyetøovacího spisu a posoudí, zda dostateènì odùvodòují postavení
obvinìného pøed soud. Zejména pøezkoumá, zda bylo nejpozdìji na poèátku prvního výslechu této osobì vyetøovatelem
sdìleno, e je stíhána jako obvinìný, popøípadì zda byl opis
záznamu o sdìlení obvinìní doruèen obvinìnému do vlastních
rukou (§ 160 odst. 1 tr. ø.).
(2) alobní návrh musí být struèný, ucelený, jasnì formulovaný, logicky uspoøádaný a musí obsahovat náleitosti podle
zákona (§ 177 písm. c) tr. ø.). Do alobního návrhu patøí té
návrh ochranného opatøení, pokud pro jeho uloení jsou zákonné podmínky (§ 178 odst. 1 tr. ø.).
(3) Z odùvodnìní obaloby (§ 177 písm. d) tr. ø.) musí být
zøejmé, o jaké dùkazy se tvrzení obaloby opírá a které dùkazy z pøípravného øízení státní zástupce navrhuje provést v øízení pøed soudem, jako i právní úvahy, kterými se státní zástupce øídil pøi posuzování skuteèností podle pøísluných ustanovení zákona.
(4) O podání obaloby státní zástupce neprodlenì vyrozumí
obvinìného a obhájce (§ 176 odst. 1 tr. ø.). Je-li obvinìný ve
vazbì, vyrozumí o podání obaloby státní zástupce také
vìznici, v ní se vazba vykonává.
(5) Jestlie státní zástupce zamýlí posuzovat skutek, pro
který má být podána obaloba, jako jiný trestný èin, ne jak ho
posuzoval vyetøovatel, postupuje podle § 176 odst. 2 tr. ø. Ve
sdìlení obvinìnému a jeho obhájci stanoví pøimìøenou lhùtu,
v ní mají uèinit své pøípadné návrhy na doplnìní vyetøování
s ohledem na zamýlenou zmìnu. O svém stanovisku k navrhovanému doplnìní vyrozumí obvinìného a jeho obhájce
zpravidla písemnì.
(6) Podá-li státní zástupce obalobu na obvinìného døíve,
ne bylo rozhodnuto o ádosti obvinìného o proputìní z vazby na svobodu pøísluným soudem (§ 26 tr. ø.) anebo døíve,
ne o stínosti proti rozhodnutí o takové ádosti podané obvinìným, státním zástupcem nebo jinou oprávnìnou osobou
rozhodl soud druhého stupnì, státní zástupce o podání obaloby vyrozumí podle povahy vìci buï soud, který má o ádosti
o proputìní na svobodu rozhodovat, anebo soud, který má
rozhodovat o stínosti proti rozhodnutí o takové ádosti obvinìného. Vdy vak na skuteènost, e nebylo dosud pravomocnì rozhodnuto o ádosti o proputìní z vazby, upozorní soud,
u nìho obalobu podává.
Èl. 42
Rozhodnutí státního zástupce o podmínìném zastavení
trestního stíhání
(1) Státní zástupce mùe v pøípravném øízení se souhlasem
obvinìného rozhodnout o podmínìném zastavení trestního
stíhání za splnìní podmínek § 307 odst. 1 tr. ø.
(2) Státní zástupce pøed rozhodnutím o podmínìném zastavení trestního stíhání pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení
dbá o to, aby vyetøovatel provedl neodkladné a neopakovatelné úkony a vechny dalí úkony nezbytné k tomu, aby nemohlo dojít ke zmaøení úèelu trestního øízení, pokud bude rozhodnuto, e se v trestním stíhání obvinìného pokraèuje (§ 308 odst.
2 vìta druhá tr. ø.). Zjiuje, zda obvinìný se k trestnému èinu
doznal, zda projevuje vánì mínìnou snahu o odstranìní jeho
následkù a zda vzhledem k osobì pachatele a k okolnostem pøípadu lze podmínìné zastavení trestního stíhání povaovat za
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dostaèující. Poté vyádá písemný souhlas obvinìného s podmínìným zastavením trestního stíhání (§ 307 odst. 1 tr. ø.), popøípadì vyslechne za tím úèelem obvinìného do protokolu.
(3) Pokud byla obvinìnému v rozhodnutí o podmínìném zastavení trestního stíhání uloena pøimìøená omezení v souladu
s § 307 odst. 4 tr. ø., mohou mít formu zákazu urèitého chování
(napø. zákaz poívat nadmìrnì alkoholické nápoje) nebo
pøíkazu ke konání (napø. øádnì platit výivné), apod. Obvinìnému, který uzavøel s pokozeným dohodu o zpùsobu náhrady kody, se v rozhodnutí o podmínìném zastavení trestního stíhání uloí, aby ji v prùbìhu zkuební doby podle podmínek uzavøené dohody nahradil.
(4) Po uplynutí zkuební doby (§ 307 odst. 2 tr. ø.) státní zástupce zjiuje, zda obvinìný ve zkuební dobì vedl øádný ivot, splnil povinnost nahradit zpùsobenou kodu a dodroval
i dalí uloená omezení. Vyádá si opis rejstøíku trestù obvinìného, zprávy o povìsti, popøípadì vyjádøení pokozeného,
zda obvinìný nahradil zpùsobenou kodu nebo zda plní dohodu o zpùsobu náhrady kody. Pokud obvinìný tyto povinnosti splnil, vysloví státní zástupce po uplynutí zkuební doby usnesením, e se osvìdèil. Pokud obvinìný ve zkuební dobì
nevyhoví uloeným podmínkám, v jeho trestním stíhání se
pokraèuje. Rozhodnutí o pokraèování v trestním stíhání obvinìného lze uèinit i bìhem zkuební doby. Usnesení o podmínìném zastavení trestního stíhání se v tìchto pøípadech nezruuje.
(5) Právní mocí rozhodnutí o tom, e se obvinìný ve zkuební dobì osvìdèil nebo pokud do jednoho roku od uplynutí
zkuební doby nebylo uèinìno rozhodnutí podle § 308 odst. 1 tr.
ø., ani mìl na tom obvinìný vinu, nastávají úèinky zastavení
trestního stíhání (§ 11 odst. 1 písm. f) tr. ø.). Na tyto úèinky je
tøeba obvinìného upozornit buï v usnesení o tom, e se ve
zkuební dobì osvìdèil, nebo písemným vyrozumìním, jestlie nastaly ze zákona. O tom, e osvìdèení s tìmito úèinky
nastalo, uèiní státní zástupce v dozorovém spise záznam a uvìdomí o tom písemnì vyetøovatele. Pokraèovat v trestním
stíhání obvinìného pro tý skutek je moné jen po zruení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v øízení o stínosti pro
poruení zákona (§ 266 a násl. tr. ø.) nebo v øízení o obnovì
(§ 277 a násl. tr. ø.).
Èl. 43
Rozhodnutí státního zástupce
o zastavení trestního stíhání
(1) Ve výrokové èásti usnesení o zastavení trestního stíhání
uvede státní zástupce kromì právního posouzení i popis
skutku, kterého se zastavení trestního stíhání týká, v odùvodnìní zejména dùvody zastavení. Pokozený se o zastavení
trestního stíhání vyrozumí s tím, e mu nepøísluí právo podat
proti usnesení o zastavení trestního stíhání stínost, ale e tímto rozhodnutím nejsou dotèeny jeho nároky na náhradu kody
v obèanskoprávním øízení nebo v øízení pøed jiným orgánem.
(2) Prohlásí-li obvinìný, e trvá na projednávání vìci,20)
státní zástupce uèiní opatøení, aby se pokraèovalo v trestním
stíhání. Usnesení o zastavení trestního stíhání se nezruuje.
Opìtovné zastavení trestního stíhání pøichází v úvahu v tìchto pøípadech pouze tehdy, zjistí-li se v prùbìhu dalího
vyetøování jiný dùvod zastavení ne podle § 11 odst. 1 písm.
20) § 11 odst. 2 a § 172 odst. 4 tr. ø.
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a), b) nebo h) anebo podle § 172 odst. 2 tr. ø.
(3) Podá-li obvinìný proti usnesení o zastavení trestního
stíhání stínost a nebude-li uplatnìn postup podle § 146 odst. 1
tr. ø., státní zástupce neprodlenì pøedloí spisy nejblíe vyímu státnímu zastupitelství k rozhodnutí. Stejnì postupuje,
podá-li obvinìný stínost a zároveò prohlásí, e trvá na projednání vìci; postup podle odstavce 2 tu pøichází v úvahu
teprve, bude-li stínost obvinìného zamítnuta.
Èl. 44
Rozhodnutí státního zástupce o postoupení vìci
(1) Po zjitìní, e skutek, pro který je trestní stíhání vedeno,
není trestným èinem, ale jednání obvinìného mùe být pøísluným orgánem posouzeno jako pøestupek nebo kárné provinìní, a e vìc je náleitì objasnìna, státní zástupce rozhodne
o postoupení vìci, neuèinil-li tak ji vyetøovatel. Za tìchto
podmínek nemùe po vydání rozhodnutí státní zástupce
pokraèovat v trestním stíhání a zjiovat dalí okolnosti
potøebné pro posouzení jako pøestupku, zejména odstraòovat
pochybnosti o tom, zda se obvinìný skutku dopustil.
(2) Ve výroku usnesení uvede státní zástupce popis skutku,
jak vyplývá z dùkazù ve spise a oznaèení orgánu, jemu vìc
postupuje s tím, e jde o skutek, který by mohl být tímto orgánem posouzen jako pøestupek nebo kárné provinìní. V usnesení
nelze uvést oznaèení pøestupku podle urèitého ustanovení zákona. V odùvodnìní rozhodnutí uvede zejména právní dùvody
postoupení vìci.
(3) V usnesení o postoupení vìci jinému orgánu se pouèení
o stínosti doplní pouèením, e proti tomuto rozhodnutí pokozenému právo stínosti nepøísluí, a e tímto rozhodnutím
nejsou dotèeny jeho nároky na náhradu kody v obèanskoprávním øízení nebo v øízení pøed jiným orgánem.
(4) Ohlednì postupu pøi podání stínosti proti usnesení státního zástupce o postoupení vìci platí obdobnì ustanovení èl.
43 odst. 3.
Èl. 44a
Návrh státního zástupce na rozhodnutí soudu
o schválení narovnání v pøípravném øízení
(1) Podá-li státní zástupce návrh na rozhodnutí soudu o schválení narovnání v pøípravném øízení (§ 314 odst. 2 první vìta tr.
ø.), vìc zùstává nadále ve stadiu pøípravného øízení. Státní zástupce mùe proto i po podání návrhu uloit vyetøovateli, aby
ve vìci byly dále provádìny vyetøovací úkony v rozsahu
nezbytném pro posouzení monosti podat ve vìci obalobu.
(2) Písemný návrh státního zástupce obsahuje zejména údaje k osobì obvinìného a pokozeného, popis skutku, jeho se
návrh týká, jeho právní posouzení, uvedení okolností, z nich
státní zástupce dovozuje monost vyøídit vìc schválením
narovnání, údaje o výi penìní èástky, kterou obvinìný po
podání návrhu sloí na obecnì prospìné úèely na úèet soudu,
oznaèení pøíjemce, jemu má být tato èástka urèena, a návrh
na schválení narovnání soudem. K návrhu státní zástupce pøipojí písemné vyjádøení obvinìného a pokozeného, jeho souèástí je jejich výslovné prohláení, e souhlasí s podáním návrhu i po pouèení o podmínkách a právních úèincích narovnání, bude-li soudem za podmínek § 314 odst. 3 tr. ø. schvá-
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leno, a vyetøovací spis obsahující protokoly, záznamy a úøední záznamy o úkonech dosud provedených ve vìci. Pøi poøizování písemného souhlasu obvinìného a pokozeného postupuje státní zástupce obdobnì podle èl. 42 odst. 2 vìty tøetí.
Èl. 45
Vrácení vìci vyetøovateli k doplnìní
Vrátí-li státní zástupce vìc vyetøovateli k doplnìní (§ 174
odst. 2 písm. d) tr. ø.), uèiní tak písemným pokynem, v nìm
konkrétnì uvede, v jakých smìrech, popøípadì kterými dùkazy, má být øízení doplnìno a stanoví k tomu pøimìøenou lhùtu.
Oddíl jedenáctý
Zajitìní majetku
Èl. 46
(1) Usnesení státního zástupce o zajitìní majetku musí obsahovat té pouèení podle ustanovení § 348 odst. 1, 3 tr. ø. a o právu ádat o rozhodnutí podle § 348 odst. 2 tr. ø., e se na urèité
prostøedky nebo vìci zajitìní nevztahuje.
(2) Usnesení o zajitìní majetku zale státní zástupce obvinìnému, jeho obhájci, popøípadì osobì, která s obvinìným ije ve spoleèné domácnosti nebo osobì, o její výchovu a výivu je obvinìný podle zákona povinen peèovat. Po právní
moci usnesení zale jeho stejnopis opatøený dolokou právní
moci té pøíslunému orgánu státní správy, který podle zvlátních pøedpisù provádí rozhodnutí o zajitìní (dále jen "pøísluný orgán státní správy").
Èl. 47
(1) Zajitìní majetku a jeho správa se øídí obecnì závazným
právním pøedpisem.21)
(2) Dojde-li státnímu zástupci oznámení osoby, která má ve
své moci majetek spadající do zajitìného majetku obvinìného, státní zástupce je postoupí neprodlenì pøíslunému orgánu státní správy.
(3) O kadé ádosti nebo návrhu na vynìtí podle § 348 odst.
2 tr. ø. rozhodne státní zástupce urychlenì. Jestlie nemùe
rozhodnout na podkladì spisového materiálu, který má k dispozici, provìøí dùvodnost ádosti nebo návrhu jiným vhodným zpùsobem, napø. prostøednictvím pøísluného orgánu
státní správy.
(4) Státní zástupce nevyøizuje sám ádosti tøetích osob, je
uplatòují vlastnické právo k zajitìným èástem majetku. Takové ádosti postoupí pøíslunému orgánu státní správy.
Oddíl dvanáctý
Zajitìní nároku pokozeného
Èl. 48
(1) Státní zástupce pøed rozhodnutím o zajitìní nároku
pokozeného ovìøí, zda pokozený má nárok na náhradu kody proti obvinìnému podle zákona (§ 43 odst. 2 tr. ø.) a zda
o nìm nebylo rozhodnuto ji v jiném øízení (§ 44 odst. 3 tr. ø.).
Probíhá-li takové øízení nebo jestlie nebylo dosud zahájeno,
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lze za podmínek § 47 odst. 1 tr. ø. takový nárok zajistit.
(2) Shledá-li státní zástupce na základì návrhu pokozeného
nebo na základì zjitìní, e to vyaduje ochrana jeho zájmù,
zejména hrozí nebezpeèí z prodlení, odùvodnìným zajitìní
nároku pokozeného, vydá vyetøovateli nebo policejnímu orgánu pokyn k provedení soupisu vìcí vhodných k zajitìní
s tím, aby je popsal zpùsobem, který by umonil jejich snadnou identifikaci, a aby pøedloil soupis státnímu zástupci.
(3) V pokynu k provedení soupisu státní zástupce vdy upozorní na to, e pokyn neopravòuje vyetøovatele ani policejní
orgán k provedení domovní nebo osobní prohlídky.
Èl. 49
(1) Na základì soupisu zajistí státní zástupce usnesením èásti majetku do pravdìpodobné výe kody. Pøitom dbá, aby nebyly zajitìny èásti majetku, které jsou uvedeny v § 47 odst. 3 tr.
ø., jich nemùe být k zajitìní pouito. V usnesení je tøeba
èásti majetku pøesnì oznaèit a obvinìnému se zakáe s nimi
nakládat.
(2) Státní zástupce zale usnesení o zajitìní nároku pokozeného obvinìnému, jeho obhájci, pokozenému, v jednom
stejnopise té vyetøovateli. Je-li pøedmìtem zajitìní nároku
nemovitost, doruèí se usnesení i pøíslunému katastrálnímu
úøadu (§ 47 odst. 2 tr. ø.).
Èl. 50
Jakmile pomine obava, e uspokojení nároku pokozeného
bude maøeno nebo ztìováno, zejména bylo-li dosaeno dohody mezi pokozeným a obvinìným nebo zaruèil-li obvinìný
pokozenému, e nárok bude uspokojen, státní zástupce usnesením zruí zajitìní (§ 48 odst. 1 písm. a) tr. ø.). Dalí dùvody
pro zruení zajitìní vyplývají z ustanovení § 48 odst. 1 písm.
b) a c) tr. ø.
Oddíl tøináctý
Návrh státního zástupce na ochranné léèení a zabrání vìci
Èl. 51
Návrh na uloení ochranného léèení
(1) Pokud jsou splnìny podmínky § 72 odst. 1 nebo odst. 2 tr.
zák., navrhne státní zástupce soudu, aby podle § 239 odst. 1 tr.
ø. bylo obvinìnému uloeno ochranné léèení. Takto postupuje
zejména v pøípadì, jestlie pachatel èinu jinak trestného není
pro nepøíèetnost trestnì odpovìdný a jeho pobyt na svobodì je
nebezpeèný.
(2) Návrh na ochranné léèení vypracuje státní zástupce,
který ve vìci vykonával dozor v pøípravném øízení. S návrhem
soudu pøedloí zpravidla vyetøovací spis nebo jeho koncept
spolu s usnesením o zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 1 písm. e) tr. ø.
(3) Návrh na uloení ochranného léèení musí obsahovat
údaj o jménu a pøíjmení obvinìného a dalí údaje k jeho osobì, popis skutku, pro který byl obvinìný stíhán, zákonné oznaèení trestného èinu, který je ve skutku spatøován, údaj
o tom, e trestní stíhání bylo zastaveno podle § 172 odst. 1
písm. e) tr. ø., vèetnì údaje o tom, e usnesení nabylo právní

21) Pøedpis na základì zmocnìní obsaeného v § 391b tr. ø. nebyl dosud vydán.
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moci. Dále se uvedou právní úvahy státního zástupce ohlednì
zdùvodnìní návrhu na uloení ochranného léèení, jako i údaj
o druhu a formì navrhovaného ochranného léèení.
(4) Jestlie státní zástupce vydal v souladu s èl. 36 usnesení
o proputìní obvinìného z vazby na svobodu, ve vìci ji bylo
nebo bude vydáno usnesení o zastavení trestního stíhání podle
§ 172 odst. 1 písm. e) tr. ø. a souèasnì na podkladì znaleckého
posudku z odvìtví psychiatrie, popøípadì sexuologie nebo
psychologie a dalích dùkazù provedených v pøípravném øízení lze uèinit závìr o tom, e pobyt obvinìného na svobodì
je nebezpeèný a je mono oèekávat, e ve vìci bude podán návrh podle odstavce 1 vìty druhé, státní zástupce sám anebo
prostøednictvím vyetøovatele nebo policejního orgánu zajistí
neprodlenou hospitalizaci obvinìného ve zdravotnickém zaøízení. Postupuje pøitom podle pøedpisù o ochranì ivota a zdraví obèanù.22)
Èl. 52
Návrh na zabrání vìci
Pøi podání návrhu na zabrání vìci podle § 239 odst. 1 tr. ø.
se uije pøimìøenì ustanovení èl. 51.
Èást tøetí
Úèast státního zástupce v øízení pøed soudem
Oddíl první
Úèast v øízení u soudu prvního a druhého stupnì
Èl. 53
Základní ustanovení
Státní zástupce v øízení pøed soudem svými návrhy a úèastí
u veøejného zasedání nebo u hlavního líèení zajiuje, aby pøi
projednání vìci pøed soudem byly provedeny vechny dùkazy
dùleité pro posouzení viny obalovaného a pro uloení pøimìøeného trestu. K tomu vyuívá svého postavení a práv, které má jako strana v øízení pøed soudem (§ 12 odst. 6 tr. ø.)
z hlediska plnìní své úlohy orgánu veøejné aloby.23)
Èl. 54
Pøedbìné projednání obaloby
(1) Státní zástupce se úèastní pøedbìného projednání
obaloby, jestlie pøedseda senátu za tím úèelem naøídil veøejné zasedání (§ 187 odst. 1 poslední vìta tr. ø.).
(2) Pøi veøejném zasedání uvede státní zástupce dùvody, pro
které pokládá naøízení hlavního líèení za nezbytné a pro které
povauje kadý jiný postup soudu za odporující zákonu,
pokud nedospìje k závìru, e stanovisko soudu je dùvodné.
Pùjde-li o vazební vìc, poukáe souèasnì na vazební dùvody,
pokud v dobì veøejného zasedání trvají, a navrhne soudu, aby
rozhodl o dalím trvání vazby obvinìného (§ 192 tr. ø.).
(3) Jestlie by trvání vazby po vrácení vìci státnímu zástupci k doetøení pøesáhlo lhùty v pøípravném øízení uvedené v § 71
odst. 2 tr. ø., uèiní státní zástupce návrh na prodlouení vazby
podle citovaného ustanovení. Pøitom vychází z toho, e po
vrácení vìci k doetøení pokraèuje pøedchozí lhùta vazby uvedená v § 71 odst. 2 tr. ø.; návrh proto podá tak, aby lhùta pat-
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nácti dnù k podání návrhu (§ 71 odst. 6 tr. ø.) mohla být dodrena.
(4) Pokud by trvání vazby po vrácení vìci k doetøení spolu
s dobou vazby dosud vykonané obvinìným pøesáhlo lhùtu
uvedenou v § 71 odst. 3 tr. ø., pøedloí státní zástupce s pøihlédnutím k bìhu lhùty, a tak aby bylo mono dodret lhùtu
patnácti dnù, pøímo vrchnímu státnímu zastupitelství úplný
koncept nebo opis spisových materiálù, aby bylo mono vèas
podat návrh na prodlouení vazby u vrchního soudu podle § 71
odst. 3 tr. ø. (èl. 34 odst. 5 první vìta). Obdobnì postupuje,
vrací-li soud vìc k doetøení z hlavního líèení (§ 221 odst. 1 tr.
ø.) nebo rozhoduje-li soud o øádném nebo mimoøádném opravném prostøedku a vìc vrací státnímu zástupci k doetøení (§ 149 odst.
2, § 260 odst. 2, § 270 odst. 1 a § 284 odst. 2 tr. ø.).
(5) Povauje-li státní zástupce rozhodnutí soudu uèinìné ve
vìci pøi pøedbìném projednání obaloby za nesprávné, podá
proti nìmu stínost. Jedná-li se o rozhodnutí ve veøejném zasedání, jeho se zúèastnil, uèiní tak zpravidla ihned do protokolu. Stínost odùvodní, jakmile mu bude doruèeno písemné
vyhotovení usnesení. Pokud by se doba vazby skuteènì vykonané obvinìným pro pøípad, e by stínosti nebylo vyhovìno,
ji bezprostøednì blíila lhùtì patnácti dnù pøed skonèením
lhùty uvedené v § 71 odst. 3 tr. ø., doruèí s pøihlédnutím k bìhu
lhùty, a tak aby bylo mono dodret lhùtu patnácti dnù, pøímo
vrchnímu státnímu zastupitelství úplný koncept nebo opis spisových materiálù, aby bylo mono vèas podat návrh na prodlouení vazby u vrchního soudu podle § 71 odst. 3 tr. ø. Lhùtu
pro pøedloení spisových materiálù vrchnímu státnímu zastupitelství stanovenou v èl. 34 odst. 5 není v tìchto pøípadech
nutno dodret. Obdobnì postupuje státní zástupce v pøípadì,
e podává stínost proti rozhodnutím soudu uvedeným v druhé vìtì odstavce 4.
(6) Je-li usnesení soudu o vrácení vìci k doetøení (§ 188
odst. 1 písm. e) tr. ø.) v právní moci, zajistí státní zástupce, aby
vytýkané závané vady pøípravného øízení byly napraveny
a základní skuteènosti pro rozhodnutí o vinì byly objasnìny,
popøípadì byla vìc blíe objasnìna vzhledem k odchylnému
právnímu posouzení skutku, pro který byla podána obaloba
(§ 190 odst. 1 tr. ø.) podle pokynù uvedených v rozhodnutí
soudu. Vznikne-li odùvodnìná potøeba provést dalí dùkazy,
uèiní opatøení, aby vìc byla doetøena i nad rámec poadavkù
soudu. Pøitom dbá, aby doetøení bylo provedeno co nejrychleji. Stejnì státní zástupce postupuje, byla-li vìc soudem vrácena
k doetøení z hlavního líèení (§ 221 odst. 1 tr. ø.) nebo po rozhodnutí o øádném nebo mimoøádném opravném prostøedku
(§ 149 odst. 2, § 260 odst. 2, § 270 odst. 1 a § 284 odst. 2 tr. ø.).
Èl. 55
Pøíprava státního zástupce na jednání soudu
(1) Na úèast na hlavní líèení se státní zástupce pøipravuje ji
pøi zpracování obaloby. Ve sloitìjích pøípadech mùe podchytit písemnì svá zjitìní o studiu spisu a odkazy na èísla
listù nejdùleitìjích dùkazù, popøípadì mùe vyuít opisù
protokolù o tìchto dùkazech, je jsou zaloeny v dozorovém
spisu. Podle potøeby státní zástupce zpracuje písemnì osnovu
závìreèné øeèi. Ve zvlátním záznamu uvede návrhy na zpùsob vyøízení vìci soudem v hlavním líèení. Vechny písemnosti eviduje státní zástupce v dozorovém spise.

22) § 23 odst. 4 písm. b) a § 24 zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
23) § 4 odst. 1 zákona.
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(2) Obalobu zastupuje u hlavního líèení pokud mono ten
státní zástupce, který vykonával dozor v pøípravném øízení
trestním a zpracoval obalobu. Není-li to moné, seznámí se
státní zástupce povìøený úèastí pøi hlavním líèení s projednávanou vìcí pøed jednáním studiem obaloby a dozorového
spisu, ve sloitìjí vìci prostuduje trestní spis u soudu, popøípadì konzultuje vìc se státním zástupcem, který konal dozor
v pøípravném øízení a zpracoval obalobu.
(3) Pøimìøenì postupuje státní zástupce pøi pøípravì na ostatní jednání soudu. Do záznamu o pøípravì na veøejné zasedání o odvolání, který se zakládá do dozorového spisu, uvede
dùkazy, jejich provedení pøed soudem hodlá navrhnout, a závìreèný návrh, který zamýlí podat.
Èl. 56
Úèast státního zástupce pøi jednání soudu
(1) Není-li úèast státního zástupce pøi veøejném zasedání
soudu povinná ji podle zákona ( § 263 odst. 2, § 274 a § 297
odst. 2 tr. ø.), úèastní se veøejného zasedání, pokud je vzhledem k závanosti vìci a v úvahu pøicházejícího rozhodnutí
tøeba, aby osobnì vyjádøil své stanovisko, zejména aby podal
a odùvodnil závìreèný návrh nebo aby po vyhláení usnesení
ihned podal stínost. Vdy se státní zástupce zúèastní veøejného zasedání o návrhu státního zástupce na schválení narovnání v pøípravném øízení.
(2) Státní zástupce se úèastní veøejného zasedání zpravidla
té tehdy, je-li rozhodováno o návrhu na povolení obnovy
trestního øízení, o ochranných opatøeních, o podmínìném zastavení trestního stíhání nebo o podmínìném proputìní z výkonu trestu odnìtí svobody, zejména pokud veøejné zasedání
soudu probíhá na podkladì návrhu podaného státním zástupcem.
Èl. 57
Vystoupení státního zástupce pøi jednání soudu
(1) Pøi jednání soudu pùsobí státní zástupce svými návrhy,
vyjádøeními k návrhùm jiných úèastníkù, otázkami vyslýchaným osobám a svým aktivním vystoupením k tomu, aby
byl zjitìn stav vìci, o nìm nejsou dùvodné pochybnosti,
v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí soudu. Své návrhy vdy øádnì odùvodní.
(2) Navrhne-li státní zástupce, aby o okolnostech rozhodných pro výrok o vinì byla u hlavního líèení vyslechnuta osoba, která nebyla dosud jako svìdek vyslechnuta, zpravidla
poádá soud, aby výslech tohoto svìdka mohl provést sám (§
215 odst. 2 tr. ø.). Uvedený postup mùe uplatnit i pøi výslechu
znalce, jeho osobní slyení navrhl.
(3) Státní zástupce pøispívá svými návrhy a svou èinností
k tomu, aby soud mohl rozhodnout o nárocích pokozeného na
náhradu kody zpùsobené trestným èinem. Ukáe-li se a v prùbìhu øízení pøed soudem potøeba zajistit nárok pokozeného,
podá neprodlenì návrh soudu na zajitìní nároku pokozeného (§ 47 odst. 4 tr. ø.).
(4) Státní zástupce podá proti nesprávné protokolaci ihned
námitky (§ 55 odst. 1 písm. f) tr. ø.).
(5) V dozorovém spise podchytí státní zástupce podstatný
obsah rozhodnutí soudu, popøípadì dùvod odroèení jednání
24) § 182 tr. ø.
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a termín, na který bylo jednání odroèeno. Podle povahy a závanosti vìci zachytí v záznamu o hlavním líèení i dalí podstatné údaje týkající se jeho prùbìhu.
(6) Státní zástupce vezme obalobu zpìt písemnì nebo ústnì do protokolu pøed zahájením hlavního líèení zejména tehdy, vyjdou-li najevo skuteènosti, které by vedly k jinému rozhodnutí státního zástupce v pøípravném øízení ne podání obaloby. Po zahájení hlavního líèení mùe vzít obalobu zpìt
jen tehdy, pokud obalovaný netrvá na jeho pokraèování.24)
Èl. 58
Závìreèná øeè státního zástupce
(1) V závìreèné øeèi zhodnotí státní zástupce výsledky
dokazování a uvede, které skuteènosti povauje za prokázané
a na základì jakých dùkazù. Pøitom zaujme stanovisko k dùkazùm, je svìdèí ve prospìch i v neprospìch obalovaného.
Objektivnì zhodnotí stupeò nebezpeènosti èinu pro spoleènost, osobu pachatele, pohnutky, skutkové a dalí okolnosti
pøípadu, je mají význam pro návrh na rozhodnutí soudu o vinì, trestu, ochranných opatøeních a nárocích pokozených na
náhradu kody.
(2) V závìreèném návrhu na rozhodnutí o vinì státní zástupce odùvodní právní kvalifikaci, je odpovídá výsledkùm
dokazování. Dospìje-li k názoru, e skutek obvinìného má
být posuzován podle jiného zákonného ustanovení, ne se
uvádí v obalobì, odùvodní podrobnì i návrh této zmìny.
Hodlá-li v závìreèné øeèi navrhnout pouití pøísnìjí právní
kvalifikace, navrhne soudu jetì v prùbìhu hlavního líèení
postup podle § 225 odst. 2 vìty druhé tr. ø.
(3) V závìreèném návrhu ohlednì výroku o trestu státní zástupce uvede, jaký druh trestu navrhuje uloit a v jaké sazbì
(napø. pøi horní èi dolní hranici, v polovinì nebo v horní ètvrtinì sazby). Navrhuje-li uloení trestu odnìtí svobody v trestní sazbì, která pøipoutí podmínìný odklad výkonu trestu
odnìtí svobody a jsou-li dány zákonné dùvody (§ 58 odst. 1
písm. a) nebo písm. b) tr. zák., s pøihlédnutím i k ustanovení
§ 39 odst. 2 tr. zák.) pro takový postup, navrhne, aby trest
odnìtí svobody byl podmínìnì odloen na pøimìøenou zkuební dobu (§ 59 odst. 1 tr. zák.), popøípadì navrhne uloit
obalovanému pøimìøená omezení (§ 59 odst. 2 tr. zák.). Nejsou-li podle názoru státního zástupce splnìny zákonné podmínky pro podmínìný odklad výkonu trestu odnìtí svobody,
navrhne soudu, aby byl uloen nepodmínìný trest odnìtí svobody, a svùj návrh, vèetnì zaøazení do pøísluného typu vìznice, odùvodní. Zvlátní pozornost vìnuje pøedpokladùm
k pouití ustanovení §§ 24, 25, 29, 32, 39a, 40, 41, 42, 43, 44,
45 a 45a, 47, 51, 53 a 79 odst. 2 tr. zák. a v tomto smìru vdy
svùj návrh odùvodní.
(4) Státní zástupce podá soudu øádnì odùvodnìný návrh na
rozhodnutí o ochranných opatøeních a o vìcech dùleitých pro
trestní øízení. Vyjádøí se rovnì k návrhu pokozeného na
náhradu kody.
Èl. 59
Podání øádného opravného prostøedku
(1) Státní zástupce po prostudování rozhodnutí soudu zváí,
zda jsou dány dùvody k podání øádného opravného prostøed-
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ku. Zvlá dùkladnému rozboru podrobí rozhodnutí v tìch pøípadech, kdy soud rozhodl v rozporu se závìreèným návrhem
státního zástupce. Pokud se státní zástupce ztotoní s odchylným rozhodnutím soudu, poznamená to v dozorovém spise
a vysvìtlí, jaké dùvody ho k této názorové zmìnì vedly.
V opaèném pøípadì si ponechá lhùtu k podání opravného
prostøedku. Proti zøejmì nesprávnému rozhodnutí podá
opravný prostøedek ihned.
(2) Opravný prostøedek státní zástupce øádnì písemnì
odùvodní v souladu s ustanovením § 249 odst. 1 tr. ø.
(3) Pokud soud nerozhodl o návrzích na provedení dùkazù,
je státní zástupce povauje za podstatné, nebo pokud soud tyto návrhy nedùvodnì zamítl, státní zástupce tyto návrhy opakuje v opravném prostøedku. V odùvodnìní opravného prostøedku zároveò uvede, jaké rozhodnutí soudu druhého stupnì
navrhuje.
(4) Podle povahy a závanosti vìci státní zástupce mùe
zpracovat k opravnému prostøedku podanému jinou stranou
trestního øízení vyjádøení.
(5) Spisy potøebné pro projednání opravného prostøedku,
pokud nìkterá ze stran podala odvolání nebo státní zástupce
podal stínost (opis obaloby, rozsudku, usnesení, odvolání
obalovaného nebo státního zástupce a jejich odùvodnìní,
stínost státního zástupce a její odùvodnìní, vyjádøení k odvolání jiné strany øízení, záznam o pøípravì a úèasti státního
zástupce v hlavním líèení, popøípadì dalí obsah dozorového
spisu) pøedloí státní zástupce neprodlenì nejblíe vyímu
státnímu zastupitelství. Toto státní zastupitelství si mùe pro
úèely øízení o øádných opravných prostøedcích vyádat i pøedloení dalích spisových materiálù. Je-li to potøebné, uvedou
se v pøedkládací zprávì dalí okolnosti, je nejsou zøejmé z dozorového spisu.
Èl. 60
Úèast státního zástupce v øízení
o øádném opravném prostøedku
(1) Státní zástupce vyího státního zastupitelství pøezkoumá dùvodnost øádného opravného prostøedku podaného niím státním zástupcem. Zcela zjevnì nedùvodný opravný prostøedek vezme zpìt a státnímu zástupci, který jej podal, sdìlí
písemnì dùvody svého rozhodnutí.
(2) V øízení pøed soudem druhého stupnì vystupuje státní
zástupce tak, aby byla v plném rozsahu pøezkoumána zákonnost napadeného rozhodnutí i postupu, který rozhodnutí pøedcházel. O úèasti státního zástupce na jednání soudu druhého
stupnì platí pøimìøenì ustanovení pro postup státního zástupce v øízení u soudu prvního stupnì.
(3) Rozhodnutí soudu druhého stupnì sdìlí státní zástupce
niímu státnímu zástupci písemnì a uvede své stanovisko
k vìci.
Oddíl druhý
Zvlátní ustanovení o úèasti v øízení pøed samosoudcem
Èl. 61
Postup státního zástupce v øízení pøed samosoudcem
(1) V øízení pøed samosoudcem postupuje státní zástupce pøimìøenì podle pøedchozích ustanovení. Vyjádøení a návrhy formuluje struènì a odùvodòuje je pouze tehdy, byly-li proti nim
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vysloveny námitky nebo lze-li takové námitky oèekávat. Pokud
samosoudce uèiní nìkteré z rozhodnutí uvedených v § 314c
odst. 1 tr. ø. a státní zástupce toto rozhodnutí povauje za nesprávné, podá proti nìmu podle § 314c odst. 4 tr. ø. stínost.
(2) Rozhodne-li samosoudce trestním pøíkazem v rozporu se
zákonem, podá státní zástupce podle § 314g odst. 1 tr. ø. v zákonné lhùtì proti trestnímu pøíkazu odpor, jeho dùvody struènì zaznamená v dozorovém spise. Sdìlí je pak soudu zpravidla
pøi pøednesení obaloby.
Oddíl tøetí
Zvlátní ustanovení o postupu ve vykonávacím øízení
Èl. 62
Postup státního zástupce ve vykonávacím øízení
(1) Zjistí-li státní zástupce pøi dozoru v pøípravném øízení
proti obvinìnému z opisu rejstøíku trestù, e jeho pøedchozí
trestní stíhání bylo jiným státním zástupcem podmínìnì zastaveno a nové vyetøování se vede pro trestný èin spáchaný
ve zkuební dobì podmínìného zastavení trestního stíhání,
neprodlenì o tom písemnì vyrozumí státního zástupce, který
rozhodnutí o podmínìném zastavení trestního stíhání vydal.
(2) Výsledek pravomocného skonèení trestního stíhání sdìlí
neprodlenì státní zástupce, který byl èinný v tomto øízení,
státnímu zástupci, který rozhodnutí o podmínìném zastavení
trestního stíhání obvinìného vydal v jiné jeho trestní vìci. Po
obdrení vyrozumìní rozhodne státní zástupce, který trestní
stíhání obvinìného podmínìnì zastavil, o dalím postupu podle § 308 odst. 1 tr. ø.
(3) Zjistí-li státní zástupce, e proti obvinìnému, jeho trestní stíhání bylo soudem podmínìnì zastaveno nebo byl podmínìnì odsouzen anebo byl z výkonu trestu odnìtí svobody
podmínìnì proputìn, se vede trestní stíhání pro trestný èin
spáchaný ve zkuební dobì, vyrozumí o tom soud, který rozhodl o podmínìném zastavení trestního stíhání, podmínìném
odsouzení nebo o podmínìném proputìní. Souèasnì vyrozumí o svém postupu státního zástupce, jeho pùsobnost se
vztahuje na obvod tohoto soudu.
Èl. 63
Závìreèné ustanovení
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. listopadu 1994.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
1/1996 ze dne 16. ledna 1996, jím se mìní a doplòuje pokyn
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994 ze
dne 17. øíjna 1994, nabyl úèinnosti dnem 1. února 1996.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
1/1997 ze dne 22. ledna 1997, jím se mìní a doplòuje pokyn
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994 ze
dne 17. øíjna 1994, nabyl úèinnosti dnem 1. února 1997.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
1/1999 ze dne 4. ledna 1999, jím se mìní a doplòuje pokyn
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994 ze
dne 17. øíjna 1994, nabyl úèinnosti dnem 10. ledna 1999.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
2/1999 ze dne 5. bøezna 1999, jím se mìní a doplòuje pokyn
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994 ze
dne 17. øíjna 1994, nabyl úèinnosti dnem 12. bøezna 1999.

èástka 3

Pokyn è. 11, 12; Rozhodnutí è. 13

4/2000 ze dne 4. dubna 2000, 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 po-
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vahy nejvyího státního zástupce, nabyl úèinnosti dnem 10.
dubna 2000,
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
8/2000 ze dne 24. èervence 2000, jím se mìní a doplòuje
pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
9/1994 ze dne 17. øíjna 1994, nabyl úèinnosti dnem 1. srpna
2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.

12
Pokyn
obecné povahy
ze dne 25. záøí 2000, poø. è. 10/2000
nejvyího státního zástupce jím se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996
ze dne 14. prosince 1996, kterým se vydává Kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynù obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 2/2000 a poø. è. 7/2000
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, s t a n o v í m :
Èl. I

vyí státní zastupitelství vykonává dozor nad vyetøováním
ve vìcech odòatých vrchnímu státnímu zastupitelství,".
Dosavadní body a) a d) se oznaèují jako body b) a e).

Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kterým se vydává Kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/2000 a pokynu
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 7/2000, se
mìní a doplòuje takto:

3. V § 25 odst. 1 se slova "okresních, krajských a vrchních"
zruují.

1. V § 24 odst. 3 písm. b) se za slova "krajskému státnímu zastupitelství," vkládají slova "jako i ve vìcech uvedených v § 15
odst. 1 a 2 vyhláky Ministerstva spravedlnosti è. 23/1994 Sb.,
o jednacím øádu státního zastupitelství, zøízení poboèek nìkterých státních zastupitelství a o podrobnostech o úkonech
provádìných právními èekateli, ve znìní pozdìjích pøedpisù
(dále jen "jednací øád"), vèetnì èinnosti v øízení pøed soudem,".

5. U vzoru è. 1 se v nadpise za slovo "vrchní" vkládají slova "a Nejvyí".

2. V § 24 odst. 4 se vkládá nový bod a), který zní:
"a) rejstøík NZv (vzor è. 1) - pro trestní vìci, v nich Nej-

4. § 25 odst. 2 zní:
"2) Evidenèní pomùcka se zavede neprodlenì po nápadu
první vìci, která má být do evidenèní pomùcky zapsána."

Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 5. øíjna 2000.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová, v.r.

13
Rozhodnutí
ministra spravedlnosti è. 6/00
ze dne 5. prosince 2000, sp. zn. M-1752/00
o zøízení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem
Podle § 8 odst. 2, 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) zøizuji nový notáøský úøad v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem a souèasnì stanovím

poèet notáøských úøadù v tomto obvodu na ètyøi.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Otakar Motejl v.r.
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Sdìlení è. 14, 15

èástka 3

14
Sdìlení
(min. sprav. è. j. 116/2000-Zn)
Vztah mezi kvalifikací znalce v oblasti oceòování
nemovitostí a kvalifikací v oblasti oceòování podniku
Z podnìtu dotazù nìkterých krajských soudù se Ministerstvo spravedlnosti zabývalo vztahem mezi kvalifikací znalce
v oblasti oceòování nemovitostí a kvalifikací v oblasti oceòování podniku. K problematice zaujímáme následující stanovisko:
Znalec se specializací na nemovitosti by mìl mít pøedevím
kvalifikaci technickou, tzn., e by mìl disponovat alespoò základními technickými znalostmi z pozemních staveb a konstrukcí, inenýrských staveb, staviv, technologií výstavby,
ètení stavebních výkresù, rozpoètù staveb atd. Znalec by mìl
rovnì mít dobré znalosti katastru nemovitostí a stavebního
práva. Musí ovládat jak oceòování pro státní orgány zaloené
na oceòovacích vyhlákách, tak i zjiování trní hodnoty nemovitostí. Aby mohl zjiovat trní hodnotu nemovitostí, musí jednak znát metody oceòování, jednak se musí orientovat ve
vývoji trhu nemovitostí a disponovat dostateènou datovou
základnou o tomto trhu. Výchozí kvalifikace je tedy kvalifikace technická doplnìná o znalosti a dovednosti ekonomické
a právní. Je tøeba ovem zdùraznit, e znalec v oblasti nemovitostí nemusí být nutnì stavebním inenýrem. Pøísluné technické znalosti skuteènì potøebné pro oceòování nemovitostí
lze podle naeho názoru získat i studiem støední technické
koly nebo absolvováním specializaèních kursù, pokud mají
dostateèný rozsah a kvalitu.
Oproti tomu znalec oceòování podnikù musí být pøedevím
ekonomem, pokud mono specializovaným na podnikovou
ekonomiku. K tomu, aby mohl oceòovat podnik, musí mít
znalosti z oblasti finanèního i manaerského úèetnictví, finanèního øízení s dùrazem na finanèní analýzu a plánování.
Dále musí mít dobré znalosti v oblasti marketingu, práva týkajícího se podnikatelské èinnosti, daní. K tomu musí ovládat
metody k oceòování podnikù, které se dnes vyvinuly ve svìtì
v samostatnou vìdní disciplínu. Dobrý znalec v oblasti podnikù by se mìl dále specializovat na urèité obory a odvìtví,

protoe oceòování podnikù je v podstatì zaloeno na schopnosti sestavit dobrou predikci dalího vývoje pøísluného odvìtví, trhu, na kterém se podnik pohybuje, a schopnosti podniku obstát v tvrdé konkurenci.
Z uvedeného vyplývá, e i kdy jde v obou pøípadech o oceòování, jedná se o dvì nezávislé oblasti, které se mezi sebou
prolínají jen èásteènì. Prolínání je mono spatøovat v tom, e
kvalitní ocenìní podniku je èasto vhodné doplnit té ocenìním
jeho jednotlivých majetkových sloek, které by mìlo být svìøováno specialistùm na hlavní oblasti podnikového majetku,
pøedevím specialistùm na nemovitosti, movitý majetek vèetnì technologií, nehmotná aktiva, finanèní aktiva. Oceòování
podniku na základì oceòování jednotlivých sloek majetku
má vak pøi celkovém ocenìní podniku pøedevím doplòkový
charakter. Pro oceòovatele majetku je uiteèné, kdy porovná výslednou hodnotu podniku zjitìnou na základì predikce
souhrnných finanèních velièin a pomocí metod trního porovnání se sumou hodnot jednotlivých majetkových poloek. Rozhodující význam má vak právì zmínìné souhrnné ocenìní podniku výnosovými a porovnávacími metodami, které
sestavuje znalec specializovaný na oceòování podniku.
Porovnáme-li pouze výèet základních okruhù znalostí, které
jsou zapotøebí pro oceòování nemovitostí, s výètem znalostí
poadovaných na specialistovi pro oceòování podniku, je patrný jednak zásadní rozdíl mezi poadavky na obì zmínìné
kvalifikace, a jednak je zøejmé, e jen výjimeènì mùe být
nìkdo skuteènì dobrým odborníkem ve vech oblastech poadovaných u obou specializací.
Jmenování znalcù se specializací na oceòování podnikù
nelze tedy vázat na ji získanou kvalifikaci oceòování nemovitostí, a kvalifikaci pro oceòování podnikù nelze chápat jako nadstavbu nad oceòováním nemovitostí nebo jiného konkrétního majetku.

15
Sdìlení
Schválení pøedpisù Notáøské komory Èeské republiky
(è. j. M-1763/2000)
Ministr spravedlnosti dne 6. prosince 2000 schválil pøedpisy
Notáøské Komory Èeské republiky,
1. kterým se stanoví postup pøi vedení, správì a provozu
Centrální evidence závìtí,

2. kterým se mìní a doplòuje pøedpis o postupu pøi vyhlaování a organizaci konkurzu na obsazení notáøského úøadu
(konkurzní øád),
3. kterým se mìní a doplòuje kanceláøský øád.

èástka 3

Sdìlení è. 15, Pøíloha è. 1
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Pøíloha è. 1
Pøedpis
Notáøské komory Èeské republiky,
kterým se stanoví postup pøi vedení, správì a provozu
Centrální evidence závìtí
Snìm Notáøské komory Èeské republiky podle § 37 odst. 3
písm. o) zákona è. 358/1992 Sb. o notáøích a jejich èinnosti
(notáøský øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù, pøijímá pøedpis
Notáøské komory Èeské republiky, kterým se stanoví postup
pøi vedení, správì a provozu Centrální evidence závìtí (pøedpis o CEZ), takto:
ÈÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§1
Provozovatel
Centrální evidenci závìtí (dále jen "CEZ") vede Notáøská
komora Èeské republiky (dále jen "Komora") v elektronické
podobì v rámci centrálního informaèního systému, který je
upraven v Organizaèním øádu Notáøské komory Èeské republiky a notáøských komor (dále jen "CIS").
§2
Úèel
Úèelem CEZ je evidovat stanovené údaje o závìtích,
listinách o vydìdìní a listinách o odvolání tìchto úkonù (dále
jen "závìti") tak, aby bylo mono zjistit, zda zanechal zùstavitel závì, která je pøedmìtem evidence, a kde je závì uloena.
§3
Pøedmìt evidence
(1)V CEZ se evidují o závìtích, které byly sepsány notáøským zápisem nebo které notáø pøijal do úschovy od 1.1.2001
a o neprohláených závìtích evidovaných soudy k 31.12.
2000, tyto údaje:
a) jméno, pøíjmení, pøíp. akademický titul poøizovatele,
b) rodné èíslo poøizovatele; nemá-li poøizovatel rodné èíslo nebo není-li jeho rodné èíslo známo, jeho datum narození,
c) bydlitì poøizovatele,
d) bìné èíslo seznamu závìtí vedeného notáøem, u nìho je závì uloena nebo bìné èíslo seznamu závìtí soudu, u nìho je závì uloena,
e) jméno, pøíjmení, pøíp. akademický titul, a sídlo notáøe,
u nìho je závì uloena nebo název a sídlo soudu, u nìho je závì uloena.
(2)Evidence se vede zvlá pro závìti, u nich je známo rodné èíslo poøizovatele, zvlá pro závìti, u nich je známo pouze datum narození poøizovatele a zvlá pro závìti, u nich není známo ani datum narození poøizovatele.
ÈÁST DRUHÁ
Provádìní zápisù údajù, jejich zmìn a výmazù

§4
Zápis údajù
(1)Komora zapisuje stanovené údaje o závìtích uloených u notáøe na základì oznámení notáøù podle § 70 a § 83 odst. 4 zákona è. 358/1992 Sb. o notáøích a jejich èinnosti (notáøský
øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "notáøský øád").
Notáø oznamuje do CEZ údaje o závìtích, které sepsal notáøským zápisem nebo je pøijal do úschovy po 1.1.2001, pøímo
cestou elektronického pøenosu dat v rámci CIS. Nemùe-li notáø ze závaných dùvodù tímto zpùsobem oznámení do CEZ
provést, uèiní tak písemnì a souèasnì tyto dùvody Komoøe
sdìlí.
(2)Komora pøevezme stanovené údaje o neprohláených
závìtích ke dni 31.12.2000 na základì evidence zaslané soudy
podle èásti dvanácté, hlavy II, bodu 3., zákona è. 30/2000 Sb.,
kterým se mìní zákon è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, a nìkteré dalí zákony.
(3)O provedení zápisu podle odst. 1 cestou elektronického
pøenosu dat poøídí notáø kontrolní výtisk.
§5
Zmìna a výmaz údajù
(1)V CEZ se provádìjí zmìny v údajích uvedených v § 3 odst.
1 písm. a), b), c) na základì ádosti poøizovatele o provedení
zmìny. ádost se podává notáøi, u kterého je závì uloena.
Zmìnu údajù provede notáø, u nìho je závì uloena, zpùsobem uvedeným v § 4 odst.1. Je-li závìt uloena u soudu nebo u jiného notáøe, provede zmìny údajù Komora na základì písemného oznámení notáøe, u nìho byla ádost poøizovatele podána.
(2) Zmìnu v osobì notáøe, u nìho je závì uloena [§ 3 odst.
1 písm. e)], provede Komora na základì písemného oznámení
notáøské komory, v jejím obvodu má tento notáø sídlo (dále
jen "pøísluná notáøská komora").
(3)Zmìnu soudu, u nìho je závì uloena [§ 3 odst. 1 písm.
e)], provede Komora na základì písemného oznámení soudu,
u nìho bude závì nadále uloena.
(4)Vydal-li notáø závì, která je u nìho uloena, postupem podle § 84 notáøského øádu, provede tento notáø v CEZ výmaz vech
dat ohlednì této závìti zpùsobem uvedeným v § 4 odst.1.
(5)Jsou-li provádìny zápisy podle odst. 1 a 4, platí § 4 odst.
3 obdobnì.
§6
Písemné oznamování
Jsou-li údaje do CEZ oznamovány písemnì, je k tomu tøeba
pouít formu, kterou stanoví usnesením prezidium Komory.
ÈÁST TØETÍ
Sdìlování údajù
§7
Pøístup k údajùm
(1)Za ivota poøizovatele má pøístup k údajùm o jeho závìti
evidovaným v CEZ pouze notáø, u nìho je závì uloena, a
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Sdìlení è. 15, Pøíloha è. 1

Komora.
(2)Komora sdìlí po úmrtí poøizovatele orgánùm a osobám
uvedeným v § 35a odst. 2 notáøského øádu, za podmínek uvedených v tomto ustanovení, zda je èi není evidována závì
zùstavitele a pokud evidována je, u koho je uloena a pod
jakým bìným èíslem seznamu závìtí.
§8
Obsah ádosti a poskytnutí sdìlení
(1)ádost notáøe, který byl soudem povìøen jako soudní
komisaø provedením úkonù v øízení o dìdictví (dále jen "soudní komisaø"), o poskytnutí sdìlení podle § 7 odst. 2 obsahuje
údaje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b), c), spisovou znaèku
D dìdického spisu, pod kterou je vìc vedena, a ozna-èení
soudu, který notáøe úkony v dìdickém øízení povìøil. ádost
se podává cestou elektronického pøenosu dat v rámci CIS.
Nemùe-li soudní komisaø ze závaných dùvodù ádost podat
tímto zpùsobem, podá ji písemnì a souèasnì Komoøe tyto
dùvody sdìlí.
(2)Na základì ádosti podle odst.1 sdìlí Komora soudnímu
komisaøi informaci podle § 7 odst.2 cestou elektronického
pøenosu dat v rámci CIS.
(3)ádost soudu a jiného státního orgánu o poskytnutí sdìlení
podle § 7 odst. 2 musí obsahovat údaje uvedené v § 3 odst. 1 písm.
a), b), c) a doklad prokazující úmrtí poøizovatele.
(4)ádost osoby, která musí podle zákona prokázat právní
zájem na poskytnutí sdìlení podle § 7 odst. 2 obsahuje údaje
uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b), c), doklad prokazující úmrtí poøizovatele a údaje prokazující právní zájem této osoby na
sdìlení.
(5)Soudu, jinému státnímu orgánu a osobì, která prokáe
právní zájem, sdìlí Komora poadované údaje písemnì.
(6)Neobsahuje-li ádost podle odst. 3 a 4 poadované údaje, ádosti se nevyhoví a Komora o tom adatele vyrozumí.
§9
Vyhledávání
(1)Poadované údaje o závìti jsou v CEZ vyhledávány
a) podle rodného èísla zùstavitele, pøièem toto vyhledávání se provádí v evidenci závìtí vedené pro závìti, u nich
jsou známa rodná èísla poøizovatelù,
b) podle data narození zùstavitele, pøièem toto vyhledávání se provádí v evidenci závìtí vedené pro závìti, u nich
jsou známa pouze data narození poøizovatelù,
c) podle jména a pøíjmení (i døívìjího) zùstavitele,
pøièem toto vyhledávání se provádí v evidenci závìtí vedené
pro závìti, u nich není známo ani datum narození poøizovatele.
(2)Vyhledávání lze pro úèely dìdického øízení provést v evidenci vech závìtí i podle jména a pøíjmení (i døívìjího) poøizovatele.
(3)Soudní komisaø provádí vyhledávání podle odst.1 a 2 v CEZ
pøímo.
§ 10
Obsah sdìlení
(1)Sdìlení obsahuje údaje o vech evidovaných závìtích vy-
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hledaných podle zadání uvedených v § 9 odst. 1 a 2 nebo údaj,
e závì podle pøísluného zadání nalezena nebyla.
(2)Sdìlení podle odst. 1 dále obsahuje datum a èas sdìlení.
(3)Osoba, která o poskytnutí údajù poádala, opatøí výtisk
sdìlení svým podpisem.
ÈÁST ÈTVRTÁ
Evidence, pøesun údajù a kontrolní soupis
§ 11
Evidence ádostí a sdìlení
Informace poadované a poskytnuté cestou elektronického
pøenosu dat se v CEZ uchovávají. O ádostech a sdìleních
v písemné podobì vede Komora evidenci.
§ 12
Prohláené závìti
(1)Údaje o závìti, její stav a obsah byl zjitìn v dìdickém
øízení (prohláená závì), se v CEZ pøesunou na základì
oznámení notáøe, který závì prohlásil, do zvlátní evidence.
(2)Oznámení podle odst.1 provede notáø cestou elektronického pøenosu dat v rámci CIS. Nemùe-li notáø ze závaných dùvodù oznámení provést tímto zpùsobem, uèiní tak písemnì a souèasnì Komoøe tyto dùvody sdìlí.
(3)Je-li oznámení provedeno cestou elektronického pøenosu
dat, vyhotoví notáø jeho kontrolní výtisk, který obsahuje údaj
o pøesunutí závìti do závìtí prohláených.
§ 13
Kontrolní soupis
(1)Pro potøeby kontroly podle § 35 odst. 2 kanceláøského
øádu vyhotoví notáø výtisk soupisu vech evidovaných neprohláených závìtí, které jsou u nìho uloeny podle stavu k 31.
12. pøedchozího roku. Nemùe-li notáø ze závaných dùvodù
tento soupis vyhotovit cestou elektronického pøenosu dat
v rámci CIS, poádá o vyhotovení soupisu Komoru a souèasnì tyto dùvody Komoøe sdìlí.
(2)Soupis podle odst.1 obsahuje jméno, pøíjmení, pøíp. akademický titul, a sídlo notáøe, a evidované údaje o závìtích podle § 3 odst.1 písm. a), b), c), d).
ÈÁST PÁTÁ
Platby
§ 14
Náhrada provozních nákladù
(1)Výi náhrad provozních nákladù Komory spojených s provádìním zápisù, zmìn a výmazù dat, s poskytováním sdìlení
podle § 8 a s poskytováním kontrolních soupisù podle § 13
stanoví usnesením prezidium Komory.
(2)Náhrady provozních nákladù podle odst.1 vzniklé v souvislosti s notáøskou èinností platí notáø, pøièem se jedná o jeho hotový výdaj podle § 9 vyhláky è. 612/1992 Sb. o odmìnách notáøù a správcù dìdictví.
(3)Náhrady provozních nákladù soudního komisaøe spojených s poskytováním sdìlení podle § 8 pro úèely dìdického
øízení, jsou jeho hotovým výdajem v tomto dìdickém øízení.
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(4)Náhradu provozních nákladù spojených se sdìlením
Komory podle § 8 neplatí soudy a státní orgány.

ÈÁST ESTÁ
Závìreèná ustanovení

§ 15
Odmìna

1.Podle tohoto pøedpisu se postupuje poèínaje dnem 1. ledna 2001.
2.Tento pøedpis nabývá platnosti udìlením souhlasu
Ministerstvem spravedlnosti Èeské republiky podle § 37 odst.
4 notáøského øádu.

Za sdìlení podle § 8 osobám, které jsou povinny prokázat
právní zájem na sdìlení, náleí Komoøe odmìna ve výi 500,Kè.
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Sdìlení è. 15, Pøíloha è. 2
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Pøíloha è. 2
Pøedpis
Notáøské komory Èeské republiky, kterým se mìní a doplòuje pøedpis o postupu pøi vyhlaování a organizaci
konkursu na obsazení notáøského úøadu
(konkurzní øád)
Snìm Notáøské komory Èeské republiky podle § 37 odst.
3 písm. n) zákona è. 358/1992 Sb. o notáøích a jejich èinnosti
(notáøský øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù, mìní a doplòuje
pøedpis Notáøské komory Èeské republiky o postupu pøi vyhlaování a organizaci konkursu na obsazení notáøského úøadu
(konkursní øád), takto:
Èl. 1
1. V § 3 odst. 2 písm. e) se na konec tohoto ustanovení
pøipojuje: "jde-li o uchazeèe narozeného pøed 1.12.1971,"
2. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Úèastník prokáe komisi svou totonost, sdìlí své pøed-

poklady k výkonu funkce notáøe a vyjádøí svùj zámìr, jak zajistí provoz neobsazeného notáøského úøadu. Poté mu èlenové
komise mohou klást otázky."
3. V § 8 se doplòuje se odstavec 1, který zní:
"(1) Komise pøi svém rozhodování zohlední u jednotlivých
úèastníkù zejména dobu a úspìnost dosavadní notáøské
praxe, vìdeckou a publikaèní èinnost, jazykové znalosti, dalí
vzdìlání vyuitelné pøi výkonu notáøského povolání a jejich
osobní pomìry. Komise dále zhodnotí zámìr úèastníka zajistit
provoz neobsazeného notáøského úøadu."
4. § 8 v dosavadním znìní se oznaèí jako odstavec 2.
Èl. 2
Podle tohoto pøedpisu se postupuje poèínaje dnem 1. ledna
2001.
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Pøíloha è. 3
Pøedpis
Notáøské komory Èeské republiky,
kterým se mìní a doplòuje kanceláøský øád

seznamem závìtí a závìtmi v úschovì".
13. V § 36a odst. 1 se slovo "Komoøe" nahrazuje slovy "Notáøské komoøe Èeské republiky (dále jen "Komora")."

Snìm Notáøské komory Èeské republiky podle § 37 odst. 3 písm.
m) zákona è. 358/1992 Sb. o notáøích a jejich èinnosti (notáøský
øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù, mìní a doplòuje kanceláøský
øád pøijatý snìmem Notáøské komory Èeské republiky, takto:

14. V § 36a se pøipojuje odst. 5 tohoto znìní:
"(5) Pøi pøijetí i vydání penìz se vyhotoví kontrolní výtisk, který podepíe osoba, která o nìj poádala, a zaloí se do spisu."

Èl. I

15. V hlavì tøetí se vkládají za § 36a nové § 36b a 36c, které vèetnì nadpisu znìjí:

1. V § 5 odst. 3 vìta druhá zní: Tato povìøení zanikají skonèením pracovního pomìru nebo jsou-li notáøem odvolána.
2. § 5 odst. 5 zní:
Notáø neprodlenì oznámí pøísluné notáøské komoøe zánik takového povìøení s uvedením data zániku povìøení.
3. V § 11 odst. 4 se vypoutìjí slova "bìným èíslem rejstøíku N" a nahrazují se slovy "spisovou znaèkou rejstøíku N
(§ 24)".
4. V § 11 odst. 5 se vypoutìjí slova "èíslo NZ" a nahrazují
se slovy "bìné èíslo rejstøíku NZ".
5. V § 14 se vypoutí odstavec 5.
6. V § 15 odstavec 3 se vypoutìjí slova "a v § 14 odst. 5 tohoto pøedpisu".
7. § 25 odst. 1 zní:
"(1) Pøílohami spisu jsou listiny a spisy, které nezùstávají ve spise trvale zaloeny a které se po skonèení vìci
vrací tomu, kdo je pøedloil."
8. § 25 odst. 2 zní:
"(2) Pøílohy se ve spisu uloí oddìlenì. Listiny se uloí
v pøílohové obálce, která se opatøí spisovou znaèkou".
9. V § 25 se vypoutìjí dosavadní odstavce 3 a 4 a nahrazují se odstavcem 3 tohoto znìní:
"(3) Ve spise se vyznaèí, kdy, komu a jakým zpùsobem byla pøíloha vrácena."
10. V § 34 odst. 3 písm. c) se vypoutìjí slova: "poté, co byl
notáø odvolán, byla mu pozastavena èinnost nebo zemøel,".
11. V § 34 odst. 3 se pøipojuje písm.d), které zní:
"d) pøi výkonu dispozièního práva k úètu úschov nemùe
být oprávnìná osoba zastoupena na základì plné moci."
12. § 35 odst. 2 zní takto: "Notáø provede do 31.1. kadého
roku kontrolu závìtí porovnáním kontrolního soupisu
podle § 13 pøedpisu Notáøské komory Èeské republiky,
kterým se stanoví postup pøi vedení, správì a provozu
Centrální evidence závìtí (dále jen "pøedpis o CEZ") se

"Díl osmý
Úkony notáøe v souvislosti s Centrální evidencí závìtí
§ 36b
Zápis údajù
Sepsal-li notáø závì ve formì notáøského zápisu nebo pøijal-li závì do úschovy, splní svou oznamovací povinnost podle § 70 a § 83 odst. 4 not.ø. postupem podle § 4 pøedpisu o
CEZ.
V oznámení podle odst. 1 notáø uvede:
jméno, pøíjmení, pøíp. akademický titul poøizovatele,
rodné èíslo poøizovatele; nemá-li poøizovatel rodné èíslo nebo není-li jeho rodné èíslo známo, jeho datum narození,
bydlitì poøizovatele,
bìné èíslo seznamu závìtí vedeného notáøem, u nìho je závì uloena,
své jméno, pøíjmení, pøíp. akademický titul, a sídlo.
§ 36c
Vedení spisù
Pro úkony, které notáø provádí podle § 5 odst. 1 a odst. 4
pøedpisu o CEZ, zakládá notáø spis.
Kontrolní soupis podle § 13 pøedpisu o CEZ zakládá notáø
do vìcného spisu vedeného pro tento úèel."
16. V § 42 odst. 2 písm. d) zní: "d) seznam jmen k rejstøíku
N- NZ"
17. V pøíloze è. 3, bodu I., se ve vìtì druhé za slova "Dále
se do tohoto rejstøíku zapíí" vkládají slova: "ádosti o provedení zmìny údajù v CEZ"
18. V pøíloze è. 3, bodu I., se na konec textu doplòuje:
Bìné èíslo rejstøíku NZ
Bìné èíslo rejstøíku NZ je tvoøeno písmeny NZ a bìným èíslem uvedeným ve sloupci 2 rejstøíku N - NZ pøísluného roèníku lomeným èíselným oznaèením roku,
v nìm bylo bìné èíslo pøidìleno (napø. NZ 45/2000).
19. V pøíloze è. 3, bodu II., zní poznámka ke sloupci 7,
písm. e) takto:
"e) bìné èíslo knihy notáøských úschov,"
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20. V pøíloze è. 6, bod I., vìta tøetí vèetnì nadpisu zní:
"Bìné èíslo knihy notáøských úschov
Bìné èíslo knihy notáøských úschov je tvoøeno písmeny
KNÚ a bìným èíslem uvedeným ve sloupci 1 knihy notáøských úschov lomeným èíselným oznaèením roku, v nìm
byl zápis proveden (napø. KNÚ 56/2000)."
21. V pøíloze è. 6, bod II., se v poznámce ke sloupci 2 doplòuje:
"Jde-li o sloení penìz na bìný úèet úschov notáøe, uvede se den pøipsání penìz na tento úèet doloený výpisem
z úètu."
22. V pøíloze è. 6, bod II, se v poznámce ke sloupci 6 doplòuje:
"Jde-li o vydání penìz z bìného úètu úschov notáøe, uvede se datum odepsání penìz z tohoto úètu doloené výpisem z úètu."
23. V pøíloze è. 7, bod I., se ve vìtì ètvrté vypoutìjí slova
"(dále jen "poloka")" a nahrazují se slovy: "(napø. Z
421)".
24. V pøíloze è. 7, bod I., se na konci poslední vìty vypoutìjí slova "dostane tato listina jen jednu poloku" a nahrazují se slovy "pøidìlí se listinì pouze jedno bìné èís
lo seznamu závìtí".
25. V pøíloze è. 7, bod II., se v poznámce ke sloupci 1 vypoutìjí slova "(dále jen "poloka")"
Dalí poznámky u jednotlivých sloupcù znìjí takto:

ic-
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"Sloupec 2: Zde se zapíe jméno, pøíjmení, pøíp. akademký titul poøizovatele.
Sloupec 3: Zde se uvede rodné èíslo poøizovatele; nemá-li
poøizovatel rodné èíslo nebo není-li jeho rodné èíslo známo, uvede se jeho datum narození.
Sloupec 4: Zde se uvede spisová znaèka pøísluného spisu
N, ve kterém byla závì pøevzata do úschovy, nebo bìné èíslo rejstøíku NZ, pod kterým byla sepsána závì formou notáøského zápisu.
Sloupec 5: Zde se uvedou tyto údaje: Zmìny v osobních
údajích poøizovatele, spisová znaèka spisu, ve kterém
byla závì prohláena nebo ve kterém byla vydána poøizovateli, údaj o skartaci závìti."

26. V pøíloze è. 7 bod III. se vypoutí druhá vìta.
27. V pøíloze è. 7 se vypoutí bod IV.
28. V pøíloze è. 10 bod IV. vìta první zní:
"Skartaci lze provést kadý rok."
29. V pøíloze è. 10 se vypoutí bod è. XIV.
Èl. 2
Závìreèná ustanovení
1. Podle tohoto pøedpisu se postupuje poèínaje dnem 1. ledna 2001 s výjimkou ustanovení § 34 odst. 3 písm. c).
2. Podle ustanovení § 34 odst. 3 písm. c) se postupuje poèínaje dnem 1.èervence 2001.

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti Èeské republiky - Vychází podle potøeby pro vnitøní potøebu justice - Redakce:
Vyehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon (02) 2199 7366, e-mail: ol@msp.justice.cz - Objednávky tamté - Roèní pøedplatné
je stanoveno za dodávku kompletního roèníku vèetnì rejstøíku a je od pøedplatitelù vybíráno formou záloh ve výi 250,- Kè pro
rok 2001 - Sazba, tisk a distribuce: Vydavatelství BALZÁM, Prvomájová 1356/10, Praha 5, telefon/fax (02) 5781 1013, e-mail:
balzam@volny.cz - Podávání novinových zásilek povoleno: Èeskou potou, s. p. odtìpný závod Støední Èechy è.j.: NOV6565/00-P1 ze dne 9. 2. 2000.

