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16
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 12. února 2001 è. j. 200/01-E,
kterou se mìní instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 50/00-E, o zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva
spravedlnosti, uveøejnìná pod è. 11/2000 Sbírky instrukcí a sdìlení
Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 50/00-E, o
zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, uveøejnìná pod è. 11/2000 Sbírky instrukcí a sdìlení se
mìní takto:
Èl. I
1. V èásti druhé se doplòuje § 14a, který vèetnì nadpisu zní:
"§ 14a
Zadání zakázky Vìzeòské slubì Èeské republiky
(1) Na zadání zakázky na výrobky a sluby, jejich dodavatelem je Vìzeòská sluba Èeské republiky, se nevztahuje
zákon2) a lze ji zadat Vìzeòské slubì pøímo.
(2) Zadání veøejné zakázky Vìzeòské slubì Èeské republiky má pøednost pøed jejím zadáním jiným uchazeèùm. Typic-kými pøípady, kdy je zapotøebí, aby zadavatel pøednostnì
os-lovil Vìzeòskou slubu, jsou zakázky na zhotovení
nábytku do interiéru budov. Pokud Vìzeòská sluba písemnì
sdìlí, e zakázku není schopna provést, postupuje zadavatel
pøi jejím zadání jinému uchazeèi podle §6 a 14 této instrukce.
Písemný doklad, e Vìzeòská sluba zakázku odmítla, pøedloí zadavatel ekonomickému odboru Ministerstva spravedlnosti.
(3) Zadavatel zale objednávku spolu s dokumentací Generálnímu øeditelství Vìzeòské sluby ÈR - odbor logistiky a
výrobní èinnosti. Finanèní krytí je podmínkou objednávky.
a) U objednávek, kde výe budoucího penìitého závazku
nepøesáhne 5 miliónù Kè bez danì z pøidané hodnoty, se
nevyaduje souhlas ekonomického odboru Ministerstva

spravedlnosti k zadání zakázky.
b) U objednávek, kde výe budoucího penìního plnìní
pøesáhne 5 miliónù Kè bez danì z pøidané hodnoty podléhá
objednávka vèetnì pøípadné zadávací dokumentace schválení
ekonomickým odborem Ministerstva spravedlnosti.
(4) Zadavatel zale ekonomickému odboru Ministerstva
spravedlnosti kopii uzavøené smlouvy vèetnì dodatkù.
(5) Po dokonèení zakázky zale zadavatel ekonomickému
odboru Ministerstva spravedlnosti kopie pøípadných uzavøených dodatkù ke smlouvì, koneèné faktury, protokolu o
pøedání a pøevzetí jako i kopii pøípadné uplatnìné reklamace
vad a nedodìlkù a zápisu o jejich odstranìní.
2. V èásti tøetí se v § 24 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Pøi zadávání veøejných zakázek, jejich pøedmìtem mùe
být dodávka, instalace a pouití výrobkù zahrnutých do
Národního programu oznaèování výrobkù ochrannou známkou "Ekologicky etrný výrobek", je jedním z kritérií pro hodnocení nabídek ekologická etrnost výrobku, napø. oznaèení
ochrannou známkou "Ekologicky etrný výrobek". Seznam
takto oznaèených výrobkù je uveøejnìn na internetových
stránkách Ministerstva ivotního prostøedí nebo Èeského ekologického ústavu."
3. Dosavadní odstavce 2 a 4 se oznaèují jako odstavce 3 a 5.
ÈL. II
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 15.února 2001.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Jaroslav Bure v.r.

17
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 20. èervna 2001, è. j. 682/01-L,
kterou se mìní instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 789/99-L, o postupu pøi vypracování vnitøních pøedpisù
a o Sbírce instrukcí a sdìlení Ministerstva spravedlnosti (publikaèní instrukce),
uveøejnìná pod è. 27/1999 Sbírky instrukcí a sdìlení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Èl. I
Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 789/99-L, o postupu
pøi vypracování vnitøních pøedpisù a o Sbírce instrukcí a sdìlení
Ministerstva spravedlnosti (publikaèní instrukce), uveøejnìná
pod è. 27/1999 Sbírky instrukcí a sdìlení, se mìní takto:
1. V § 2 odst. 4 písm. c) se za slova "Notáøské komory Èeské republiky" doplòují slova "a Exekutorské komory Èeské
2)

§ 1 odst. 2 písm. m) zákona è. 199/1994 Sb., v platném znìní

republiky".
2. V § 2 odst. 5 písm. c) se teèka na konci nahrazuje èárkou
a doplòuje se písmeno d), které zní:
"d) stavovských pøedpisù Exekutorské komory Èeské republiky.".
3. V § 24 odstavec 2 zní:
"(2) V úvodu sdìlení podle § 2 odst. 4 písm. c) se uvede datum a èíslo jednací, pod kterým ministerstvo udìlilo souhlas
s pøedpisem Notáøské komory Èeské republiky nebo s pøedpi-

èástka 4

Instrukce è. 17, 18

sem Exekutorské komory Èeské republiky, datum a název tohoto pøedpisu Notáøské komory Èeské republiky nebo pøedpisu Exekutorské komory Èeské republiky, a datum, kdy tento pøedpis nabyl platnosti.
Jde-li o pøedpis Notáøské komory Èeské republiky, úvod
sdìlení zní: "Ministerstvo spravedlnosti udìlilo dne
pod è.
j. . souhlas s pøedpisem Notáøské komory Èeské republiky
ze dne , o . Udìlením souhlasu pøedpis nabyl podle § 37
odst. 4 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti
(notáøský øád), platnosti dne ".
Jde-li o pøedpis Exekutorské komory Èeské republiky, úvod
sdìlení zní: "Ministerstvo spravedlnosti udìlilo dne pod è. j.
. souhlas s pøedpisem Exekutorské komory Èeské republiky
ze dne , o
Udìlením souhlasu pøedpis nabyl podle § 110
odst. 8 zákona è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalích zákonù, platnosti dne
".
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Èl. II
Pøechodné ustanovení
Oznámení o vydání stavovského pøedpisu Exekutorské komory Èeské republiky, který je vydán Ministerstvem
spravedlnosti vykonávajícím funkci Exekutorské komory
Èeské republiky, obsahuje namísto údajù podle § 5 plný text
stavovského pøedpisu.
Èl. III
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 20. èervna 2001.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Jaroslav Bure v.r.

18
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 22. kvìtna 2001, è. j. 666/01-E,
kterou se mìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. kvìtna 2000, è. j. 50/00-E,
o zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Èl. 1
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 31. kvìtna
2000, è. j. 50/00-E, o zadávání veøejných zakázek v resortu
Ministerstva spravedlnosti, ve znìní Instrukce Ministerstva
spravedlnosti ze dne 12. února 2001, è. j. 200/01-E, se mìní
takto:
1. V § 7 odst. 1 se èástka "500 000 Kè" nahrazuje èástkou
"2 000 000 Kè".
2. V § 8 odst. 1 se èástka "500 000 Kè" nahrazuje èástkou
"2 000 000 Kè", èástka "2 500 000 Kè" se nahrazuje èástkou
"5 000 000 Kè" a èástka "1 000 000 Kè" se nahrazuje èástkou
"2 500 000 Kè".

3. V § 9 odst. 1 se èástka "2 500 000 Kè" nahrazuje èástkou
"5 000 000 Kè", èástka "20 000 000 Kè" se nahrazuje èástkou
"30 000 000 Kè", èástka "1 000 000 Kè" se nahrazuje èástkou
"2 500 000 Kè" a èástka "5 000 000 Kè" se nahrazuje èástkou
"7 500 000 Kè".
4. V § 11 odst. 1 se èástka "20 000 000 Kè" nahrazuje èástkou "30 000 000 Kè" a èástka "5 000 000 Kè" se nahrazuje
èástkou "7 500 000 Kè".
Èl. 2
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 22. kvìtna 2001.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Jaroslav Bure v.r.

19
Rozhodnutí
ministra spravedlnosti
è. 5/01 ze dne 2. kvìtna 2001,
o urèení poètu exekutorských úøadù v Èeské republice
Podle § 8 písm. b) a § 126 zák. è. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád), urèuji pro obvody okresních (obvodních) soudù poèty exekutorských úøadù
takto:

Obvodní soud pro Prahu 7
Obvodní soud pro Prahu 8
Obvodní soud pro Prahu 9
Obvodní soud pro Prahu 10

Obvod Mìstského soudu Praha

Obvod Krajského soudu Praha

Obvodní soud pro Prahu
Obvodní soud pro Prahu
Obvodní soud pro Prahu
Obvodní soud pro Prahu
Obvodní soud pro Prahu
Obvodní soud pro Prahu

1
2
3
4
5
6

2 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
5 exekutorských úøadù
8 exekutorských úøadù
4 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady

Okresní soud Beneov
Okresní soud Beroun
Okresní soud Kladno
Okresní soud Kolín
Okresní soud Kutná Hora
Okresní soud Mìlník

2 exekutorské úøady
5 exekutorských úøadù
3 exekutorské úøady
6 exekutorských úøadù

2 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
5 exekutorských úøadù
2 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
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Rozhodnutí è. 19 , 20

Okresní soud Mladá Boleslav
Okresní soud Nymburk
Okresní soud Praha-východ
Okresní soud Praha-západ
Okresní soud Pøíbram
Okresní soud Rakovník

3 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
4 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady

Obvod Krajského soudu Èeské Budìjovice
Okresní soud Èeské Budìjovice
Okresní soud Èeský Krumlov
Okresní soud Jindøichùv Hradec
Okresní soud Pelhøimov
Okresní soud Písek
Okresní soud Prachatice
Okresní soud Strakonice
Okresní soud Tábor

7 exekutorských úøadù
3 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
4 exekutorské úøady

Obvod Krajského soudu Plzeò
Okresní soud Domalice
Okresní soud Cheb
Okresní soud Karlovy Vary
Okresní soud Klatovy
Okresní soud Plzeò-mìsto
Okresní soud Plzeò-jih
Okresní soud Plzeò-sever
Okresní soud Rokycany
Okresní soud Sokolov
Okresní soud Tachov

2 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
5 exekutorských úøadù
2 exekutorské úøady
6 exekutorských úøadù
2 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
2 exekutorské úøady

Obvod Krajského soudu Ústí nad Labem
Okresní soud Èeská Lípa
Okresní soud Dìèín
Okresní soud Chomutov
Okresní soud Jablonec nad Nisou
Okresní soud Liberec
Okresní soud Litomìøice
Okresní soud Louny
Okresní soud Most
Okresní soud Teplice
Okresní soud Ústí nad Labem

4 exekutorské úøady
4 exekutorské úøady
6 exekutorských úøadù
3 exekutorské úøady
5 exekutorských úøadù
2 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
6 exekutorských úøadù
5 exekutorských úøadù
5 exekutorských úøadù

Obvod Krajského soudu Hradec Králové
Okresní soud Havlíèkùv Brod

2 exekutorské úøady

èástka 4

Okresní soud Hradec Králové
5 exekutorských úøadù
Okresní soud Chrudim
4 exekutorské úøady
Okresní soud Jièín
2 exekutorské úøady
Okresní soud Náchod
3 exekutorské úøady
Okresní soud Pardubice
5 exekutorských úøadù
Okresní soud Rychnov nad Knìnou
2 exekutorské úøady
Okresní soud Semily
2 exekutorské úøady
Okresní soud Svitavy
3 exekutorské úøady
Okresní soud Trutnov
4 exekutorské úøady
Okresní soud Ústí nad Orlicí
3 exekutorské úøady
Obvod Krajského soudu Brno
Okresní soud Blansko
Mìstský soud Brno
Okresní soud Brno-venkov
Okresní soud Bøeclav
Okresní soud Hodonín
Okresní soud Jihlava
Okresní soud Kromìøí
Okresní soud Prostìjov
Okresní soud Tøebíè
Okresní soud Uherské Hraditì
Okresní soud Vykov
Okresní soud Zlín
Okresní soud Znojmo
Okresní soud ïár nad Sázavou

2 exekutorské úøady
11 exekutorských úøadù
4 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
5 exekutorských úøadù
3 exekutorské úøady
4 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady
5 exekutorských úøadù
3 exekutorské úøady
3 exekutorské úøady

Obvod Krajského soudu Ostrava
Okresní soud Bruntál
Okresní soud Frýdek-Místek
Okresní soud Jeseník
Okresní soud Karviná
Okresní soud Nový Jièín
Okresní soud Olomouc
Okresní soud Opava
Okresní soud Ostrava
Okresní soud Pøerov
Okresní soud umperk
Okresní soud Vsetín

5 exekutorských úøadù
6 exekutorských úøadù
2 exekutorské úøady
8 exekutorských úøadù
4 exekutorské úøady
6 exekutorských úøadù
5 exekutorských úøadù
10 exekutorských úøadù
3 exekutorské úøady
4 exekutorské úøady
6 exekutorských úøadù

V Praze dne 2. kvìtna 2001
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Jaroslav Bure v.r.

20
Rozhodnutí
ministra spravedlnosti è. 9/01
ze dne 18. èervna 2001, sp. zn. M-952/01
o zruení neobsazeného notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu ve Strakonicích
Podle § 8 odst. 2, 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád), ruím notáøský úøad v obvodu
Okresního soudu ve Strakonicích uvolnìný odvoláním JUDr.

Josefa Zenkla z funkce notáøe, a souèasnì stanovím poèet
notáøských úøadù v uvedeném obvodu na tøi.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Jaroslav Bure v.r.

èástka 4

Pokyn è. 21
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21
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2000, poø. è. 11/2000
nejvyího státního zástupce ze dne 13. prosince 2000, jím se upravují podrobnosti podávání informací státními zastupitelstvími a jejich poskytování podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, a jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996, kterým se vydává
Kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 2/2000, pokynu obecné povahy poø. è.
7/2000 a pokynu obecné povahy poø. è. 10/2000
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"),
stanovím:
Èást první
Obecná ustanovení
Èl. 1
Pøedmìt úpravy
(1) Tento pokyn obecné povahy upravuje podrobnosti
podávání informací v soustavì státního zastupitelství a jejich
poskytování jiným státním orgánùm a informaèním prostøedkùm. Dále upravuje poskytování informací o výkonu pùsobnosti státních zastupitelství (§ 4 a § 5 zákona) podle ustanovení zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon è.
106/1999 Sb."). 1)
(2) Podávání informací podle pokynu obecné povahy poø. è.
3/1994, kterým se upravuje postup státních zástupcù pøi
právním styku s cizinou v trestních vìcech a trestním stíhání
cizincù, ve znìní zmìn, jako i podle pokynu obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 1/2000, jím se upravují
podrobnosti dozoru státních zástupcù nad dodrováním
právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody a jím se
mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.
è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu,
a pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
3/1999, o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti,
zùstává tímto pokynem obecné povahy nedotèeno.
Èl. 2
Informace
(1) Informací se pro úèely èásti druhé a ètvrté tohoto
pokynu rozumí údaj týkající se urèité události nebo postupu
státního zastupitelství pøi výkonu jeho pùsobnosti v konkrétní
1)

vìci, jako i údaj, který v souvislosti s tím státní zastupitelství
zjistilo. Ve vztahu k periodickému tisku2) a ostatním informaèním prostøedkùm3) se informací rozumí také odpovìï na
dotaz a stanovisko k údajùm uveøejnìným v tìchto informaèních prostøedcích a odpovìï podle § 10 zákona è. 46/2000
Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a
o zmìnì nìkterých dalích zákonù (tiskový zákon), ve znìní
zákona è. 302/2000 Sb., jestlie bylo v periodickém tisku
uveøejnìno skutkové tvrzení dotýkající se cti, dùstojnosti nebo
soukromí státního zástupce nebo jiného zamìstnance státního
zastupitelství v pøímé souvislosti s èinností státního zastupitelství. Pøi podávání informací podle zákona è. 106/1999 Sb.
se informací rozumí té údaje uvedené v § 1 odst. 1 Instrukce
Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. 12. 1999 èj. M-1827/99,
kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 106/1999
Sb., o svobodném pøístupu k informacím.
(2) Za informaci podle odstavce 1 se nepovaují:
a) zprávy o èinnosti státního zastupitelství za uplynulý rok
(§ 9 odst. 2 èást druhé vìty pøed støedníkem a § 13 odst.
1 èást poslední vìty pøed støedníkem zákona),
b) zvlátní zprávy (§ 9 odst. 2 èást druhé vìty za støedníkem a § 13 odst. 1 èást poslední vìty za støedníkem zákona),
c) výkladová stanoviska vydávaná v soustavì státního zastupitelství,
d) údaje obsaené v rejstøících a evidenèních pomùckách
vedených v písemné nebo v elektronické podobì.
(3) Jiným státním orgánùm, poslancùm a senátorùm,
vyetøovací komisi Poslanecké snìmovny, vydavatelùm tisku,
provozovatelùm ostatních informaèních prostøedkù a pøi postupu podle zákona è. 106/1999 Sb. lze sdìlit urèité èásti z
písemných materiálù uvedených v odstavci 2. Tyto údaje vztahující se k pùsobnosti státního zastupitelství je moné podle
vìty první poskytnout, pokud je má státní zastupitelství, které
informaci poskytuje, k dispozici a jejich sdìlení pøichází v
úvahu se zøetelem na jejich povahu a rozsah. Ministerstvu
spravedlnosti se tyto údaje poskytnou v rozsahu stanoveném v
èl. 9 odst. 1.

Poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb., jde-li o výkon správy státního zastupitelství, upravuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. 12. 1999 èj. M-1827/99, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím.
2)
§ 3 písm. a) zákona è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalích zákonù (tiskový
zákon), ve znìní zákona è. 302/2000 Sb.
3)
Napø. zákon è. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon è. 483/1991 Sb., o Èeské
televizi, ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon è. 517/1992 Sb., o Èeské
tiskové kanceláøi.
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Èást druhá
Poskytování informací v soustavì státního zastupitelství
Èl. 3
Základní ustanovení
(1) Státní zastupitelství si vzájemnì poskytují informace
potøebné k plnìní svých úkolù vèetnì informací uvedených v
èl. 2 odst. 2.
(2) Pokud nií státní zastupitelství obdrí ádost ministerstva nebo jiného ústøedního orgánu státní správy o sdìlení
pøipomínek k návrhùm zákonù a jiných právních pøedpisù,
jako i k interním pøedpisùm, k písemným materiálùm, je
mají být podle obsahu ádosti projednány vládou, nebo zpracovaným Ministerstvem spravedlnosti anebo k nim vyaduje
sdìlení pøipomínek Ministerstvo spravedlnosti, vedoucí pøísluného státního zastupitelství zpùsobem uvedeným v èl. 5
odst. 3 a 4 neprodlenì pøedloí ádost o sdìlení pøipomínek i
pøipomínky Nejvyímu státnímu zastupitelství; pøipomínky
ve stanovené lhùtì zale i orgánu, který o pøipomínky poádal,
nestanoví-li nejvyí státní zástupce po projednání s vedoucím
pøísluného státního zastupitelství jinak.
Podávání informací v trestních vìcech urèitého druhu
Èl. 4
(1) Nií státní zastupitelství podávají prostøednictvím nejblíe vyích státních zastupitelství vykonávajících nad nimi
dohled (§ 9 odst. 1 a 2 zákona) Nejvyímu státnímu zastupitelství informace o:
a) trestných èinech, u nich je státním zástupcem navrhováno uloení výjimeèného trestu odnìtí svobody na doivotí (§ 29 odst. 1 a 3 tr. zák.),
b) úmyslných trestných èinech, jich se mìli dopustit prezident republiky, pøedseda Poslanecké snìmovny, pøedseda Senátu, pøedseda vlády nebo státní zástupce,
c) zvlá závaných úmyslných trestných èinech (§ 41
odst. 2 tr. zák.), jich se mìli dopustit poslanec a senátor Parlamentu, èlen vlády, soudce, soudce Ústavního
soudu, prezident Nejvyího kontrolního úøadu, øeditel
Bezpeènostní informaèní sluby, guvernér Èeské národní banky, pøedseda prezídia Komise pro cenné papíry,
Veøejný ochránce práv a osoby poívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (§ 10 odst. 1 tr. ø.),
d) trestných èinech spáchaných pøi mimoøádných událostech, zejména dùlních a jiných provozních haváriích, poárech, výbuích, dopravních nehodách a povodních, pøi
kterých nastala smrt nebo tìká újma na zdraví (§ 89
odst. 7 tr. zák.) nejménì sedmi osob anebo byla zpùsobena koda na majetku ve výi nejménì 100 000 000,- Kè,
e) trestných èinech spáchaných z národnostní, rasové nebo jiné nenávistné pohnutky (èl. 2 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1995, kterým
se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství
pøi postihu trestných èinù motivovaných národnostní a rasovou nesnáenlivostí, popøípadì zamìøených na jiné
obèany pro jejich politické pøesvìdèení nebo náboen-

èástka 4

ské vyznání), jestlie v souvislosti s jejich spácháním
nastala smrt nebo tìká újma na zdraví (§ 89 odst. 7 tr.
zák.),
f) zvlá závaných trestných èinech (§ 41 odst. 2 tr. zák.)
spáchaných na státním zástupci a na osobách poívají
cích výsad a imunit podle mezinárodního práva (§ 10
odst. 1 tr. ø.),
g) trestných èinech uvedených v § 15 odst. 1 vyhl. è.
23/1994 Sb., o jednacím øádu státního zastupitelství, zøízení poboèek nìkterých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech provádìných právními èekateli, ve
znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "jednací øád"), a v èl.
II vyhláky è. 311/2000 Sb., kterou se mìní jednací øád,
bylo-li postupováno v souladu s tímto èlánkem vyhláky.
(2) Pro úèely tohoto pokynu se trestným èinem podle odstavce 1 rozumí i pøíprava, pokus a úèastenství na dokonaném
trestném èinu (§ 7, § 8 a § 10 trestního zákona).
Èl. 5
(1) Informací podávanou podle èl. 4 se rozumí pøedloení
písemného sdìlení obsahujícího údaje o podstatných skutkových okolnostech vìci vèetnì zákonného oznaèení trestného
èinu, struèné stanovisko k vìci, a bylo-li ji pøísluné rozhodnutí èi opatøení uèinìno, se stejnopisem:
a) rozhodnutí nebo opatøení o odloení èi odevzdání vìci
(§ 159 odst. 1 a 4 tr. ø.),
b) sdìlení obvinìní nebo záznamu o nìm (§ 160 odst. 1 tr.
ø.),
c) obaloby anebo jiného rozhodnutí ve vìci v pøípravném
øízení (§ 176 nebo § 171 a § 173 tr. ø.),
d) rozhodnutí soudu prvního stupnì,
e) øádného opravného prostøedku státního zástupce do rozhodnutí soudu prvního stupnì, byl-li podán,
f) rozhodnutí soudu druhého stupnì vèetnì stanoviska,
zda ve vìci bude popøípadì navrhováno podání stínosti pro poruení zákona.
(2) Rozsah podané informace stanovený v odstavci 1 pod
písm. a) a f) mùe Nejvyí státní zastupitelství v konkrétní vìci omezit na to, aby mu byl zaslán jen stejnopis nìkterého z rozhodnutí èi opatøení pod tìmito písmeny uvedenými. O omezení rozsahu podávaných informací vdy informuje i nejblíe
vyí státní zastupitelství, které nad èinností státního zastupitelství, které má informaci podávat, vykonává dohled (§ 9
odst. 1 a 2 zákona).
(3) Informaci Nejvyímu státnímu zastupitelství bezodkladnì pøedkládá státní zástupce, který ve vìci vykonává dozor v pøípravném øízení, nebo pùsobí pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání podle hlavy deváté trestního øádu, a to
prostøednictvím nejblíe vyího státního zastupitelství, které
nad èinností státního zastupitelství, v nìm pùsobí, vykonává
dohled. Nejblíe vyí státní zastupitelství mùe informaci doplnit o své pøípadné poznatky z výkonu dohledu (§ 9 odst. 1 a 2
zákona); o doplnìní informace v odùvodnìných pøípadech informuje státní zastupitelství, jeho státní zástupce pùvodní informaci vypracoval. Pøi podávání informace lze vyuít i dos-
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tupných technických prostøedkù, jako napø. faxu nebo elektronické poty, nejde-li o vìci utajované podle zvlátního
zákona4), u nich se postupuje podle zvlátních pøedpisù.5)
(4) Stejnopis informace podané Nejvyímu státnímu zastupitelství nejblíe vyí státní zastupitelství zale na vìdomí
vdy té pøíslunému vrchnímu státnímu zastupitelství, pokud
samo toto vrchní státní zastupitelství není státním zastupitelstvím vykonávajícím dohled nad èinností bezprostøednì niího státního zastupitelství ve svém obvodu (odstavec 3 první
a druhá vìta).
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dat i zasláním struèného sdìlení doplnìného stejnopisem pøísluného rozhodnutí èi opatøení státního zástupce, vyetøovatele nebo policejního orgánu anebo informace vypracované
vyetøovatelem nebo policejním orgánem na základì pokynu
nebo ádosti státního zástupce. Pøi podávání informace se postupuje podle èl. 5 odst. 3 poslední vìty obdobnì; tím není
dotèena povinnost dodrovat zvlátní pøedpisy týkající se manipulace s utajovanými písemnostmi.5)

Èl. 6

(3) V rámci netrestní pùsobnosti si vyí státní zastupitelství
mùe vyádat informaci o stavu konkrétní vìci od státního zastupitelství, nad kterým nevykonává dohled (§ 9 odst. 1 a 2 zákona).

Podávání informací v netrestní oblasti pùsobnosti
státního zastupitelství

(4) Pøi vyadování a podávání informace podle odstavce 3
se postupuje podle odstavcù 1 a 2 pøimìøenì.

(1) Nií státní zastupitelství podávají prostøednictvím nejblíe vyích státních zastupitelství vykonávajících nad nimi
dohled (§ 9 odst. 1 a 2 zákona) Nejvyímu státnímu zastupitelství informace o:
a) podání návrhù podle § 42 zákona, § 21 a § 29 zákona è.
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a § 68 odst. 6 a § 69b odst. 2 obchodního
zákoníku, jako i o rozhodnutí soudu o nich,
b) vstupu do øízení o konkursu a vyrovnání.

Èást tøetí

(2) Informací podávanou podle odstavce 1 se rozumí pøedloení stejnopisu návrhu nebo vstupu a rozhodnutí soudu o návrhu nebo opravném prostøedku. Pøi podávání informací se jinak postupuje obdobnì podle èl. 5 odst. 3 a 4.
Èl. 7
Podávání informací v konkrétních vìcech
(1) Vyí státní zastupitelství si mùe v odùvodnìných pøípadech vyádat podání informace o kterékoli vìci, v ní 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 (§ 9 odst. 1 a 2 zákona), stejnopis ádosti o podání informace zale rovnì nejblíe vyímu státnímu zastupitelství
nad tím, od nìho informaci vyaduje. Nií státní zastupitelství stejnopis informace pøedloí vdy na vìdomí nejblíe
vyímu státnímu zastupitelství, které nad jeho èinností vykonává dohled.
(2) Informace podávaná podle odstavce 1 obsahuje údaje
o podstatných skutkových okolnostech vìci. Informaci lze po4)

Informace poskytované státními zastupitelstvími
jiným státním orgánùm
Èl. 8
Obecné ustanovení o poskytování informací
jiným státním orgánùm
(1) V souladu se zvlátními právními pøedpisy státní zastupitelství informují o své èinnosti jiné státní orgány, jestlie
je to potøebné pro plnìní jejich úkolù; úprava, která je obsahem jiných pokynù obecné povahy, zùstává nedotèena.6) Takto lze sdìlit i údaje uvedené v èl. 2 odst. 2 v rozsahu
stanoveném
v èl. 2 odst. 3.
(2) Pøi poskytování informací podle odstavce 1 nelze sdìlovat
skuteènosti, které jsou pøedmìtem utajení podle zvlátního
zákona,4) a údaje, na nì se vztahuje státem uloená nebo uznaná
povinnost mlèenlivosti podle zvlátních pøedpisù. Dále je nutno
dodret i ustanovení § 8a odst. 1, 2 trestního øádu a ustanovení
zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.7)
(3) Informace týkající se konkrétní vìci poskytuje státní zastupitelství, které je nebo bylo ve vìci èinné, nebo státní zastupitelství, které v této vìci v souladu se zákonem vykonává
nebo vykonalo dohled. Nejvyí státní zastupitelství je oprávnìno poskytnout informace v konkrétních vìcech, které se týkají celé soustavy státního zastupitelství nebo jsou pro èinnost
státního zastupitelství zvlá významné.
Èl. 9
Poskytování informací Ministerstvu spravedlnosti
1) Státní zastupitelství vyhoví ádosti Ministerstva spra-

Zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Vyhláka Národního bezpeènostního úøadu è. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a oznaèení stupnì utajení a o postupech pøi tvorbì,
evidenci, pøenáení, pøepravì, zapùjèování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností.
6)
Napø. èl. 9, èl. 21 odst. 3, èl. 22 odst. 5, èl. 35, èl. 41 odst. 6 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994, ve znìní vyhláeném pokynem obecné povahy poø. è. 9/2000.
7)
§ 10 a § 13 a § 15 zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 227/2000 Sb.
5)
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vedlnosti o poskytnutí informace v konkrétní vìci, pokud
takovou informaci potøebuje k plnìní svých úkolù. Jde-li o informace uvedené v èl. 8 odst. 2, není dotèena povinnost dodrovat zvlátní právní pøedpisy týkající se manipulace s utajovanými písemnostmi;5) na skuteènost, e se jedná o údaje, na
nì se vztahuje státem uloená nebo uznaná povinnost mlèenlivosti podle zvlátních pøedpisù, nebo o údaje, na nì se vztahuje ustanovení § 8a tr. ø. nebo zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, musí být
Ministerstvo spravedlnosti v informaci výslovnì upozornìno.
Ministerstvu spravedlnosti lze takto sdìlit i kterékoli údaje
uvedené v èl. 2 odst. 2. Ministerstvu spravedlnosti je nepøípustné sdìlovat osobní údaje utajovaných svìdkù podle § 55
odst. 2 tr. ø.
(2) Stejnopis informace poskytnuté Ministerstvu spravedlnosti zale státní zastupitelství, které informaci podalo, na vìdomí Nejvyímu státnímu zastupitelství.
Èl. 10
Poskytování informací poslancùm a senátorùm a vyetøovací komisi Poslanecké snìmovny
(1) Poskytování informací vèetnì informací uvedených v èl.
2 odst. 2 v rozsahu stanoveném v èl. 2 odst. 3 poslancùm a senátorùm pøichází v úvahu, jen jde-li o:
a) zpracování podkladù pro odpovìï na interpelaci adresovanou vládì nebo jejímu èlenovi (èl. 53 Ústavy a § 110
odst. 1, 2, § 112 zákona è. 90/1995 Sb., o jednacím øádu
Poslanecké snìmovny, ve znìní zákona è. 47/2000 Sb.),
b) zpracování podkladù pro úèely dostavení se èlena vlády na schùzi výboru Poslanecké snìmovny a podání poadované informace a vysvìtlení (èl. 38 odst. 2 Ústavy
a § 39 odst. 2 zákona o jednacím øádu Poslanecké snìmovny, ve znìní zákona è. 47/2000 Sb.),
c) zpracování podkladù pro podání informace a vysvìtlení potøebných pro výkon funkce poslance (§ 11 odst. 1 a 2
zákona è. 90/1995 Sb., o jednacím øádu Poslanecké snìmovny, ve znìní zákona è. 47/2000 Sb.),
d) zpracování podkladù pro odpovìï na ádost výboru
Poslanecké snìmovny o informace a vysvìtlení, poa dované na základì usnesení výboru Poslanecké snìmovny (§ 41 odst. 2 zák. è. 90/1995 Sb., o jednacím øádu
Poslanecké snìmovny, ve znìní zákona è. 47/2000 Sb.),
e) zpracování podkladù pro podání informace a vysvìtle
ní potøebných pro výkon funkce senátora (§ 12 odst. 1 a 2
zákona è. 107/1999 Sb., o jednacím øádu Senátu),
f) zpracování podkladù pro podání informace a vysvìtlení
potøebných pro èinnost orgánù Senátu (§ 46 odst. 1 a 2
zákona è. 107/1999 Sb., o jednacím øádu Senátu),
g) zpracování podkladù pro podání informace o projednávané otázce na veøejném slyení Senátu (§ 144 zákona
è. 107/1999 Sb., o jednacím øádu Senátu),
8)
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h) zpracování podkladù pro podání informace o projednávané otázce na veøejném slyení výboru Senátu (§ 145
zákona è. 107/1999 Sb., o jednacím øádu Senátu),
ch) sdìlování údajù vyetøovací komisi Poslanecké snìmovny (èl. 30 Ústavy, § 48 a § 49 zákona è. 90/1995
Sb., o jednacím øádu Poslanecké snìmovny, ve znìní zákona è. 47/2000 Sb.).8)
(2) Vyetøovací komisi Poslanecké snìmovny (dále jen
"vyetøovací komise") lze poskytnout informace z trestního
øízení nebo i ve vìci z netrestní oblasti pùsobnosti jen tehdy,
pokud jsou vyadovány v rámci pøedmìtu vyetøování urèeného usnesením Poslanecké snìmovny, které musí být k písemné ádosti o poskytnutí informace pøipojeno, a pokud tyto
informace potøebuje k objasnìní dùleitých skuteèností ve vìci veøejného zájmu, kterou vyetøuje.
(3) Vyetøovací komisi nelze poskytnout informace, které
jsou pøedmìtem utajení podle zvlátního zákona4); jde-li o výslech státního zástupce nebo jiného zamìstnance státního zastupitelství jako svìdka, toto omezení neplatí.9) Vyetøovací
komisi není moné rovnì poskytnout informace obsahující
údaje, na nì se vztahuje státem uloená nebo uznaná povinnost mlèenlivosti podle zvlátních pøedpisù,10) vèetnì informací získaných postupem podle § 8 odst. 2 tr. ø. Pøi sdìlování
údajù vyetøovací komisi je nutno dodret i ustanovení zákona
è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 227/2000 Sb.11) Ve vztahu k vyetøovací komisi neplatí omezení vyplývající z ustanovení § 8a
tr. ø.
Èást ètvrtá
Poskytování informací informaèním prostøedkùm
Èl. 11
Zásady poskytování informací
(1) Vedoucí státní zástupce nebo jím povìøený státní zástupce nebo zamìstnanec informuje o èinnosti státního zastupitelství. Takto poskytuje informace zejména o výkonu pùsobnosti pøísluného státního zastupitelství, o nápadu trestních
vìcí i vìcí z netrestní oblasti a o konkrétních vìcech. Tímto
zpùsobem lze sdìlovat i údaje uvedené v èl. 2 odst. 2 v rozsahu stanoveném v èl. 2 odst. 3. Pøi poskytování informací v tìchto pøípadech nelze postupovat podle zákona è. 106/1999 Sb.
(2) Informace týkající se konkrétní vìci poskytuje státní zastupitelství, které je nebo bylo ve vìci èinné nebo státní zastupitelství oprávnìné k výkonu dohledu v souladu se zákonem
(§ 9 odst. 1 a 2 zákona). Nejvyí státní zastupitelství je oprávnìno poskytnout informace v konkrétních vìcech, které se
týkají celé soustavy státního zastupitelství nebo jsou pro èinnost státního zastupitelství zvlá významné.
(3) Státní zastupitelství odepøe poskytnutí informace, zejména jde-li o vìc utajovanou podle zvlátního zákona4), o vìc,

Pøíloha è. 1 k zákonu è. 90/1995 Sb., o jednacím øádu Poslanecké snìmovny, ve znìní zákona è. 47/2000 Sb. (Jednací øád vyetøovací komise
Poslanecké snìmovny).
9)
§ 48 odst. 4 zákona è. 90/1995 Sb., o jednacím øádu Poslanecké snìmovny, ve znìní zákona è. 47/2000 Sb., a èl. 13 Pøílohy è. 1 (Jednacího
øádu vyetøovací komise Poslanecké snìmovny).
10)
Èl. 14 Pøílohy è. 1 k zákonu è. 90/1995 Sb. (Jednacího øádu vyetøovací komise Poslanecké snìmovny).
11)
§ 10 a § 13 a § 15 zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 227/2000 Sb.
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na kterou se vztahuje povinnost mlèenlivosti podle zvlátních
pøedpisù nebo o vìc, v ní je poskytnutí informace vylouèeno
nebo omezeno zvlátním právním pøedpisem.12)
Èl. 12
Zpùsob poskytování informací
(1) Informace se poskytují zpravidla písemnì. Za informaci
podanou písemnì se pro úèely tohoto pokynu povauje i informace zaslaná faxem nebo elektronickou potou. O ústním
poskytnutí informace se poøídí písemný záznam, který se zaloí do pøísluného spisu.
(2) Odepøe-li vedoucí státní zástupce nebo jím povìøený zamìstnanec poskytnutí informace, uèiní o tom záznam, který
zaloí do pøísluného spisu.7)
Èl. 13
Postup pøi vypracování odpovìdi
(1) Jestlie bylo v periodickém tisku uveøejnìno skutkové
tvrzení dotýkající se cti, dùstojnosti nebo soukromí státního
zástupce nebo jiného zamìstnance státního zastupitelství
v pøímé souvislosti s èinností státního zastupitelství, státní
zástupce, který byl tímto skutkovým tvrzením dotèen, je oprávnìn vypracovat odpovìï, pokud po pøezkoumání vìci shledá
dùvody uvedené v § 10 odst. 1 tiskového zákona. Pøi pøezkoumání vìci je nutno vzít v úvahu i výjimky z povinnosti uveøejnit odpovìï (§ 15 tiskového zákona).
(2) Odpovìï musí mít náleitosti stanovené v § 10 odst. 2
a § 12 odst. 2 tiskového zákona. ádost o uveøejnìní odpovìdi musí být vydavateli doruèena nejpozdìji do 30 dnù ode dne
uveøejnìní napadeného sdìlení v periodickém tisku, jinak právo na uveøejnìní odpovìdi zaniká (§ 12 odst. 4 tiskového
zákona).
(3) Neuveøejní-li vydavatel odpovìï anebo nedodrí-li podmínky pro uveøejnìní odpovìdi stanovené v § 13 odst. 1 a 3
tiskového zákona, mùe pøísluný státní zástupce zváit postup podle § 14 tiskového zákona, a to i z hledisek uvedených
v § 15 tiskového zákona.
Èást pátá
Podrobnosti poskytování informací podle zákona è.
106/1999 Sb.
Èl. 14
Základní zásady zveøejòování informací
(1) Vechna státní zastupitelství zpracují v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona è. 106/1999 Sb. písemnou informaci, která obsahuje zejména:
a) podrobné, jasné a výstiné vymezení své organizaèní
12)
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struktury vèetnì vyjádøení obsahu pùsobnosti jednotlivých
organizaèních sloek,
b) pøesné a jasné vyjádøení obsahu úpravy ustanovení
§ 141 odst. 2, § 142 odst. 1, § 143, § 146 odst. 2 písm.
a), b) a § 147 tr. ø., jako i ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona s vysvìtlením rozdílu mezi opravným prostøedkem
podle trestního øádu a podnìtem k výkonu dohledu podle zákona,
c) odkaz na úpravu obsaenou v èásti páté jednacího øádu
a v zákonì è. 85/1990 Sb., o právu petièním, vdy s údajem, e do pøísluných právních pøedpisù lze u státního
zastupitelství nahlédnout nebo mùe být poøízena kopie
ustanovení, o které jde,
d) sdìlení, zda jsou informace poskytovány bezplatnì èi
za úhradu a v tomto pøípadì i sazebník úhrad,
e) výroèní zprávu podle § 5 odst. 1 písm. g) a § 18 zákona è. 106/1999 Sb.
(2) Okresní a krajská státní zastupitelství do písemné informace podle odstavce 1 zahrnou té následující údaje:
a) odkaz na úpravu obsaenou v § 42 zákona, § 35 odst. 3
o. s. ø. a dalí zvlátní zákony, které je zmocòují k podání návrhu na zahájení obèanského soudního øízení, vèetnì výslovného vyjádøení skuteènosti, e u tìchto státních zastupitelství lze uèinit podnìt k podání návrhu na
zahájení obèanského soudního øízení za zákonem stanovených podmínek,
b) odkaz na úpravu obsaenou v § 35 odst. 1, 2 o. s. ø. vèetnì výslovného vyjádøení skuteènosti, e u tìchto státních zastupitelství lze uèinit podnìt k vstupu do obèanského soudního øízení za zákonem stanovených podmínek, a to vdy s údajem, e do pøísluných právních
pøedpisù lze u státního zastupitelství nahlédnout nebo
mùe být poøízena kopie ustanovení, o které jde.
(3) Krajská, vrchní a Nejvyí státní zastupitelství do písemné informace podle odstavce 1 zahrnou té následující údaje:
a) odkaz na úpravu obsaenou v § 389a tr. ø. a v èásti ètvrté jednacího øádu s vysvìtlením povahy podnìtu ke stínosti pro poruení zákona v trestním øízení a rozdílu mezi podnìtem ke stínosti pro poruení zákona a oprávnìním státního zastupitelství pøezkoumat trestní vìc z vlastní iniciativy,
b) odkaz na úpravu obsaenou v § 78 zákona è. 169/1999
Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní zákona è. 359/1999
Sb., v § 29 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, jako i na § 4a, § 9 odst. 1 a 2,
§ 11a a § 19a zákona.
(4) Krajská státní zastupitelství do písemné informace podle
odstavce 1 zahrnou rovnì odkaz na úpravu obsaenou v hlavì dvacáté ètvrté trestního øádu v rozsahu, v jakém plní úkoly
pøi uskuteèòování právního styku s cizinou, s údajem, e do
pøísluných právních pøedpisù lze u státního zastupitelství
nahlédnout nebo mùe být poøízena kopie ustanovení, o které
jde.
(5) Nejvyí státní zastupitelství do písemné informace pod-

Napø. § 8a tr. ø., § 11 a § 12 obèanského zákoníku, zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù.
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le odstavce 1 zahrne té následující údaje:
a) odkaz na úpravu obsaenou v § 62 a § 62a zákona o rodinì s vysvìtlením oprávnìní osob uèinit podnìt k postupu podle uvedených ustanovení,
b) údaj o èinnosti Nejvyího státního zastupitelství podle
§ 67 odst. 2 zákona è. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
c) vymezení pùsobnosti poboèky Nejvyího státního zastupitelství zøízené podle § 4 jednacího øádu, a to vdy
s údajem, e do pøísluných právních pøedpisù lze u státního zastupitelství nahlédnout nebo mùe být poøízena
kopie ustanovení, o které jde.
(6) Informace uvedené v odstavcích 1 a 5 musí být zveøejnìny i zpùsobem umoòujícím dálkový pøístup (napø. internetem).13)
Èl. 15
Vylouèení nebo omezení poskytnutí informací
(1) Poskytnutí informace podléhající utajení podle zvlátního zákona4) (§ 7 zákona è. 106/1999 Sb.) státním zastupitelstvím je vylouèeno.
(2) Zákaz poskytnout informace se dále týká zejména:
a) informací o vìci, v ní dosud probíhá trestní øízení,14)
b) informací o rozhodovací èinnosti soudù v trestním i v obèanském soudním øízení (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona
è. 106/1999 Sb.),
c) informací uvedených v § 11 odst. 2 písm. c) zákona
è. 106/1999 Sb.
(3) Zákaz poskytnutí informace podle odstavce 2 trvá jen po
dobu, po kterou trvá dùvod pro odepøení jejího poskytnutí
(§ 12 zákona è. 106/1999 Sb.).
(4) Zákon è. 106/1999 Sb. se nevztahuje na poskytování osobních údajù podle zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona
è. 227/2000 Sb. (§ 2 odst. 3 zákona è. 106/1999 Sb.).
(5) Omezení poskytování informací pøichází v úvahu, jde-li
zejména o:
a) údaje uvedené v èl. 2 odst. 2; v rozsahu stanoveném
v èl. 2 odst. 3 lze tyto údaje poskytnout,
b) informace získané pøi pøípravì rozhodnutí, a to a do
doby jeho vydání (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona è. 106/
1999 Sb.),
c) informace sdìlené jinými osobami pøi plnìní úkolù státního zastupitelství podle § 4 a § 5 zákona právními prostøedky upravenými zejména v § 14 a § 16 zákona nebo v jiných zákonech, pokud se na nì vztahuje státem
uloená nebo uznaná povinnost mlèenlivosti nebo pokud je tyto osoby sdìlily, aè jim zákon neukládá povinnost je sdìlovat, bez souhlasu takové osoby (§ 11 odst.
13)

§ 20 odst. 1 ve spojení s § 5 odst. 2 zákona è. 106/1999 Sb.
§ 12 odst. 10 tr. ø.
15)
Napø. § 65 tr. ø., § 44 o. s. ø., § 23 spr. ø.
14)
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2 písm. b), odst. 3 zákona è. 106/1999 Sb.).
(6) V pøípadech uvedených v odstavci 5 lze v rozsahu stanoveném vedoucím státním zástupcem státního zastupitelství,
které je povinným subjektem podle zákona è. 106/1999 Sb.,
informaci oprávnìnému subjektu poskytnout. Jde-li o poskytnutí informace uvedené v odst. 5 písm. c) (§ 11 odst. 3 zákona
è. 106/1999 Sb.), poskytne se jen informace, která pøímo souvisí s plnìním úkolù státního zastupitelství. Mùe se poskytnout pouze informace o tom, k èemu získání informace smìøovalo, nikoli samotný obsah takové informace.
(7) Jestlie se osoba domáhá nahlédnutí do pøísluného spisu a své podání oznaèí jako ádost o poskytnutí informace podle § 4 a § 13 odst. 1 a 2 zákona è. 106/1999 Sb., podání se
neposuzuje jako ádost o informaci a postupuje se podle ustanovení zvlátních právních pøedpisù.15) adatele je o tom nutno vyrozumìt. Obdobnì se postupuje i v ostatních pøípadech,
kdy podání oznaèené jako ádost o poskytnutí informace je ve
skuteènosti podnìtem k výkonu pùsobnosti státního zastupitelství v trestním øízení nebo v netrestní oblasti.
Èl. 16
Ústnì podaná ádost o poskytnutí informace
O ústnì podané ádosti (§ 13 odst. 1 zákona è. 106/1999
Sb.) se poøídí vdy písemný záznam, který se zaloí do pøísluného spisu (§ 74a pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996, kterým se vydává Kanceláøský
øád státního zastupitelství, ve znìní zmìn).
Èl. 17
Podrobnosti postupu pøi pøijímání a vyøizování
písemných ádostí o poskytnutí informace
(1) Vedoucí státní zástupce mùe povìøit jiného státního
zástupce nebo zamìstnance státního zastupitelství pøijímáním
a vyøizováním ádostí o poskytnutí informace.
(2) Odloení ádosti, která nemá poadované náleitosti
anebo jí jsou poadovány informace, které se nevztahují k pùsobnosti státního zastupitelství, je je povinným subjektem (§ 14
odst. 2 zákona è. 106/1999 Sb.), nemá povahu rozhodnutí a není tak ani oznaèeno. Bude-li takto odloena ádost, která nemá
poadované náleitosti, státní zastupitelství ve sdìlení o odloení ádosti uvede jen to, e ádost neobsahuje zákonem
stanovené údaje.
(3) Rozhodnutí státního zastupitelství o ádosti, kterou
adatel k výzvì neupøesnil ve stanovené lhùtì (§ 14 odst. 3
písm. a) zákona è. 106/1999 Sb.), vèetnì rozhodnutí o ádosti,
kterou se poadují informace vztahující se sice zcela rámcovì
k pùsobnosti státního zastupitelství, ale ádost je formulována
pøíli obecnì anebo se poadují údaje, které nemá státní zastupitelství k dispozici a nemùe si je opatøit postupem podle
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èl. 3 odst. 1, rozhodnutí o tom, e ádosti o poskytnutí informace, by i jen zèásti, se nevyhovuje (§ 15 odst. 1 zákona è.
106/1999 Sb.), jsou rozhodnutími vydávanými ve správním
øízení. Rozhodnutí musí mít náleitosti upravené v § 15 odst.
2 zákona è. 106/1999 Sb. a v § 47 spr. ø. Rozhodnutí je nutno
ve lhùtì pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 3 písm. c) zákona è. 106/1999 Sb.) oznámit adateli, a to jeho doruèením
nebo ústním vyhláením (§ 51 spr. ø.).

odst. 4 spr. ø. ve spojení s § 20 odst. 4 zákona è. 106/1999 Sb.
Obnova øízení (§ 62 a § 64 spr. ø.) a pøezkoumání rozhodnutí
mimo odvolací øízení (§ 65 spr. ø.) v øízení podle zákona
è. 106/ 1999 Sb. nepøicházejí v úvahu (§ 20 odst. 4 zákona
è. 106/1999 Sb.). Pravomocné rozhodnutí o odmítnutí ádosti
vak mùe být pøezkoumáno soudem v øízení o alobách proti rozhodnutím správních orgánù podle hlavy druhé èásti páté
obèanského soudního øádu.

(4) Lhùtu pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 zákona è. 106/1999 Sb. prodluuje za podmínek stanovených zákonem vedoucí státní zástupce státního zastupitelství, které je
povinným subjektem, svým písemným opatøením. Opatøení se
doruèuje adateli do vlastních rukou, nebude-li podle povahy
vìci pøicházet v úvahu jiný zpùsob vyrozumìní adatele, kterým bude prokazatelnì informován o prodlouení lhùty pøed
uplynutím lhùty pro poskytnutí informace. Pokud adatel nebude o prodlouení lhùty vyrozumìn nejpozdìji do konce lhùty pro poskytnutí informace, má se za to, e lhùta prodlouena
úèinnì nebyla; to se netýká pøípadù, kdy adatel bezdùvodnì
odepøe písemnost pøijmout, pokud jsou splnìny podmínky ustanovení § 24 odst. 3 spr. ø.

Èl. 18

(5) Jestlie státní zastupitelství nevydá ve lhùtì pro vyøízení
ádosti rozhodnutí uvedené v § 15 odst. 1 zákona è. 106/1999
Sb., má se za to, e vydalo rozhodnutí, kterým poskytnutí informací odepøelo, a i proti takovému rozhodnutí lze podat
odvolání (§ 15 odst. 4 zákona è. 106/1999 Sb.).
(6) O odvolání proti rozhodnutí státního zastupitelství, které
je povinným subjektem, rozhoduje nejblíe vyí státní zastupitelství, které nad jeho èinností vykonává dohled (§ 9 odst.
1 a 2 zákona), pokud nebylo postupováno tak, e státní zastupitelství, které napadené rozhodnutí vydalo, o nìm nerozhodlo samo a spolu s rozhodnutím o odvolání, v nìm bude odvolání v plném rozsahu vyhovìno, adateli poskytlo poadovanou informaci (§ 57 odst. 1 spr. ø.); proti takovému rozhodnutí je pøípustné odvolání (§ 59 odst. 4 spr. ø. a contrario).
(7) Podal-li adatel odvolání u státního zastupitelství, které
je pøísluné rozhodovat o odvolání (odstavec 6 první vìta), je
odvolání podáno vèas jen tehdy, jestlie nejpozdìji ve lhùtì
pro jeho podání (§ 16 odst. 1 první vìta zákona è. 106/1999
Sb.) bylo odvolání nejblíe vyím státním zastupitelstvím zasláno státnímu zastupitelství, které napadené rozhodnutí vydalo.
(8) Je-li odvolání podáno u nepøísluného státního zastupitelství, postoupí je neprodlenì státnímu zastupitelství, které
napadené rozhodnutí vydalo.
(9) O odvolání proti rozhodnutí Nejvyího státního zastupitelství, je-li povinným subjektem, rozhoduje nejvyí státní zástupce.
(10) Bylo-li o ádosti pravomocnì rozhodnuto, nejde o pøípad uvedený v § 6 odst. 2 zákona è. 106/1999 Sb. a podá-li
adatel obsahovì shodnou ádost, sdìlí se mu, e poadované
informace nelze poskytnout s odvoláním na ustanovení § 59

Zveøejnìní výroèní zprávy
Zveøejnìnou výroèní zprávu za pøedcházející kalendáøní rok
o èinnosti vrchního, krajského a okresního státního zastupitelství pøi poskytování informací podle zákona o svobodném pøístupu k informacím vedoucí státní zástupce nejpozdìji do 15.
bøezna následujícího roku zale vedoucímu státnímu zástupci
nejblíe vyího státního zastupitelství, které nad jeho èinností vykonává dohled.
Èást está
Zmìna Kanceláøského øádu státního zastupitelství
Èl. 19
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce ze dne
4. prosince 1996 poø. è. 6/1996, kterým se vydává Kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 2/2000, pokynu obecné povahy poø. è. 7/2000 a pokynu obecné povahy poø. è. 10/2000, se mìní takto:
1. V § 24 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) U vech státních zastupitelství se dále vedou rejstøíky
SIN (vzor è. 32) - pro poskytování informací podle zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon è. 106/1999 Sb.") státními zastupitelstvími."
Dosavadní odstavec 6 se oznaèuje jako odstavec 7.
2. V § 34 odst. 1 se za písm. h) vkládá nové písm. ch), které
zní:
"ch) spisy o poskytování informací podle zákona
è. 106/1999 Sb. státními zastupitelstvími (èást sedmá)."
Dosavadní písm. ch) se oznaèuje jako písm. i).
3. Za § 74 se vkládá nová èást sedmá, která vèetnì nadpisu
zní:
"Èást sedmá
Agenda poskytování informací podle zákona
è. 106/1999 Sb.
§ 74a
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Spisy o poskytování informací podle zákona è. 106/1999
Sb. státními zastupitelstvími
(1) Vìci týkající se poskytování informací podle zákona
è. 106/1999 Sb. se vedou ve spisech o poskytování informací
podle zákona è. 106/1999 Sb. státními zastupitelstvími (vzor
è. 33) a zapisují se do rejstøíku SIN (vzor è. 32).
(2) Spisy o poskytování informací podle zákona è. 106/1999
Sb. státními zastupitelstvími dokumentují postup pøi pøijímání
a vyøizování ádostí o poskytnutí informace, rozhodnutí
o
tìchto ádostech nebo jejich odloení, rozhodnutí o odvolání
proti rozhodnutí státního zastupitelství, které je povinným

Vzor è. 32 KØ

èástka 4

subjektem, v pøípadech, kdy o odvolání rozhoduje nejblíe
vyí státní zastupitelství, jako i dalí podstatné okolnosti
vztahující se k postupu podle tohoto zákona.
(3) Spis se zakládá pøi prvém zápisu do pøísluného rejstøíku
pro kadou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu,
spisového pøehledu a písemností, které se do spisu chronologicky zakládají."
Dosavadní èást sedmá a osmá se oznaèují jako èást osmá
a devátá.
4. V pøíloze è. 1 se doplòují vzor è. 32 a vzor è. 33, které
znìjí:

Rejstøík SIN

Dolo

Bìné
èíslo

dne

od

1

2

3

Pøedmìt

Datum a zpùsob
vyøízení

Rozhodnutí
o opravném
prostøedku

Poznámky

4

5

6

7

èástka 4
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Návod k vedení rejstøíku SIN
Do rejstøíku se zapisují dolé ádosti o podání informací podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjích pøedpisù. Rejstøík je veden u vech
stupòù státního zastupitelství.
Okresní státní zastupitelství vedou rejstøík bez oddílù.
Sloupec 6 nevyplòují. Vyí stupnì státního zastupitelství
zøídí dva oddíly. První oddíl je urèen pro ádosti jim adresované, druhý oddíl slouí k zápisu vìcí zaslaných bezprostøednì niím státním zastupitelstvím k rozhodnutí o odvolání; u Nejvyího státního zastupitelství k rozhodnutí nejvyího státního zástupce o odvolání.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
Sloupec 1: Bìné èíslo, které je rozhodné pro tvoøení spisové znaèky, a jméno státního zástupce.
Sloupec 2: Datum, kdy ádost dola.
Sloupec 3: Jméno, pøíjmení a bydlitì podatele.
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Sloupec 4: Vyznaèí se struènì obsah ádosti.
Sloupec 5: Datum a zpùsob vyøízení. Vyí stupnì státního
zastupitelství zde vyznaèují ve druhém oddíle rozhodnutí
bezprostøednì niího státního zastupitelství.
Sloupec 6: Vyznaèí se datum a struènì obsah rozhodnutí o odvolání.
Sloupec 7: Obyèejnou tukou se zde vyznaèují záznamy
o obìhu spisu, pøípadnì dalí pokyny státního zástupce.
Tyto záznamy se vymazávají, pokud jich není zapotøebí.
Perem zde vyznaèují okresní státní zastupitelství napø.
rozhodnutí o odvolání. Krajská, vrchní a Nejvyí státní
zastupitelství zde vyznaèí rovnì rozhodnutí o odvolání,
je bylo podáno proti rozhodnutí vydanému v prvním
stupni (je se jinak vede v prvním oddíle).
Vìc se odkrtává modøe jako vyøízená, jakmile byl uèinìn
zápis ve sloupci 5. Toto platí i pro I. oddíl u vyích státních
zastupitelství. Ve II. oddíle je vìc vyøízená a odkrtává se
teprve po vyplnìní sloupce 6.
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èástka 4

Vzor è. 33 KØ

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

....

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

Spis o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. státními zastupitelstvími

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

Státní zástupce:

Vylouèeno ze znièení:

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

Lhùta:

èástka 4

Pokyn è. 21, 22

5. Pøíloha è. 4 se doplòuje takto:
"32. Rejstøík pro poskytování informací podle zákona è.
106/1999 Sb. státními zastupitelstvími (SIN)
.
................... 32
33. Spis o poskytování informací podle zákona è.
106/1999 Sb. státními zastupitelstvími
33".
Závìreèná ustanovení
Èl. 20
Tímto pokynem obecné povahy se zruují:
1. Èl. 6 a èl. 40 pokynu 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 a postup
v trestním øízení soudním, ve znìní vyhláeném pod è. 4/1996,
ve znìní pokynù obecné povahy poø. è. 1/1997, poø. è. 1/1999,
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poø. è. 2/1999 a poø. è. 8/2000, ve znìní vyhláeném pokynem
obecné povahy poø. è. 9/2000.
2. Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
2/1997, kterým se upravuje poskytování informací státními
zastupitelstvími.
3. Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
4/1997, kterým se vydává metodická pomùcka upravující
souèinnost kontrolních orgánù a orgánù èinných v trestním
øízení a zpravodajských slueb na úseku závané hospodáøské
trestné èinnosti, vèetnì pøílohy k tomuto pokynu.
4. Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
4/1999, o pracovním styku státních zástupcù s pøedstaviteli
legislativy, exekutivy a zamìstnanci sdìlovacích prostøedkù.
Èl. 21
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2001.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.

22
Pokyn
obecné povahy
ze dne 25. kvìtna 2001, poø. è. 1/2001
nejvyího státního zástupce, jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1994 ze dne 23.
února 1994, kterým se upravuje postup státních zástupcù pøi právním styku s cizinou v trestních vìcech a trestním
stíhání cizincù, v úplném znìní vyhláeném pokynem obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1996 ze dne
22. ledna 1996, ve znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 5/1997 ze dne 19. prosince 1997 a
pokynu obecné povahy poø. è. 5/2000 ze dne 10. dubna 2000
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyího zástupce poø. è. 3/1994 ze
dne 23. února 1994, kterým se upravuje postup státních zástupcù pøi právním styku s cizinou v trestních vìcech a trestním
stíhání cizincù, ve znìní vyhláeném pokynem obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1996 ze dne 22. ledna
1996, ve znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního
zástupce poø. è. 5/1997 ze dne 19. prosince 1997 a pokynu
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 5/2000 ze
dne 10. dubna 2000, se mìní takto:
1. V èl. 7 odst. 1 písmeno c) vèetnì poznámky pod èarou1)
zní:
"c) zda tato osoba nemá podle mezinárodního práva postavení
uprchlíka nebo nemá obdobné postavení podle vnitrostátních
právních pøedpisù,1)
2. V èl. 7 se za odstavec 2 pøipojuje nový odstavec 3, který
zní:
"(3) Ji v prùbìhu pøedbìného etøení pouèí státní zástupce
osobu, o její vydání jde, o monosti zkráceného vydávacího
øízení a o významu souhlasu, který by pøípadnì taková osoba
dala ke svému vydání, jako i o dùsledcích, které jsou s tako1)

vým prohláením spojeny (§ 382a odst. 3 vìta první tr. ø.).
Pouèí ji o tom, e své prohláení musí uèinit pøed soudem
a souhlas s vydáním nelze vzít zpìt. Sdìlí-li tato osoba, e
prohláení hodlá uèinit, provede státní zástupce nezbytná
opatøení k tomu, aby soud mohl prohláení pøijmout."
3. V èl. 9 odst. 3 se na konci pøipojuje tato vìta: "Státní zástupce informuje Nejvyí státní zastupitelství i tehdy, bylo-li
ve vìci postupováno podle § 382a odst. 2 tr. ø."
4. V èl. 9 odstavec 4 zní:
"(4) Dospìje-li státní zástupce provádìjící pøedbìné etøení
k závìru, e ádost cizího státu o vydání nebo spisový materiál, který je její pøílohou, neposkytují dostateèný podklad pro
podání návrhu soudu na rozhodnutí o pøípustnosti vydání nebo
pøedání vìci Ministerstvu spravedlnosti k postupu ve zkráceném vydávacím øízení, poádá Ministerstvo spravedlnosti,
aby zabezpeèilo ve státì, který o vydání osoby ádá, dodatkové informace."
5. Èl. 10 zní:
"(1) Je-li státnímu zástupci, který je pøísluný k provedení
pøedbìného etøení, pøedána osoba, o její vydání jde a která
byla zadrena vyetøovatelem podle § 76 odst. 1 tr. ø., státní
zástupce tuto osobu vyslechne. Výslech zamìøí na okolnosti
zakládající dùvod vydávací vazby a na pøedbìné posouzení

Zákon è. 325/1999 Sb., o azylu a o zmìnì zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù (zákon o azylu),
a zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù."
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základních podmínek vydání, zejména státní pøíslunost osoby a její totonost, jako i na zásadní skuteènosti, které osoba
uvádí a které vyvracejí podezøení ze spáchání èinu, jen je
pøedmìtem vydání. Zároveò tuto osobu pouèí o monosti
zkráceného vydávacího øízení a o významu souhlasu, který by
dala ke svému vydání, jako i o dùsledcích, je by byly s takovým prohláením spojeny. Pouèí ji o tom, e prohláení
o svém souhlasu musí uèinit pøed soudem a souhlas s vydáním
nelze vzít zpìt. Vyjádøení osoby ohlednì zkráceného vydávacího øízení zanese do protokolu o jejím výslechu. Státní zástupce si dále opatøí dalí podklady a informace nezbytné pro
rozhodnutí o podání návrhu na vzetí osoby do vydávací vazby.
(2) Dospìje-li státní zástupce na základì výslechu zadrené
osoby a dalího spisového materiálu k závìru, e je to nezbytné k zamezení jejího útìku, podá pøíslunému krajskému soudu návrh na vzetí takové osoby do vazby.
(3) V návrhu vazbu oznaèí jako vydávací, poukáe na § 381
odst. 1 tr. ø. a dále uvede zejména okolnosti odùvodòující nutnost zamezení útìku osoby, o její vydání jde. K tomuto návrhu pøipojí rovnì ádost cizího státu o vzetí takové osoby do
vydávací vazby a zatýkací rozkaz soudu cizího státu, pokud
mu byly doruèeny, dále protokol o jím provedeném výslechu
zadrené osoby, jako i jiný spisový materiál, který opatøil.
(4) Pokud osoba, o její vydání jde, uvedla v prùbìhu pøedbìného etøení, e prohlásí, e souhlasí s vydáním, státní zástupce na tuto skuteènost soud upozorní a navrhne mu postup
podle § 382a odst. 1 tr. ø. (èl. 10a).
(5) O podání návrhu soudu na vzetí do vydávací vazby a o rozhodnutí soudu o tomto návrhu informuje státní zástupce Nejvyí státní zastupitelství zasláním stejnopisu návrhu a roz-hodnutí o tomto návrhu."
6. Za èl. 10 se vkládá nový èl. 10a, který vèetnì nadpisu zní:
"Èl. 10a
Zkrácené vydávací øízení
(1) Jestlie osoba, o její vydání jde, uvedla v prùbìhu pøedbìného etøení, e uèiní prohláení o svém souhlasu s vydáním do cizího státu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu
za èin, který je uveden v zatýkacím rozkazu nebo v ádosti
o vydání, pøedloí státní zástupce vìc soudu, aby mohla takové prohláení uèinit. Soudu pøedloí rovnì potøebný spisový
materiál, zejména protokol o výslechu osoby, v nìm svùj zámìr vyjádøila. Poté, co osoba souhlas pøed soudem prohlásila,
pøedloí vìc státní zástupce Ministerstvu spravedlnosti s návrhem, aby ministr spravedlnosti povolil vydání. K návrhu pøipojí shromádìný spisový materiál.
(2) Pøedkládá-li státní zástupce vìc soudu k tomu, aby osoba, o její vydání jde, uèinila prohláení o souhlasu se svým
vydáním, zároveò podá soudu návrh na vzetí takové osoby do
vazby, hrozí-li nebezpeèí jejího útìku a nebyla-li dosud vzata
do vazby. Postupuje pøitom pøimìøenì podle èl. 10."

èástka 4

7. V èl. 31 odst. 7 se slova "trestní stíhání" nahrazují slovy
"trestní øízení".
8. V èl. 39 odst. 1 se slova "trestní stíhání vedené v Èeské
republice" nahrazují slovy "trestní øízení vedené v Èeské republice" a slova "trestní stíhání vedené v cizinì" se nahrazují
slovy "trestní øízení vedené v cizinì."
9. V èl. 40 se dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a doplòuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Doádat právní pomoc u cizozemských orgánù lze i pøed
zahájením trestního stíhání v Èeské republice, pokud to pøísluná mezinárodní smlouva nevyluèuje. Pouitelnost takto
opatøených dùkazù v pozdìjím trestním stíhání se posoudí
podle trestního øádu Èeské republiky (zejména § 160 odst. 4 a
§ 164 odst. 1 vìty druhé tr. ø.)."
10. V èl. 41 odstavec 1 zní:
"(1) Dospìje-li státní zástupce, který vykonává dozor v pøípravném øízení, sám pøípravné øízení koná nebo pùsobí pøi postupu, který pøípravnému øízení pøedchází, k závìru, e pro toto trestní øízení je nezbytné provést procesní úkon v cizím státì a e byly vyèerpány vechny ostatní monosti pro objasnìní
vìci, vypracuje ádost o právní pomoc. Nelze-li na základì
dosud provedených úkonù Policie Èeské republiky zjistit, které státní zastupitelství je k vypracování ádosti o právní pomoc pøísluné a je-li naléhavì tøeba o právní pomoc v cizinì
poádat, ádost vypracuje Nejvyí státní zastupitelství samo."
11. V èl. 41 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) oznaèení státního zastupitelství, které vykonává dozor
v pøípravném øízení trestním, toto øízení provádí nebo pùsobí
pøi postupu, který pøípravnému øízení pøedchází, a jeho spisová znaèka, popøípadì takové údaje ohlednì Nejvyího státního zastupitelství, bylo-li postupováno podle odstavce 1 poslední vìty.".
12. V èl. 41 se za dosavadní odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znìjí:
"(3) Je-li poskytnutí právní pomoci zvlátì naléhavé, zejména proto, e obvinìný se nachází ve vazbì, provedení doadovaných úkonù bylo uloeno soudem, je vedeno trestní øízení
proti mladistvému nebo na poskytnutí právní pomoci zásadnì
závisí dalí prùbìh trestního øízení, popøípadì obvinìní dalích osob, uvede tyto skuteènosti státní zástupce vdy ve své
ádosti a poádá rovnì o její urychlené vyøízení.
(4) ádá-li státní zástupce právní pomoc pro trestní øízení
pøed zahájením trestního stíhání, uvede tuto skuteènost ve své
ádosti spolu s oznaèením osoby, vùèi ní smìøuje podezøení,
nebo s poukazem na to, e poskytnutí právní pomoci má vést
ke zjitìní pachatele.".
Dosavadní odstavce 3 a 5 se oznaèují jako odstavce 5 a 7.
Doplòuje se odstavec 8, který zní:
"(8) Stejnopis ádosti o právní pomoc se vdy zaloí do
vyetøovacího spisu.".
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13. V èl. 43 odst. 4 se na konci vkládají vìty: "V pøípadech
hodných zvlátního zøetele poádá Nejvyí státní zastupitelství orgán cizího státu o potvrzení, e ádost o právní pomoc
byla doruèena, a o sdìlení, kdy lze oèekávat její vyøízení.
O odeslání ádosti do ciziny Nejvyí státní zastupitelství informuje nií státní zastupitelství."
14. V èl. 43 se doplòuje odstavec 6, který zní:
"(6) "Nejvyí státní zastupitelství prùbìnì sleduje vyøízení
ádosti o právní pomoc a v pøípadech, kdy je to s ohledem na
prùbìh trestního øízení vedeného v Èeské republice nutné
a s ohledem na charakter existujících vztahù s orgány cizího
státu moné a úèelné, poádá v pøimìøené dobì po odeslání
ádosti o právní pomoc pøísluný orgán cizího státu o sdìlení,
kdy lze vyøízení ádosti oèekávat, pøípadnì jaké pøekáky vyøízení brání. V pøípadech, kdy je to vhodné, poádá o spolupráci zastupitelský úøad Èeské republiky v cizím státì."
15. V èl. 44 odst. 1 se slova "trestní stíhání" nahrazují slovy
"trestní øízení".
16. V èl. 44 se doplòuje odstavec 4, který zní:
"(4) Obdrí-li pøísluné nií státní zastupitelství spisový
materiál k vyøízení své ádosti, která byla orgánu cizího státu
zaslána Nejvyím státním zastupitelstvím pøímo, sdìlí tuto
skuteènost Nejvyímu státnímu zastupitelství a uvede, zda
byla právní pomoc poskytnuta v poadovaném rozsahu.".
17. V èl. 46 odstavec 1 zní:
"(1) Vyadují-li to sloitost trestního øízení vedeného v Èeské republice nebo sloitost úkonu, o jeho provedení v cizím
státì se ádá, a jeho význam pro trestní øízení vedené v Èeské
republice, poádá pøísluné státní zastupitelství ve své ádosti
o právní pomoc orgán cizího státu o souhlas s pøítomností
pøísluného státního zástupce, vyetøovatele, popøípadì jiné
povolané osoby, zejména obhájce obvinìného, pøi úkonech
právní pomoci v doádaném státì. Dále v ádosti pøísluné
státní zastupitelství poádá, aby udìlení souhlasu bylo sdìleno
spolu s uvedením data a místa konání doádaného úkonu
doadujícímu státnímu zastupitelství, popøípadì Nejvyímu
státnímu zastupitelství. Má-li doadující státní zastupitelství
zvlátní poadavek na datum konání úkonu, napøíklad z dùvodu nezbytnosti, aby si osoby, jich se provedení úkonu týká,
mohly opatøit si vízum ke vstupu do doádaného státu, uvede
tuto skuteènost rovnì ve své ádosti o právní pomoc.".
18. V èl. 46 odst. 2 se za první vìtu vkládá vìta: "Nejvyí
státní zastupitelství zároveò poádá, aby v pøípadì, e úèast
shora uvedených osob u doádaného úkonu nebude povolena,
byla tato skuteènost pøísluným orgánem cizího státu výslovnì potvrzena.".
19. V èl. 46 odst. 3 se na konci vypoutí teèka a pøipojuje se
vìta: "a pøedá mu originál nebo ovìøenou kopii takového sdì-

1b)
1d)
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lení orgánu cizího státu k zaloení do vyetøovacího spisu.".
20. V èl. 47 se na konci za odstavec 3 pøipojuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pøedvolání osob k úkonùm do Èeské republiky, popøípadì jiné písemnosti, o jejich doruèení v cizinì se ádá, nesmìjí obsahovat pohrùku sankcí za nedostavení se k úkonu
vèetnì pøedvedení.".
21. V èl. 50 se za dosavadní odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Nelze-li pøi postupu podle odstavce 4 zjistit, které státní zastupitelství nebo který vyetøovatel jsou pøísluní k provedení doádaných úkonù, vyøídí ádost o právní pomoc pøímo Nejvyí státní zastupitelství, které v takovém pøípadì mùe poádat o souèinnost Úøad vyetøování pro ÈR Policie ÈR
nebo Policejní prezídium Policie ÈR, pokud to podle povahy
doádaného úkonu pøichází v úvahu.".
Dosavadní odstavec 5 se oznaèuje jako odstavec 6.
22. V èl. 51 se na konci pøipojuje nový odstavec 7, který zní:
"(7) Vyøizovalo-li ádost o právní pomoc pøímo Nejvyí
státní zastupitelství (èl. 50 odst. 5), postupuje se pøimìøenì
podle odstavcù 2 a 6.".
23. V èl. 52 odstavec 1 zní:
"(1) Pøi poskytování právní pomoci postupují pøísluní státní zástupci a vyetøovatelé, popøípadì za podmínek èl. 50 odst.
4 Nejvyí státní zastupitelství, podle procesních pøedpisù
Èeské republiky. Pøitom jsou povinni vdy zajistit i právo obvinìného na obhajobu, zejména jsou-li dány dùvody nutné obhajoby (§ 36 tr. ø.).".
24. V èl. 52 odst. 3 se na konci zruuje teèka a pøipojuje se
následující text: "nebo takto postupuje, pokud vyøizuje ádost
o právní pomoc samo.".
25. V èl. 68 odst. 3 se slova "povolení návtìvy podle
zvlátního pøedpisu, jestlie je pro konkrétní pøípad potøebné.1b)" nahrazují slovy "stanovení podmínek návtìvy podle
zvlátního zákona.1b)".
26. V èl. 69 odst. 3 vìta první vèetnì poznámky pod èarou
1d) zní:
"Délku konzulární návtìvy stanoví státní zástupce v dohodì
s konzulárním úøedníkem; pøitom respektuje zákonnou úpravu
návtìv obvinìných. 1d)".
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 1. èervna 2001.

§ 14 odst. 2 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù."
§ 14 odst. 1 a 5 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.
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23
Pokyn
obecné povahy
ze dne 1. èervna 2001, poø. è. 2/2001
nejvyího státního zástupce, jím se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994
ze dne 17. øíjna 1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním
stíhání osob, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní vyhláeném
pokynem obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/2000 ze dne 29. srpna 2000, ve znìní pokynu obecné
povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 11/2000 ze dne 13. prosince 2000 a sdìlení o opravì chyb poø. è. 12/2000
ze dne 28. prosince 2000
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
9/1994 ze dne 17. øíjna 1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním stíhání osob, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní vyhláeném
pokynem obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
9/2000, ve znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního
zástupce poø. è. 11/2000 ze dne 13. prosince 2000 a sdìlení
o opravì chyb poø. è. 12/2000 ze dne 28. prosince 2000, se
mìní a doplòuje takto:
1. V èl. 2 odst. 1 vìta první zní:
"Pøíslunost státních zástupcù v pøípravném øízení trestním,
jako i pøi úkonech trestního øízení pøed zahájením trestního
stíhání, je stanovena v § 12 a § 16 jednacího øádu."
2. Za èl. 2 se vkládá nový èlánek 2a, který vèetnì nadpisu
a poznámky pod èarou zní:
"Èl. 2a
Pøíslunost státních zástupcù ve vìcech uvedených
v § 15 odst. 1 a 2 jednacího øádu
(1) Ve vìcech uvedených v § 15 odst. 1 a 2 jednacího øádu
je pøísluný státní zástupce vrchního státního zastupitelství,
v jeho obvodu je nií státní zastupitelství, které by bylo jinak ve vìci pøísluné (dále jen "nií státní zastupitelství"), jen
pokud v nich nebylo zahájeno trestní stíhání nebo v nich nebyly provádìny úkony pøed zahájením trestního stíhání pøed
nabytím úèinnosti vyhláky è. 311/2000 Sb., kterou se mìní
jednací øád, a pøípravné øízení nebylo do této doby skonèeno.
(2) Trestným èinem ve vìcech uvedených v odstavci 1 se rozumí i pøíprava, pokus a úèastenství na dokonaném trestném
èinu (§7, § 8 a § 10 trestního zákona).
(3) Pokud ve vìcech uvedených v § 15 odst. 1 jednacího øádu bylo zahájeno trestní stíhání nebo v nich byly provádìny
úkony pøed zahájením trestního stíhání pøed nabytím úèinnos-

6)

§ 141 odst. 2 tr. ø."

ti vyhláky è. 311/2000 Sb., mùe státní zástupce vrchního
státního zastupitelství rozhodnout o tom, e s ohledem na závanost, skutkovou èi právní nároènost pøebírá k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení nebo
k úkonùm pøed zahájením trestního stíhání od niího státního
zastupitelství kteroukoliv takovouto vìc. Takové rozhodnutí
se èiní usnesením, proti kterému není stínost pøípustná.6) Usnesení, ve kterém se uvede odkaz na èl. II vyhláky è.
311/2000 Sb. a na ustanovení § 25 tr.ø. per analogiam, se doruèí niímu státnímu zastupitelství, vyetøovateli s pokynem
k zaloení do vyetøovacího spisu, obvinìnému, jeho obhájci
a vìznici (je-li obvinìný ve vazbì nebo ve výkonu trestu odnìtí svobody).
(4) Státní zástupce vrchního státního zastupitelství mùe
rozhodnout, e k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení a k úkonùm pøed zahájením trestního stíhání ve vìcech trestných èinù uvedených v § 15 odst. 1
a 2 jednacího øádu je pøísluné nií státní zastupitelství (§15
odst. 3 jednacího øádu). Pøed tímto rozhodnutím si vyádá písemný souhlas nejvyího státního zástupce se zmìnou pøíslunosti, pøièem k ádosti pøipojí spisový materiál v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí s odùvodnìným stanoviskem
k zamýlenému postupu. Pøi vydání a oznamování tohoto rozhodnutí postupuje obdobnì podle odstavce 3; v usnesení se
uvede odkaz na § 15 odst. 3 jednacího øádu a na ustanovení
§ 25 tr. ø. per analogiam.
(5) Pokud státní zástupce pøevzal vìc zpùsobem uvedeným
v odstavci 3 a nepostupoval podle odstavce 4 a vìc nepøedal
niímu státnímu zastupitelství pøed podáním obaloby, je pøísluný i pro celé øízení pøed soudem.
(6) Vykonává-li dozor nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství, rozhoduje o opravných prostøedcích podaných proti rozhodnutím státního zástupce uèinìným v prvém stupni nejvyí
státní zástupce.
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2001.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v.r.
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 1. èervna 2001, poø. è. 3/2001
nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1994 ze dne 23. února 1994, kterým se upravuje postup státního zastupitelství pøi
právním styku s cizinou v trestních vìcech a trestním stíhání cizincù (úplné znìní, jak vyplývá z pokynu obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 4/1995 ze dne 27. èervna 1995, pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce
poø. è. 5/1997 ze dne 19. prosince 1997, pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 5/2000 ze dne 10.
dubna 2000 a pokynu obecné povahy poø. è. 1/2001 ze dne 25. kvìtna 2001)
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èást první
Právní styk s cizinou
Oddíl 1
Úvodní ustanovení
Èl. 1
Právním stykem s cizinou v trestních vìcech se podle tohoto pokynu rozumí
a) vydávací øízení a prùvoz pro úèely øízení v cizinì,
b) pøevzetí trestní vìci z ciziny a odevzdání trestní vìci do
ciziny,
c) poskytování právní pomoci cizozemským orgánùm
v trestních vìcech provádìním procesních úkonù a doruèováním a doádání právní pomoci u cizozemských
orgánù v trestních vìcech provádìním procesních úkonù
a doruèováním,
d) øízení o uznání rozhodnutí cizozemského soudu v trestních vìcech na území Èeské republiky a o výkonu rozsudku cizozemského soudu,
e) styk s cizozemskými konzulárními úøady v Èeské republice v trestních vìcech týkajících se cizích státních
obèanù.
Èl. 2
(1) Státní zástupci se v právním styku s cizinou v trestních
vìcech øídí mezinárodními smlouvami, kterými je Èeská republika vázána, a ustanoveními hlavy dvacáté ètvrté trestního
øádu. Postup státních zástupcù v jednotlivých trestních vìcech
pøi právním styku s cizinou je dále stanoven tímto pokynem.
(2) Informace o smluvní úpravì vztahù Èeské republiky
a cizích státù v právním styku s cizinou v trestních vìcech
zabezpeèuje pro nií státní zastupitelství prostøednictvím
Ministerstva zahranièních vìcí nebo jinou cestou Nejvyí
státní zastupitelství.
(3) Informace o právním øádu cizích státù, které jsou
nezbytné pro postup niích státních zastupitelství v právním
styku s cizinou v trestních vìcech, zabezpeèuje Nejvyí státní zastupitelství.
Èl. 3
(1) Styk niích státních zastupitelství s orgány cizích státù
zprostøedkuje Nejvyí státní zastupitelství, pokud z meziná-

rodní smlouvy nebo z jiných pøedpisù nevyplývá jiný postup.
(2) Nejvyí státní zastupitelství uskuteèòuje styk s orgány
cizích státù pøímo, umoòuje-li to mezinárodní smlouva nebo
oboustrannì uplatòovaná praxe ve vztahu mezi Èeskou republikou a cizím státem, nebo prostøednictvím Ministerstva zahranièních vìcí, cizozemských zastupitelských úøadù v Èeské
republice a zastupitelských úøadù Èeské republiky v cizinì.
Oddíl 2
Vydávací øízení
Èl. 4
Postup státních zástupcù pøi vyádání obvinìného z ciziny
a vydání osoby do ciziny vyplývá z pøísluné mezinárodní
smlouvy a je upraven v §§ 376, 378 a 383 tr. ø.
Postup pøi vyádání obvinìného z ciziny
Èl. 5
(1) Zdruje-li se obvinìný v cizinì a je-li tøeba ho vyádat
za úèelem pøípravného øízení, které se proti nìmu vede v Èeské republice, podá státní zástupce soudu pøíslunému k projednání vìci návrh na vydání zatýkacího rozkazu podle §376
odst. 1 poslední vìty tr. ø. Souèasnì navrhne, aby pøedseda senátu poádal Ministerstvo spravedlnosti o dalí opatøení.
(2) Nesnese-li vìc odkladu, navrhne státní zástupce zároveò
s podáním návrhu na vydání zatýkacího rozkazu, aby pøedseda senátu poádal Ministerstvo spravedlnosti o zaøízení pøedbìného zatèení obvinìného.
(3) Návrh státního zástupce na vydání zatýkacího rozkazu
obsahuje náleitosti uvedené v § 376 odst. 3 písm. a) a c) tr.
ø., dále údaj o známém místì pobytu obvinìného v cizinì
a uvedení dosavadního procesního postupu orgánù èinných
v tomto trestním øízení, jako i odùvodnìní potøeby vyádat
obvinìného z ciziny.
(4) Stejnopis návrhu na vydání zatýkacího rozkazu zale
státní zástupce k informaci Nejvyímu státnímu zastupitelství.
(5) O rozhodnutí soudu o návrhu na vydání zatýkacího rozkazu informuje státní zástupce Nejvyí státní zastupitelství
zpùsobem obdobným jako v odstavci 4.
Èl. 6
(1) Byl-li obvinìný vydán cizím státem s výhradou, je nutno této výhradì vdy vyhovìt.
(2) Obvinìný mùe být stíhán pouze pro trestné èiny, pro
které byl vydán. Hodlá-li ho státní zástupce stíhat pro dalí
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trestné èiny, musí k tomu vyádat dodateèný souhlas. Pro jeho postup platí pøimìøenì èl. 5.
(3) Byla-li cizím státem osoba k výkonu trestu nebo ochranného opatøení podle § 378 odst. 4 tr. ø. vydána a vìc byla vrácena státnímu zástupci k doetøení za úèelem doplnìní skutkových zjitìní, pøísluný státní zástupce urychlenì provede
takové doetøení, nebo zabezpeèí doetøení podle poadavku
soudu.
Postup pøi vydání do ciziny
Èl. 7
Pøedbìné etøení
(1) Státní zástupce pøi pøedbìném etøení podle § 379 tr. ø.
zkoumá zejména
a) zda osoba, o její vydání se ádá, není obèanem Èeské
republiky,
b) zda této osobì nebylo pøíslunými orgány Èeské republiky udìleno právo azylu,
c) zda tato osoba nemá podle mezinárodního práva postavení uprchlíka nebo nemá obdobné postavení podle
vnitrostátních právních pøedpisù,1)
d) zda tato osoba nemá být vydána do oblasti váleèného
konfliktu,
e) zda zde nejsou humanitární, zdravotní a jiné závané
dùvody, které by bránily vydání takové osoby ádajícímu státu,
f) zda se ádá o vydání pro èin trestný podle práva obou
státù,
g) zda se ádá o vydání pro èin, pro který je vydání pøípustné ve smyslu pøísluné mezinárodní smlouvy,
h) zda se neádá o vydání pro èin, jeho trestní stíhání je
pro promlèení nebo jinou zákonnou pøekáku nepøípustné,
ch) zda proti osobì, o její vydání se ádá, není vedeno
v Èeské republice trestní øízení pro tentý nebo jiný
skutek, èi zda takové øízení proti ní nebylo ukonèeno
pravomocným rozhodnutím nebo zda proti takové osobì není naøízen výkon trestu anebo zda taková osoba
trest nevykonává.
(2) Otázka státního obèanství osoby, o její vydání se ádá,
a otázka udìlení azylu takové osobì v Èeské republice se posuzuje podle práva Èeské republiky. Je-li toho tøeba, vyádá si
státní zástupce, který provádí pøedbìné etøení, k otázce státního obèanství, udìlení azylu a postavení uprchlíka stanovisko pøísluného orgánu cizinecké policie nebo jiného státního
orgánu.
Za obèana Èeské republiky se povauje i osoba, která je obèanem Èeské republiky a souèasnì obèanem jiného státu.
(3) Ji v prùbìhu pøedbìného etøení pouèí státní zástupce
osobu, o její vydání jde, o monosti zkráceného vydávacího
øízení a o významu souhlasu, který by pøípadnì taková osoba
dala ke svému vydání, jako i o dùsledcích, které jsou s takovým prohláením spojeny (§ 382a odst. 3 vìta první tr. ø.).
Pouèí ji o tom, e své prohláení musí uèinit pøed soudem
a souhlas s vydáním nelze vzít zpìt. Sdìlí-li tato osoba, e
1)
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prohláení hodlá uèinit, provede státní zástupce nezbytná
opatøení k tomu, aby soud mohl prohláení pøijmout.
Èl. 8
Návrh na rozhodnutí o pøípustnosti vydání
(1) Po skonèení pøedbìného etøení podá státní zástupce
krajskému soudu, v jeho obvodu osoba, o její vydání jde,
má pobyt nebo byla postiena, návrh na rozhodnutí o pøípustnosti vydání podle § 380 odst. 1 tr. ø.
(2) V návrhu státní zástupce uvede vekeré známé údaje k osobì, o její vydání jde, shrne výsledky pøedbìného etøení a k návrhu pøiloí ádost cizího státu o vydání této osoby a dalí spisový materiál, který obdrel od doadujícího státu a který
shromádil v prùbìhu pøedbìného etøení.
(3) Má-li státní zástupce po provedeném pøedbìném etøení
za to, e jsou tu podmínky pro vydání takové osoby, navrhne
soudu, aby bylo rozhodnuto, e vydání je pøípustné. Má-li
státní zástupce za to, e je mono vydat takovou osobu pouze
s výhradou nebo její pøedání cizímu státu uskuteènit a po
pravomocném skonèení trestního øízení, které se proti ní v Èeské republice pro jiný trestný èin vede, èi po vykonání trestu za
jiný trestný èin, ne pro který je ádáno o vydání, navrhne
soudu, pokud pøísluná mezinárodní smlouva takový postup
umoòuje, aby bylo rozhodnuto, e vydání je pøípustné s výhradou nebo e je pøípustné, ale pøedání vyádané osoby bude
uskuteènìno po pravomocném skonèení trestního øízení nebo
po vykonání trestu.
Má-li státní zástupce za to, e tu podmínky pro vydání osoby nejsou, navrhne soudu, aby bylo rozhodnuto, e vydání není pøípustné.
Èl. 9
(1) Státní zástupce, který provádí pøedbìné etøení z vlastního podnìtu nebo k ádosti cizího státu o vydání, kterou mu
zaslalo Ministerstvo spravedlnosti, informuje o zapoèetí pøedbìného etøení Nejvyí státní zastupitelství. V informaci
uvede pøedevím známé údaje k osobì, o její vydání se ádá,
skutkové okolnosti a právní hodnocení èinu, pro nìj se ádá
o vydání, a stát, který o vydání ádá.
(2) Po skonèení pøedbìného etøení sdìlí státní zástupce,
který je provádìl, jeho výsledky Nejvyímu státnímu zastupitelství a informuje ho stejnopisem návrhu, který hodlá na jejich základì soudu podle § 380 odst. 1 tr. ø. podat.
(3) O rozhodnutí soudu o tomto návrhu informuje státní zástupce Nejvyí státní zastupitelství zpùsobem obdobným jako v odstavci 2. Státní zástupce informuje Nejvyí státní zastupitelství i tehdy, bylo-li ve vìci postupováno podle § 382a
odst. 2 tr. ø.
(4) Dospìje-li státní zástupce provádìjící pøedbìné etøení
k závìru, e ádost cizího státu o vydání nebo spisový materiál, který je její pøílohou, neposkytují dostateèný podklad pro
podání návrhu soudu na rozhodnutí o pøípustnosti vydání nebo
pøedání vìci Ministerstvu spravedlnosti k postupu ve zkráceném vydávacím øízení, poádá Ministerstvo spravedlnosti,
aby zabezpeèilo ve státì, který o vydání osoby ádá, dodatko-

Zákon è. 325/1999 Sb., o azylu a o zmìnì zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù (zákon o azylu),
a zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù.
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vé informace.
Èl. 10
Vydávací vazba
(1) Je-li státnímu zástupci, který je pøísluný k provedení
pøedbìného etøení, pøedána osoba, o její vydání jde a která
byla zadrena vyetøovatelem podle § 76 odst. 1 tr. ø., státní
zástupce tuto osobu vyslechne. Výslech zamìøí na okolnosti
zakládající dùvod vydávací vazby a na pøedbìné posouzení
základních podmínek vydání, zejména státní pøíslunost osoby a její totonost, jako i na zásadní skuteènosti, které osoba
uvádí a které vyvracejí podezøení ze spáchání èinu, jen je
pøedmìtem vydání. Zároveò tuto osobu pouèí o monosti
zkráceného vydávacího øízení a o významu souhlasu, který by
dala ke svému vydání, jako i o dùsledcích, je by byly s takovým prohláením spojeny. Pouèí ji o tom, e prohláení
o svém souhlasu musí uèinit pøed soudem a souhlas s vydáním
nelze vzít zpìt. Vyjádøení osoby ohlednì zkráceného vydávacího øízení zanese do protokolu o jejím výslechu. Státní zástupce si dále opatøí dalí podklady a informace nezbytné pro
rozhodnutí o podání návrhu na vzetí osoby do vydávací vazby.
(2) Dospìje-li státní zástupce na základì výslechu zadrené
osoby a dalího spisového materiálu k závìru, e je to nezbytné k zamezení jejího útìku, podá pøíslunému krajskému soudu návrh na vzetí takové osoby do vazby.
(3) V návrhu vazbu oznaèí jako vydávací, poukáe na § 381
odst. 1 tr. ø. a dále uvede zejména okolnosti odùvodòující nutnost zamezení útìku osoby, o její vydání jde. K tomuto návrhu pøipojí rovnì ádost cizího státu o vzetí takové osoby do
vydávací vazby a zatýkací rozkaz soudu cizího státu, pokud
mu byly doruèeny, dále protokol o jím provedeném výslechu
zadrené osoby, jako i jiný spisový materiál, který opatøil.
(4) Pokud osoba, o její vydání jde, uvedla v prùbìhu pøedbìného etøení, e prohlásí, e souhlasí s vydáním, státní zástupce na tuto skuteènost soud upozorní a navrhne mu postup
podle § 382a odst. 1 tr. ø. (èl. 10a).
(5) O podání návrhu soudu na vzetí do vydávací vazby a o rozhodnutí soudu o tomto návrhu informuje státní zástupce Nejvyí státní zastupitelství zasláním stejnopisu návrhu a rozhodnutí o tomto návrhu.
Èl. 10a
Zkrácené vydávací øízení
(1) Jestlie osoba, o její vydání jde, uvedla v prùbìhu pøedbìného etøení, e uèiní prohláení o svém souhlasu s vydáním do cizího státu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu
za èin, který je uveden v zatýkacím rozkazu nebo v ádosti o vydání, pøedloí státní zástupce vìc soudu, aby mohla takové
prohláení uèinit. Soudu pøedloí rovnì potøebný spisový
materiál, zejména protokol o výslechu osoby, v nìm svùj zámìr vyjádøila. Poté, co osoba souhlas pøed soudem prohlásila,
pøedloí vìc státní zástupce Ministerstvu spravedlnosti s návrhem, aby ministr spravedlnosti povolil vydání. K návrhu pøipojí shromádìný spisový materiál.
(2) Pøedkládá-li státní zástupce vìc soudu k tomu, aby oso-
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ba, o její vydání jde, uèinila prohláení o souhlasu se svým
vydáním, zároveò podá soudu návrh na vzetí takové osoby do
vazby, hrozí-li nebezpeèí jejího útìku a nebyla-li dosud vzata
do vazby. Postupuje pøitom pøimìøenì podle èl. 10.
Èl. 11
Úèast obhájce v øízení o vydání
Osoba, o její vydání jde, musí mít v øízení o vydání do ciziny obhájce (§ 36 odst. 4 tr. ø.), a to ji v pøedbìném etøení,
nejpozdìji vak pøed zapoèetím výslechu podle § 379 odst. 3 tr.
ø. Státní zástupce je povinen vèas vyrozumìt obhájce o dobì
a místu konání výslechu.
Èl. 12
Rozíøení vydání na jiný trestný èin
Pro postup státních zástupcù v øízení konaném k ádosti cizího státu o rozíøení vydání na jiný trestný èin podle § 383 tr.
ø. se uijí pøimìøenì èl. 7 a 11.
Oddíl 3
Prùvoz pro úèely trestního øízení v cizinì
Èl. 13
(1) Pro postup státních zástupcù v øízení konaném k ádosti
podané podle mezinárodní smlouvy cizím státem o prùvoz
osoby územím Èeské republiky pro úèely trestního øízení v cizinì podle § 383c tr. ø. se uijí pøimìøenì èl. 7 a 11.
(2) Nezbytná etøení provede Nejvyí státní zastupitelství
a poté podá návrh Nejvyímu soudu na rozhodnutí o pøípustnosti prùvozu k ádosti cizího státu.
Oddíl 4
Pøevzetí trestní vìci z ciziny a odevzdání trestní vìci
do ciziny
Èl. 14
Postup státních zástupcù pøi pøebírání trestní vìci z ciziny
a odevzdávání trestní vìci do ciziny vyplývá z pøísluné mezinárodní smlouvy o pøedávání trestního stíhání a je upraven
v §§ 383a a 383b tr.ø.
Postup pøi pøebírání trestní vìci z ciziny
Èl. 15
(1) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství ádost pøísluného orgánu cizího státu, aby orgány Èeské republiky pøevzaly
trestní stíhání obèana Èeské republiky, který na území tohoto
státu spáchal soudnì trestný èin, pøezkoumá ádost a pøipojený spisový materiál z hlediska splnìní podmínek stanovených
pøíslunou mezinárodní smlouvou a právního øádu Èeské republiky.
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(2) Obdrí-li takovou ádost pøímo nií státní zastupitelství, pøedá ji se spisovým materiálem k ní pøipojeným neprodlenì Nejvyímu státnímu zastupitelství, které dále postupuje, jako by mu ádost byla doruèena orgánem cizího státu.
(3) Na základì pøezkoumání podle odstavce 1 Nejvyí státní zastupitelství rozhodne podle § 383a tr. ø. o ádosti cizího
státu o pøevzetí trestního stíhání.
(4) Dospìje-li k závìru, e pro pøevzetí trestního stíhání jsou
splnìny podmínky pøísluné mezinárodní smlouvy a právního
øádu Èeské republiky, rozhodne, e trestní stíhání se pøebírá,
a dá bezodkladnì podnìt ke stíhání podle trestního øádu niímu vìcnì a místnì pøíslunému státnímu zastupitelství.
Zároveò s tímto podnìtem pøedá Nejvyí státní zastupitelství
vekerý spisový materiál, který od orgánu cizího státu obdrelo. Souèasnì vyrozumí doadující orgán cizího státu o svém
rozhodnutí.
(5) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e pro
pøevzetí trestního stíhání nejsou splnìny podmínky pøísluné
mezinárodní smlouvy a právního øádu Èeské republiky, rozhodne, e se trestní stíhání nepøebírá. Toto své rozhodnutí spolu s jeho odùvodnìním sdìlí neprodlenì orgánu cizího státu,
který o pøevzetí trestního stíhání poádal.
(6) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e
pøedloená ádost a k ní pøipojený spisový materiál neposkytují dostatek podkladù pro rozhodnutí o pøevzetí trestního stíhání, poádá orgán cizího státu, který ádost pøedloil, o jejich
doplnìní. Obdobnì Nejvyí státní zastupitelství postupuje,
jestlie mu jsou známy okolnosti, které by mohly ovlivnit vzetí ádosti o pøevzetí trestního stíhání orgánem cizího státu
zpìt, nebo jestlie se zmìnily v dobì mezi podáním ádosti orgánem cizího státu o pøevzetí trestního stíhání podstatnì rozhodné skuteènosti a tato zmìna by mohla vést k vzetí ádosti
o pøevzetí trestního stíhání orgánem cizího státu zpìt. Pokud
je to nezbytné pro rozhodnutí o pøevzetí trestního stíhání, poádá Nejvyí státní zastupitelství o poskytnutí údajù rovnì
pøísluné státní orgány Èeské republiky.
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mezinárodní smlouvy.
(2) Za tím úèelem vyaduje od pøísluného niího úøadu
státního zastupitelství informace o stavu pøípravného øízení
a o opatøeních a rozhodnutích, která v nìm byla uèinìna.
(3) Bylo-li pøevzaté trestní stíhání ukonèeno pravomocným
rozhodnutím orgánu pøípravného øízení, pøedá nií státní zastupitelství Nejvyímu státnímu zastupitelství spolu se svou
informací opis takového rozhodnutí s dolokou právní moci,
jestlie povinnost pøedat takové rozhodnutí orgánu cizího státu vyplývá z pøísluné mezinárodní smlouvy. Pokud z mezinárodní smlouvy taková povinnost nevyplývá, podá Nejvyímu
státnímu zastupitelství pouze informaci o takovém rozhodnutí. Skonèilo-li pøípravné øízení podáním obaloby, zale nií
státní zastupitelství Nejvyímu státnímu zastupitelství její
stejnopis.
(4) Nejvyí státní zastupitelství podá orgánu cizího státu,
který o pøevzetí trestního stíhání poádal, zprávu o pravomocném rozhodnutí orgánu pøípravného øízení, a pokud tak mezinárodní smlouva stanoví, pøedá mu opis tohoto rozhodnutí.
Pokud mezinárodní smlouva stanoví povinnost pøedat orgánu
cizího státu zprávu o opatøeních uèinìných v pøevzatém trestním stíhání, podá mu Nejvyí státní zastupitelství zprávu
o podání obaloby.
Èl. 19
Pøímý styk niích státních zastupitelství s orgány
cizího státu
Pokud z mezinárodní smlouvy vyplývá, e ádosti o pøevzetí trestního stíhání podávají pøísluné orgány cizího státu
pøímo niím státním zastupitelstvím, která rozhodují o takových ádostech orgánù cizího státu, uijí se pro postup niích
státních zastupitelství pøimìøenì èl. 15 a 18.
Èl. 20

Èl. 16

Trestní oznámení

Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství podle pøísluné mezinárodní smlouvy ádost orgánu cizího státu o pøevzetí trestního stíhání obèana jiného státu nebo obèana bez státní pøíslunosti, postupuje pøimìøenì podle èl. 15 odst. 1, 3 a 6.

(1) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství trestní oznámení
orgánu cizího státu, e obèan Èeské republiky na území tohoto státu spáchal soudnì trestný èin, pøedá toto trestní oznámení
niímu vìcnì a místnì pøíslunému státnímu zastupitelství.
(2) Pro postup Nejvyího státního zastupitelství a pøísluného niího státního zastupitelství na základì tohoto trestního oznámení platí obdobnì ustanovení o postupu pøi pøebírání
trestní vìci z ciziny (èl. 15 odst. 6, èl. 16, 18 a 19).

Èl. 17
Neplatí-li mezi Èeskou republikou a cizím státem mezinárodní smlouva upravující pøebírání trestního stíhání a obdríli Nejvyí státní zastupitelství ádost orgánu cizího státu
o pøevzetí trestní vìci, postupuje, jako by mu bylo orgánem cizího státu podáno trestní oznámení (èl. 20).
Èl. 18
(1) Nejvyí státní zastupitelství sleduje postup niího státního zastupitelství v pøevzatém trestním stíhání tak, aby ve vztahu k orgánu cizího státu, který o pøevzetí poádal, mohlo
splnit povinnost tento orgán informovat o opatøeních a rozhodnutích, která orgány pøípravného øízení v pøevzatém trestním øízení uèinily, jestlie tato povinnost vyplývá z pøísluné

Èl. 21
(1) Dozví-li se pøísluné státní zastupitelství o trestném èinu
obèana Èeské republiky spáchaném v cizinì (§ 18 tr. zák.),
uèiní vdy opatøení podle pøísluných ustanovení trestního øádu, jako by lo o oznámení o trestném èinu ve smyslu §158 tr.
ø., bez ohledu na zpùsob, jakým se o èinu dozvìdìlo. Obdobnì postupuje ohlednì trestného èinu, který v cizinì spáchala
osoba bez státní pøíslunosti, která má na území Èeské republiky povolen trvalý pobyt (§ 18 tr. zák.), ohlednì trestných
èinù uvedených v § 19 tr. zák. spáchaných v cizinì cizím státním obèanem nebo osobou bez státní pøíslunosti, která nemá

èástka 4

Pokyn è. 24

na území Èeské republiky povolen trvalý pobyt, a ohlednì
trestného èinu spáchaného v cizinì cizím státním obèanem
nebo osobou bez státní pøíslunosti, která nemá na území
Èeské republiky povolen trvalý pobyt, za podmínek §20 a 20a
tr. zák.
(2) Dozví-li se o trestném èinu uvedeném v odstavci 1 Nejvyí státní zastupitelství nebo nií státní zastupitelství, které
není k postupu podle §158 tr. ø. pøísluné, postoupí neprodlenì
pøíslunému státnímu zastupitelství vekerý spisový materiál
této vìci se týkající.
(3) Skuteènost, e o èinu uvedeném v odstavci 1 ji bylo cizozemským soudem nebo úøadem rozhodnuto, se posuzuje
podle trestního øádu (§ 11 odst. 1 písm. ch) a § 159 odst. 2, §11
odst. 1 písm. ch) a § 159 odst. 3, § 172 odst. 1 písm. d), § 172
odst. 2 písm. b).
Postup pøi odevzdávání trestní vìci do ciziny
Èl. 22
(1) Je-li proti státnímu obèanu cizího státu vedeno trestní
stíhání pro trestný èin spáchaný na území Èeské republiky,
mùe být pøed podáním obaloby za podmínek pøísluné mezinárodní smlouvy tato trestní vìc odevzdána Nejvyím státním zastupitelstvím podle § 383b tr.ø. pøíslunému orgánu cizího státu, jeho je obvinìný státním obèanem.
(2) Taková trestní vìc obèana cizího státu mùe být odevzdána rovnì orgánu tøetího státu, kde se tento obèan trvale
zdruje nebo pracuje, nebo k nìmu má jiný vztah, pokud to
umoòuje pøísluná mezinárodní smlouva.
(3) Podle odstavce 2 lze postupovat i ohlednì osoby bez
státní pøíslunosti.
Èl. 23
Neplatí-li mezi Èeskou republikou a cizím státem mezinárodní smlouva upravující pøedávání trestního stíhání, mùe
být trestní vìc osoby uvedené v èl. 22 odevzdána orgánu cizího státu, jde-li o èin, který je soudnì trestný podle práva obou
státù, a nebrání-li tomu jinak právní øád Èeské republiky, povaha èinu a okolnosti øízení, jako i jiné váné dùvody.
Èl. 24
(1) Je-li vedeno trestní stíhání osoby uvedené v èl. 22, zváí
státní zastupitelství, které provádí dozor nad pøípravným øízením nebo samo pøípravné øízení vede, zda toto øízení má být
i nadále vedeno na území Èeské republiky, nebo zda má být
poádán pøísluný orgán cizího státu o pøevzetí trestního stíhání.
(2) Pøitom bere v úvahu zejména
a) zda jsou splnìny obecné podmínky pro odevzdání trestní vìci do ciziny, jak vyplývají z právního øádu Èeské
republiky, a pøísluné mezinárodní smlouvy,
b) zda byly na území Èeské republiky shromádìny vekeré dostupné dùkazy,
c) konkrétní skutkové okolnosti trestní vìci a zda z nich
nevyplývá obecný zájem na potrestání obvinìného v Èeské republice, èi naopak zda z nich vyplývá obecný zájem na potrestání obvinìného v jeho domovském nebo
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jiném cizím státì,
d) osobní pomìry obvinìného a zda by odevzdání trestní
vìci pro nìho neznamenalo hrozbu trestu, který je v rozporu s principy lidskosti a který je v hrubém nepomìru
s trestem, který by ho mohl postihnout podle práva Èeské republiky,
e) zda obvinìný ji trvale opustil území Èeské republiky,
èi jaká je oèekávaná délka jeho pobytu na území Èeské
republiky,
f) zda je spoluobvinìným obèan Èeské republiky nebo její obyvatel bez státní pøíslunosti, který zde má trvalé
bydlitì, nebo obèan jiného státu, který zde má trvalé
bydlitì, a zda by rozdìlení vìci bylo úèelné a nezpùsobilo by dùkazní nouzi,
g) zda vichni dùleití svìdci a pokození, jako i vechny dùleité dùkazní prostøedky se nacházejí na území
Èeské republiky èi zda by odevzdání trestní vìci nezpùsobilo prùtahy v øízení,
h) zda nebude odevzdáním trestní vìci zcela vzata pokozenému monost domoci se svých práv,
i) zda je pro tentý èin ji vedeno trestní stíhání pøísluným orgánem cizího státu.
(3) V pøípadì nezbytnosti poádá pøísluné státní zastupitelství o stanovisko ke svému dalímu postupu Nejvyí státní
zastupitelství. Za tím úèelem mu pøedloí informaci, v ní naznaèí svùj zámìr a otázku, ohlednì ní se stanovisko ádá.
K informaci pøipojí nezbytný spisový materiál.
(4) Státní zastupitelství, které obdrí návrh vyetøovatele na
pøedání trestního stíhání do ciziny s vyetøovacím spisem obsahujícím protokol o výpovìdi svìdka, jeho totonost je utajena ve smyslu § 55 odst. 2 tr. ø., poádá Nejvyí státní zastupitelství o zjitìní, zda a v jakém rozsahu stát, do kterého
má být trestní stíhání pøedáno, mùe zajistit ochranu takového
svìdka. Nejvyí státní zastupitelství opatøí vyjádøení pøísluného orgánu cizího státu, kam má býti trestní stíhání pøedáno,
a toto pøedá pøíslunému státnímu zastupitelství k dalímu postupu dle èl. 25.
Èl. 25
ádost o pøevzetí trestního stíhání
(1) Dospìje-li pøísluné státní zastupitelství k závìru, e je
tøeba poádat orgán cizího státu o pøevzetí trestního stíhání,
vypracuje ádost o pøevzetí trestního stíhání.
(2) ádost je adresována orgánu cizího státu pøíslunému ke
konání trestního øízení zpravidla podle známého místa bydlitì obvinìného a jejím obsahem jsou náleitosti uvedené v pøísluné mezinárodní smlouvì, jako i odkaz na tuto smlouvu.
Pokud neplatí ve vztazích mezi Èeskou republikou a cizím
státem taková smlouva, uvede se v ádosti o pøevzetí trestního
stíhání
a) odkaz na dosavadní styk pøísluných orgánù Èeské republiky a cizího státu pøi pøedávání trestního stíhání,
b) oznaèení státního zastupitelství, které vykonávalo dozor v pøípravném øízení nebo toto øízení samo vedlo a jeho spisové znaèky, jako i oznaèení orgánu policie, který byl v pøípravném øízení èinný, a jeho spisové znaèky,
c) osobní data obvinìného, vèetnì známého místa jeho pobytu v cizím státì,
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d) vylíèení skutkového stavu a uvedení právní kvalifikace
skutku podle trestního zákona,
e) seznam nejdùleitìjích dùkazních prostøedkù shromádìných v pøípravném øízení trestním a na jejich základì uèinìných skutkových zjitìní,
f) konstatování, e trestní stíhání trestného èinu není promlèeno, a odkaz na pøísluné ustanovení trestního zákona, jako i konstatování, e trestnímu stíhání nebrání
ádná jiná zákonná pøekáka,
g) odkaz na pøílohy pøipojené k ádosti o pøevzetí trestního stíhání.
(3) K ádosti se pøipojí
a) znìní pøísluných ustanovení trestního zákona, podle
nich byla vìc právnì kvalifikována, dále znìní pøísluných ustanovení trestního zákona týkajících se promlèení trestního stíhání a podle potøeby té znìní dalích dotèených ustanovení trestního zákona a trestního øádu,
b) znìní jiných právních pøedpisù Èeské republiky (z oblasti dopravy, bezpeènosti práce, apod.), které byly èinem porueny nebo jinak dotèeny,
c) originál vyetøovacího spisu, je-li to v konkrétní vìci
nezbytné nebo vyplývá-li to z pøísluné mezinárodní
smlouvy, jinak pouze spisový materiál týkající se nejdùleitìjích skutkových a právních zjitìní,
d) vìci dùleité pro trestní øízení,
e) návrh pokozeného na zahájení trestního stíhání obvinìného, jestlie jde o trestný èin, který se podle práva
doádaného státu stíhá jen na návrh pokozeného, pøièem takový návrh mùe být uèinìn v samostatném podání pokozeného nebo v protokolu o jeho výslechu,
f) návrh pokozeného, aby pøísluný cizozemský orgán
uloil obvinìnému povinnost nahradit mu zpùsobenou
kodu, pøièem návrh mùe být uèinìn obdobným zpùsobem jako pod písm. e) a z návrhu musí být patrny skuteènosti uvedené v § 43 odst. 2 poslední vìta tr. ø.
(4) ádost o pøevzetí trestního stíhání musí být bezvadnì
vyhotovena po obsahové, formální a jazykové stránce.
Zkratky bìné ve vnitrostátním styku se neuijí, nebo musejí
být zvlá vysvìtleny. ádost musí být opatøena datem a kulatým úøedním razítkem a podepsána vedoucím státním zástupcem pøísluného státního zastupitelství. ádost musí vycházet
ze zásad zdvoøilosti obvyklé ve styku mezi orgány dvou státù.
Vekeré písemnosti pøipojené k ádosti musejí být po obsahové stránce bezvadné a rovnì musejí mít bezvadnou vnìjí
úpravu a nezbytné formální náleitosti, musejí být seity, oèíslovány a zapsány do pøipojeného spisového pøehledu.
(5) Pokud z mezinárodní smlouvy upravující pøedávání
trestního stíhání mezi Èeskou republikou a cizím státem vyplývají poadavky na konkrétní formu ádosti o pøevzetí trestního stíhání nebo na konkrétní formu pøikládaného spisového
materiálu, musejí být dodreny.
Èl. 26
Pøeklady
(1) ádost o pøevzetí trestního stíhání a spisový materiál
k ní pøiloený musí být opatøeny pøekladem do cizího jazyka
v souladu s poadavky vyplývajícími z pøísluné mezinárodní
smlouvy.

èástka 4

(2) Neplatí-li ve vztahu mezi Èeskou republikou a cizím státem taková smlouva, vychází se pøi poøízení pøekladu z poadavkù vyplývajících z dosavadního vzájemného styku pøísluných orgánù pøi pøedávání trestního stíhání. V takovém pøípadì se provede pøeklad písemností do oficiálního jazyka nebo
jednoho z oficiálních jazykù cizího státu, popøípadì do jiného
jazyka v doádaném státì uívaného nebo do nìkterého ze
svìtových jazykù. Pøi výbìru jazyka, do nìho mají být písemnosti pøeloeny, se bere v úvahu, kterého jazyka se v cizím
státì nejèasnìji uívá. V pochybnostech si nií státní zastupitelství vyádá stanovisko Nejvyího státního zastupitelství.
Èl. 27
ádost o pøevzetí trestního stíhání pøedloí pøísluné státní
zastupitelství Nejvyímu státnímu zastupitelství ve trojím
vyhotovení s pøílohami podle èl. 25 odst. 3 a pøeklady podle
èl. 26.
Èl. 28
Nejvyí státní zastupitelství ádost pøísluného státního zastupitelství o pøevzetí trestního stíhání orgánem cizího státu
a pøiloený spisový materiál pøezkoumá z hlediska splnìní
podmínek stanovených právním øádem Èeské republiky, mezinárodní smlouvou a popøípadì z hlediska podmínek vyplývajících z dosavadního vzájemného styku pøísluných orgánù
Èeské republiky a cizího státu pøi pøedávání trestního stíhání.
Èl. 29
(1) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství na základì pøezkoumání podle èl. 28 k závìru, e tyto podmínky splnìny nejsou, trestní vìc do ciziny neodevzdá. ádost a pøipojený spisový materiál vrátí pøíslunému státnímu zastupitelství a sdìlí
mu dùvody svého postupu.
(2) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e zde
sice takové podmínky jsou, ale souèasné vztahy mezi Èeskou
republikou a cizím státem nebo vnitøní pomìry cizího státu
odevzdání trestní vìci neumoòují, postupuje obdobnì jako
v odstavci 1. Povauje-li to za nezbytné, vyádá si za tím úèelem informaci Ministerstva zahranièních vìcí.
(3) Stanovisko Nejvyího státního zastupitelství podle odstavcù 1 a 2 je pro pøísluné státní zastupitelství závazné a koneèné do doby, ne budou podmínky podle èl. 28 splnìny
a ne odpadnou pøekáky podle èl. 29 odst. 2.
(4) Poté, co obdrí pøísluné státní zastupitelství negativní
stanovisko Nejvyího státního zastupitelství k ádosti o pøevzetí trestního stíhání a pøedloený spisový materiál, zabezpeèí pokraèování v trestním øízení na území Èeské republiky.
Èl. 30
(1) Zjistí-li Nejvyí státní zastupitelství, e trestní vìc lze do
ciziny odevzdat, ale e ádost o pøevzetí trestního stíhání nebo
pøipojený spisový materiál je tøeba doplnit nebo opravit, vrátí
ádost a spisový materiál pøíslunému státnímu zastupitelství
s poadavkem na doplnìní nebo opravu. Pøísluné státní zastupitelství doplnìní nebo opravu provede a ádost se spisovým
materiálem pøedloí Nejvyímu státnímu zastupitelství.

èástka 4
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(2) Pokud je to moné a pro urychlení postupu vhodné,
provede Nejvyí státní zastupitelství vhodným zpùsobem doplnìní nebo opravu ádosti o pøevzetí trestního stíhání samo.
Èl. 31
Návrh na pøevzetí trestního stíhání
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pøevzetí bylo poádáno, ádná dalí opatøení, s výjimkou tìch,
která by nemohla být provedena v budoucnu. Dùsledky
podání ádosti o pøevzetí trestního stíhání stanoví pøísluná
mezinárodní smlouva.
Èl. 33
(1) Nejvyí státní zastupitelství informuje pøísluné nií
státní zastupitelství o stanovisku pøísluného orgánu cizího
státu k jeho ádosti o pøevzetí trestního stíhání, a je-li to nutné nebo vhodné, té o opatøeních tohoto orgánu uèinìných na
základì takové ádosti, jakmile takovou zprávu obdrí. Neobdrí-li Nejvyí státní zastupitelství v pøimìøené dobì zprávu
o stanovisku pøísluného orgánu cizího státu k ádosti o
pøevzetí trestního stíhání, aèkoli povinnost k podání takové
zprávy pro orgán cizího státu vyplývá z pøísluné mezinárodní smlouvy, vyádá takovou zprávu orgánu cizího státu obdobnou cestou, jakou ádost o pøevzetí trestního stíhání do
ciziny pøedloilo.
(2) Poté, co Nejvyí státní zastupitelství obdrelo zprávu
o koneèném rozhodnutí pøísluného orgánu cizího státu v
pøevzatém trestním stíhání, informuje o tomto rozhodnutí
nií státní zastupitelství, které ádost podalo, a rovnì mu
pøedá vyhotovení koneèného rozhodnutí orgánu cizího státu,
jestlie je obdrelo. Neobdrí-li Nejvyí státní zastupitelství
v pøimìøené dobì vyhotovení takového rozhodnutí cizího státu
v pøevzatém trestním stíhání, aèkoli povinnost pøedat toto rozhodnutí vyplývá pro orgán cizího státu z pøísluné mezinárodní smlouvy, vyádá takové rozhodnutí orgánu cizího
státu obdobnou cestou, jakou ádost o pøevzetí trestního
stíhání do ciziny pøedloilo.
(3) Jakmile nií státní zastupitelství obdrí od Nejvyího
státního zastupitelství zprávu o koneèném rozhodnutí v trestním stíhání v cizinì, pøezkoumá, zda jsou dány zákonné podmínky k zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm.
b) tr. ø. Vdy vak trestní stíhání zastaví nebo zabezpeèí jeho
zastavení, vyplývá-li z pøísluné mezinárodní smlouvy, e
pravomocný odsuzující rozsudek soudu cizího státu je
pøekákou vìci rozsouzené i pro øízení vedené v Èeské republice (§ 11 odst. 1 písm. ch) a §172 odst. 2 písm. d) tr. ø.).

(1) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e jsou
zde splnìny podmínky ve smyslu èl. 28 a nejsou zde
skuteènosti uvedené v èl. 29 odst. 2, podá pøíslunému orgánu
cizího státu návrh na pøevzetí trestního stíhání.
(2) Návrh zale orgánu cizího státu, který je podle pøísluné
mezinárodní smlouvy nebo, neplatí-li ve vztazích mezi Èeskou republikou a cizím státem taková smlouva, na základì
dosavadního vzájemného styku pøi pøedávání trestního stíhání
orgánem pøísluným pro styk s Nejvyím státním zastupitelstvím.
(3) Obsahem návrhu jsou
a) odvolání na pøísluné ustanovení mezinárodní smlouvy
upravující styk orgánù obou státù ve vìcech pøedávání
trestního stíhání, popøípadì poukaz na dosavadní vzájemný styk pøísluných orgánù v tìchto vìcech,
b) odkaz na ádost pøísluného niího úøadu státního zastupitelství,
c) poukaz na doplnìní nebo opravy v ádosti niího státního zastupitelství o pøevzetí trestního stíhání, které provedlo Nejvyí státní zastupitelství,
d) ádost, aby pøísluný orgán cizího státu sdìlil Nejvyímu státnímu zastupitelství stanovisko k návrhu na pøevzetí trestního stíhání a podal zprávu o koneèném rozhodnutí orgánù cizího státu v pøevzatém trestním stíhání, jako i pøedal vyhotovení tohoto rozhodnutí, a to
vdy s poukazem na pøísluné ustanovení mezinárodní
smlouvy, popøípadì s poukazem na dosavadní vzájemný
styk pøísluných orgánù.
(4) K návrhu se pøipojí ádost niího státního zastupitelství
o pøevzetí trestního stíhání orgánem cizího státu a k ní pøiloený spisový materiál. Rovnì se pøipojí spisový materiál,
který popøípadì shromádilo Nejvyí státní zastupitelství.
(5) Návrh Nejvyího státního zastupitelství musí obdobnì
splòovat podmínky stanovené v èl. 25 odst. 4.
(6) Návrh Nejvyího státního zastupitelství musí být
opatøen pøekladem do cizího jazyka (èl. 26).
(7) Jsou-li k ádosti pøísluného niího státního zastupitelství pøipojeny i vìci dùleité pro trestní øízení [èl. 25 odst. 3
písm. d)], pøipojí je Nejvyí státní zastupitelství k pøedkládací zprávì a zale je spolu s ní potou pøíslunému orgánu
cizího státu. Pokud tak nelze uèinit, zaøídí Nejvyí státní zastupitelství pøedání tìchto vìcí jiným vhodným zpùsobem.

Pokud z mezinárodní smlouvy vyplývá, e návrhy na
pøevzetí trestního stíhání podávají pøísluným orgánùm cizího
státu pøímo nií státní zastupitelství, uijí se pro jejich postup pøimìøenì èl. 22 a 33.

Èl. 32

Èl. 35

(1) Pøedá-li Nejvyí státní zastupitelství pøíslunému
orgánu cizího státu ádost niího státního zastupitelství o
pøevzetí trestního stíhání, vyrozumí o svém postupu toto nií
státní zastupitelství. Souèasnì ho vyrozumí o svém pøípadném
opatøení podle èl. 30 odst. 2.
(2) Obdrí-li nií státní zastupitelství takovou zprávu,
neèiní ani ono, ani vyetøovatel v trestním stíhání, o jeho

Trestní oznámení

Èl. 34
Pøímý styk niích státních zastupitelství
s orgány cizího státu

(1) Spáchal-li obèan cizího státu na území Èeské republiky
trestný èin a nelze-li mu pro jeho nepøítomnost na území Èeské republiky sdìlit obvinìní pro takový trestný èin, pøísluný
státní zástupce zabezpeèí provedení nezbytných úkonù ve
smyslu § 158 tr. ø. a popøípadì provedení neopakovatelných
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a neodkladných úkonù ve smyslu § 160 odst. 3, 4 tr. ø.
(2) Nejsou-li poté dány dùvody k rozhodnutí podle § 159
odst. 1 a 4 tr. ø., pøísluný státní zástupce zváí, zda bude podáno pøíslunému orgánu cizího státu trestní oznámení.
(3) Pro takový postup pøísluného státního zástupce a Nejvyího státního zastupitelství se uijí pøimìøenì èl. 22 a 34.
S trestním oznámením se pøíslunému orgánu cizího státu pøedá spisový materiál a protokoly o provedených neopakovatelných a neodkladných úkonech.
Postup pøi pøebírání a odevzdávání trestní vìci
obvinìného nacházejícího se ve vazbì
Èl. 36
(1) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství od orgánu cizího
státu se ádostí o pøevzetí trestního stíhání rovnì nabídku na
pøevzetí obvinìného, který se na území tohoto státu nachází ve
vazbì, rozhodne podle èl. 15 o pøevzetí trestního stíhání a rovnì pøezkoumá monost pøevzetí obvinìného ve vazbì.
(2) Rozhodne-li, e se trestní stíhání pøebírá a dospìje-li
k závìru, e je také mono obvinìného ve vazbì pøevzít na
území Èeské republiky, vyrozumí o svém rozhodnutí a stanovisku k nabídce na pøevzetí obvinìného doadujícího orgán
cizího státu. Souèasnì potvrdí místo a dobu pøevzetí obvinìného, bylo-li to doadujícím orgánem navreno, nebo samo
místo a dobu s doadujícím orgánem dohodne.
(3) Souèasnì s podáním podnìtu vìcnì a místnì pøíslunému niímu státnímu zastupitelství k trestnímu stíhání vyrozumí toto státní zastupitelství o pøedání obvinìného ve vazbì
orgánùm Èeské republiky.
(4) Zároveò poádá krajské státní zastupitelství pøísluné
podle èl. 38, aby na stanoveném místì a ve stanovené dobì
pøevzalo od orgánù cizího státu obvinìného a pøedalo ho orgánùm Policie Èeské republiky k dodání vìcnì a místnì pøíslunému státnímu zastupitelství.
(5) O pøevzetí obvinìného na území Èeské republiky sepíe
státní zástupce krajského státního zastupitelství protokol,
v nìm se uvede zejména
a) jméno a pøíjmení, datum narození, zamìstnání, státní
pøíslunost a známé bydlitì obvinìného v cizím státì
a v Èeské republice, èíslo jeho pasu, popøípadì jiného
osobního dokladu, jím je ovìøena totonost obvinìného, a kým a kdy byl pas nebo jiný doklad vydán,
b) údaje o zdravotním stavu obvinìného,
c) údaje o pøípadné nezbytnosti zvýené ostrahy obvinìného pøi pøevozu,
d) údaje o osobních vìcech obvinìného a jiných vìcech a písemnostech, které jsou spolu s ním pøedávány,
e) údaj o tom, kdy a kterým orgánem cizího státu byl obvinìný proputìn z vazby,
f) údaj o tom, kdy a kterým orgánem cizího státu byl obvinìný pøedán orgánùm Èeské republiky.
(6) O pøevzetí obvinìného na území Èeské republiky a jeho
pøedání orgánùm Policie Èeské republiky vyrozumí krajské
státní zastupitelství neprodlenì Nejvyí státní zastupitelství
a vìcnì a místnì pøísluné státní zastupitelství a pøedá jim protokol sepsaný podle odstavce 5.
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Èl. 37
(1) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství od niího státního zastupitelství se ádostí o pøevzetí trestního stíhání orgánem cizího státu rovnì informaci, e je moné pøedat na území cizího státu obvinìného, který se nachází ve vazbì, pøezkoumá takovou ádost podle èl. 28 a rovnì monost pøedání obvinìného ve vazbì.
(2) Dospìje-li k závìru, e lze trestní stíhání i obvinìného
do ciziny pøedat, souèasnì s návrhem podle èl. 31 uèiní orgánu
cizího státu nabídku na pøevzetí takové osoby. Zároveò navrhne místo a dobu jejího pøedání.
(3) Niímu státnímu zastupitelství podá zprávu podle èl. 32
odst. 1 a souèasnì je vyrozumí, e uèinilo orgánu cizího státu
nabídku na pøedání obvinìného ve vazbì.
(4) Poté, co Nejvyí státní zastupitelství obdrí od orgánu
cizího státu zprávu, e se trestní stíhání pøebírá a e se rovnì
pøijímá nabídka na pøevzetí obvinìného ve vazbì, vyrozumí
o tom vìcnì a místnì pøísluné státní zastupitelství a krajské
státní zastupitelství pøísluné podle èl. 38.
(5) Vìcnì a místnì pøísluné státní zastupitelství zajistí pøevedení obvinìného do vazební vìznice, která je v obvodu pùsobnosti krajského státního zastupitelství pøísluného podle èl.
38 a nejblíe jeho sídlu. Souèasnì vyhotoví a pøedá tomuto
krajskému státnímu zastupitelství usnesení o proputìní obvinìného z vazby s datem odpovídajícím stanovené dobì pøedání obvinìného orgánùm cizího státu.
(6) Krajské státní zastupitelství zajistí dodání obvinìného
z vazební vìznice v obvodu své pùsobnosti na místo a v dobì
stanovené pro pøedání obvinìného orgánùm cizího státu.
(7) Státní zástupce krajského státního zastupitelství doruèí
obvinìnému usnesení vìcnì a místnì pøísluného státního zastupitelství o proputìní z vazby. Orgánùm vìzeòské sluby
doprovázejícím obvinìného pøedá usnesení o proputìní obvinìného z vazby a pøíkaz k jeho proputìní z vazby. Orgánùm
cizího státu pøedá usnesení o proputìní z vazby.
(8) O pøedání obvinìného sepíe státní zástupce krajského
státního zastupitelství protokol, v nìm se uvedou skuteènosti obdobnì jako v èl. 36 odst. 5.
(9) O pøedání obvinìného orgánùm cizího státu vyrozumí
krajské státní zastupitelství neprodlenì Nejvyí státní zastupitelství a vìcnì a místnì pøísluné státní zastupitelství a pøedá
jim protokol sepsaný podle odstavce 8.
Èl. 38
(1) Krajskými státními zastupitelstvími pøíslunými pro provádìní úkonù podle èl. 36 a 37 jsou Krajské státní zastupitelství v Brnì pro obvinìné pøedávané do Slovenské republiky,
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové pro obvinìné
stíhané na území hlavního mìsta Prahy, Støedoèeského, Jihoèeského, Západoèeského, Severoèeského a Východoèeského
kraje pøedávané do Polské republiky a Krajské státní zastupitelství v Ostravì pro obvinìné stíhané na území Jihomoravského a Severomoravského kraje pøedávané do Polské republiky.
(2) Pokud z mezinárodní smlouvy vyplývá, e ádost o pøevzetí trestního stíhání podávají orgány cizího státu pøímo ni-
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ím státním zastupitelstvím nebo e ádosti o pøevzetí trestního stíhání podávají orgánùm cizího státu pøímo nií státní zastupitelství, èiní úkony Nejvyího státního zastupitelství
v souvislosti s nabídkou na pøevzetí a pøedání obvinìného ve
vazbì pøísluná krajská státní zastupitelství.
Oddíl 5
Právní pomoc
Èl. 39
(1) Postup státních zástupcù pøi doádání cizozemských orgánù o poskytnutí právní pomoci pro trestní øízení vedené
v Èeské republice a pøi poskytování právní pomoci cizozemským orgánùm pro trestní øízení vedené v cizinì vyplývá z pøísluné mezinárodní smlouvy upravující právní pomoc ve vìcech trestních.
(2) Neplatí-li mezi Èeskou republikou a cizím státem taková
smlouva, uijí se pøimìøenì i v trestních vìcech pøedpisy platné pro styk s cizinou ve vìcech obèanskoprávních (§ 384 tr.
ø.).
(3) Neplatí-li ve vztahu mezi Èeskou republikou a cizím státem ani smlouva upravující právní pomoc ve vìcech obèanskoprávních, nebo neupravuje-li tato smlouva dostateènì konkrétní otázku, lze pøi doádání a pøi poskytování právní pomoci ve vìcech trestních vycházet z podmínek dosavadního
styku mezi pøíslunými orgány Èeské republiky a cizího státu.
Èl. 40
(1) Právní pomoc zahrnuje zejména
a) výslech obvinìného, svìdka a pokozeného, jako i dalích osob, jejich výpovìï má význam pro trestní øízení,
b) vydání a odnìtí vìcí,
c) domovní a osobní prohlídku a prohlídku jiných prostor
a pozemkù,
d) zadrení a otevøení zásilek,
e) odposlech telefonních hovorù,
f) opatøení znaleckého posudku, vèetnì vyetøení duevního stavu,
g) opatøení vìcných a listinných dùkazù,
h) opatøení spisù, písemností a vìcí dùleitých pro trestní
øízení,
ch) ohledání, vèetnì prohlídky tìla a jiných podobných
úkonù a prohlídky a pitvy mrtvoly a její exhumace,
i) zajitìní nároku pokozeného,
j) doruèování rozhodnutí, pøedvolání a jiných písemností
dùleitých pro trestní øízení.
(2) Doádat právní pomoc u cizozemských orgánù lze i pøed
zahájením trestního stíhání v Èeské republice, pokud to pøísluná mezinárodní smlouva nevyluèuje. Pouitelnost takto
opatøených dùkazù v pozdìjím trestním stíhání se posoudí
podle trestního øádu Èeské republiky (zejména § 160 odst. 4
a § 164 odst. 1 vìty druhé tr. ø.).
Postup pøi doádání o poskytnutí právní pomoci v cizinì
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Èl. 41
ádost o právní pomoc
(1) Dospìje-li státní zástupce, který vykonává dozor v pøípravném øízení, sám pøípravné øízení koná nebo pùsobí pøi postupu, který pøípravnému øízení pøedchází, k závìru, e pro toto trestní øízení je nezbytné provést procesní úkon v cizím státì a e byly vyèerpány vechny ostatní monosti pro objasnìní
vìci, vypracuje ádost o právní pomoc. Nelze-li na základì
dosud provedených úkonù Policie Èeské republiky zjistit, které státní zastupitelství je k vypracování ádosti o právní pomoc pøísluné a je-li naléhavì tøeba o právní pomoc v cizinì
poádat, ádost vypracuje Nejvyí státní zastupitelství samo.
(2) ádost o právní pomoc se adresuje orgánu pøíslunému
k provedení doádaných procesních úkonù a jejím obsahem
jsou náleitosti uvedené v pøísluné mezinárodní smlouvì,
jako i odkaz na tuto smlouvu. Pokud neplatí ve vztazích mezi
Èeskou republikou a cizím státem taková smlouva, uvede se
v ádosti
a) odvolání na dosavadní styk pøísluných orgánù Èeské
republiky a cizího státu pøi poskytování právní pomoci,
b) oznaèení státního zastupitelství, které vykonává dozor
v pøípravném øízení trestním, toto øízení provádí nebo
pùsobí pøi postupu, který pøípravnému øízení pøedchází,
a jeho spisová znaèka, popøípadì takové údaje ohlednì
Nejvyího státního zastupitelství, bylo-li postupováno
podle odstavce 1 poslední vìty.
c) struèné vylíèení skutkového stavu, uvedení kvalifikace
podle trestního zákona a uvedení osobních dat obvinìného, pøípadnì uvedení jeho obhájce,
d) podrobné a úplné vymezení úkonù, o jejich provedení
se ádá, jako i uvedení skuteèností, které mají být doádanými úkony objasnìny, a odùvodnìní nezbytnosti
provedení takových úkonù na území cizího státu pro
trestní øízení vedené v Èeské republice,
e) údaje, které mohou provedení doádaných úkonù usnadnit (osobní data svìdkù, okolnosti, které mohou pøispìt
k identifikaci nebo vypátrání osob a vìcí, poukaz na
trestní stíhání vedené orgánem cizího státu v této vìci
nebo v jiné související vìci, apod.).
(3) Je-li poskytnutí právní pomoci zvlátì naléhavé, zejména proto, e obvinìný se nachází ve vazbì, provedení doadovaných úkonù bylo uloeno soudem, je vedeno trestní øízení
proti mladistvému nebo na poskytnutí právní pomoci zásadnì
závisí dalí prùbìh trestního øízení, popøípadì obvinìní dalích osob, uvede tyto skuteènosti státní zástupce vdy ve své
ádosti a poádá rovnì o její urychlené vyøízení.
(4) ádá-li státní zástupce právní pomoc pro trestní øízení
pøed zahájením trestního stíhání, uvede tuto skuteènost ve své
ádosti spolu s oznaèením osoby, vùèi ní smìøuje podezøení,
nebo s poukazem na to, e poskytnutí právní pomoci má vést
ke zjitìní pachatele.
(5) K ádosti se pøipojí spisový materiál a fotografická nebo
jiná dokumentace, které jsou nezbytné pro provedení doádaných úkonù, písemnosti, které mají být doruèeny, vìci dùleité
pro trestní øízení, apod.
(6) Pro vyhotovení ádosti pøísluného úøadu státního zastu-
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pitelství o právní pomoc a jejích pøípadných pøíloh se uije
pøimìøenì èl. 25 odst. 4 a 5.
(7) Pro poøizování pøekladu ádosti o právní pomoc a jejích
pøípadných pøíloh se uije pøimìøenì èl. 26.
(8) Stejnopis ádosti o právní pomoc se vdy zaloí do vyetøovacího spisu.
Èl. 42
ádost o právní pomoc s pøílohami zale nií státní zastupitelství Nejvyímu státnímu zastupitelství s poadavkem
pøedat ji pøíslunému orgánu cizího státu.
Èl. 43
(1) Nejvyí státní zastupitelství ádost a její pøílohy pøezkoumá z hlediska poadavkù vyplývajících z pøísluné mezinárodní smlouvy, a neplatí-li ve vztahu mezi Èeskou republikou a cizím státem taková smlouva, z hlediska oboustrannì
dodrovaných podmínek dosavadního styku mezi pøíslunými
orgány pøi poskytování právní pomoci.
(2) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e je
tøeba z hledisek uvedených v odstavci 1 ádost o právní pomoc nebo její pøílohy doplnit nebo opravit, vrátí ji, popøípadì
s jejími pøílohami se ádostí o doplnìní nebo opravu niímu
státnímu zastupitelství, které ádost pøedloilo. Pokud je to
moné a pro urychlení postupu vhodné, provede Nejvyí státní zastupitelství vhodným zpùsobem doplnìní nebo opravu
ádosti samo.
(3) Má-li Nejvyí státní zastupitelství jiné pøipomínky
k obsahu a formì ádosti o právní pomoc nebo jejích pøíloh,
postupuje pøimìøenì podle odst. 2.
(4) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e jsou
splnìny poadavky vyplývající z pøísluné mezinárodní smlouvy, a neplatí-li ve vztahu mezi Èeskou republikou a cizím
státem taková smlouva, poadavky vyplývající z dosavadního
styku mezi pøíslunými orgány pøi poskytování právní pomoci, vyhotoví pøedkládací zprávu a zale ji spolu se ádostí
niího státního zastupitelství a jejími pøílohami pøíslunému
orgánu cizího státu. Pro obsahové a formální náleitosti pøedkládací zprávy, poøizování pøekladu, jako i pro zpùsob jejího
pøedání orgánu cizího státu platí pøimìøenì èl. 31. V pøípadech
hodných zvlátního zøetele poádá Nejvyí státní zastupitelství orgán cizího státu o potvrzení, e ádost o právní pomoc
byla doruèena, a o sdìlení, kdy lze oèekávat její vyøízení.
O odeslání ádosti do ciziny Nejvyí státní zastupitelství informuje nií státní zastupitelství.
(5) Nejvyí státní zastupitelství vrátí ádost o právní pomoc
niímu státního zastupitelství, pokud ji nelze orgánu cizímu
státu pøedat, nebo jsou zde okolnosti uvedené v èl. 29 odst. 2.
(6) Nejvyí státní zastupitelství prùbìnì sleduje vyøízení ádosti o právní pomoc a v pøípadech, kdy je to s ohledem na prùbìh trestního øízení vedeného v Èeské republice nutné a s ohledem na charakter existujících vztahù s orgány cizího státu
moné a úèelné, poádá v pøimìøené dobì po odeslání ádosti
o právní pomoc pøísluný orgán cizího státu o sdìlení, kdy lze
vyøízení ádosti oèekávat, pøípadnì jaké pøekáky vyøízení
brání. V pøípadech, kdy je to vhodné, poádá o spolupráci zastupitelský úøad Èeské republiky v cizím státì.
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Èl. 44
(1) Poté, co Nejvyí státní zastupitelství obdrí od doádaného orgánu cizího státu spisový materiál k vyøízení ádosti
o právní pomoc a popøípadì vìci dùleité pro trestní øízení vedené v Èeské republice, pøedá je neprodlenì niímu státnímu
zastupitelství, které o právní pomoc poádalo.
(2) Pokud bylo poskytnutí právní pomoci orgánem cizího
státu odmítnuto nebo nebylo ádosti o právní pomoc vyhovìno z jiných dùvodù, sdìlí neprodlenì Nejvyí státní zastupitelství tyto skuteènosti spolu se svým stanoviskem niímu
státnímu zastupitelství. Zale mu rovnì spisový materiál, který v této souvislosti od orgánu cizího státu obdrelo, a vrátí
mu spisový materiál k doádání o právní pomoc v cizinì.
(3) V souvislosti s postupem podle odstavcù 1 a 2 Nejvyí
státní zastupitelství rovnì niímu státnímu zastupitelství
sdìlí, e provedlo doplnìní nebo opravy jeho ádosti o právní
pomoc nebo odstranilo její nedostatky (èl. 43 odst. 2, 3).
(4) Obdrí-li pøísluné nií státní zastupitelství spisový materiál k vyøízení své ádosti, která byla orgánu cizího státu zaslána Nejvyím státním zastupitelstvím pøímo, sdìlí tuto skuteènost Nejvyímu státnímu zastupitelství a uvede, zda byla
právní pomoc poskytnuta v poadovaném rozsahu.
Èl. 45
Pouití procesních pøedpisù Èeské republiky
pøi úkonech v cizinì
Orgán cizího státu provádí zásadnì procesní úkony k ádosti
o právní pomoc podle práva svého státu. Pokud je pro trestní
øízení vedené v Èeské republice tøeba, aby byl doádaný úkon
proveden v cizinì té v souladu s poadavky trestního øádu,
uvede pøísluné státní zastupitelství tento poadavek s odùvodnìním nezbytnosti takového postupu pro trestní øízení vedené v Èeské republice ve své ádosti o právní pomoc.
Èl. 46
Pøítomnost zástupce orgánù Èeské republiky
pøi úkonech v cizinì
(1) Vyadují-li to sloitost trestního øízení vedeného v Èeské
republice nebo sloitost úkonu, o jeho provedení v cizím
státì se ádá, a jeho význam pro trestní øízení vedené v Èeské
republice, poádá pøísluné státní zastupitelství ve své ádosti
o právní pomoc orgán cizího státu o souhlas s pøítomností
pøísluného státního zástupce, vyetøovatele, popøípadì jiné
povolané osoby, zejména obhájce obvinìného, pøi úkonech
právní pomoci v doádaném státì. Dále v ádosti pøísluné
státní zastupitelství poádá, aby udìlení souhlasu bylo sdìleno
spolu s uvedením data a místa konání doádaného úkonu
doadujícímu státnímu zastupitelství, popøípadì Nejvyímu
státnímu zastupitelství. Má-li doadující státní zastupitelství
zvlátní poadavek na datum konání úkonu, napøíklad z dùvodu nezbytnosti, aby si osoby, jich se provedení úkonu týká,
mohly opatøit si vízum ke vstupu do doádaného státu, uvede
tuto skuteènost rovnì ve své ádosti o právní pomoc.
(2) Nejvyí státní zastupitelství takový poadavek niího
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státního zastupitelství pøezkoumá, a shledá-li ho v souladu
s pøíslunou mezinárodní smlouvou, nebo neplatí-li ve vztazích mezi Èeskou republikou a cizím státem mezinárodní
smlouva, v souladu s podmínkami vyplývajícími z dosavadního styku mezi pøíslunými orgány pøi poskytování právní pomoci, sdìlí tento poadavek rovnì ve své pøedkládací zprávì
pøíslunému orgánu cizího státu. Nejvyí státní zastupitelství
zároveò poádá, aby v pøípadì, e úèast shora uvedených osob
u doádaného úkonu nebude povolena, byla tato skuteènost
pøísluným orgánem cizího státu výslovnì potvrzena. Pokud
Nejvyí státní zastupitelství neshledá tento poadavek niího státního zastupitelství v souladu s pøíslunou mezinárodní
smlouvou, a neplatí-li ve vztazích mezi Èeskou republikou
a cizím státem mezinárodní smlouva, v souladu s podmínkami vyplývajícími z dosavadního styku mezi pøíslunými orgány pøi poskytování právní pomoci, vrátí ádost o právní pomoc, popøípadì s pøipojenými pøílohami niímu státnímu zastupitelství se svým stanoviskem a ádostí takový poadavek
ze ádosti o právní pomoc vypustit. Pokud Nejvyí státní zastupitelství neshledá tento poadavek v ádosti o právní pomoc dostateènì odùvodnìným, vrátí tuto ádost popøípadì
s pøipojenými pøílohami niímu státnímu zastupitelství se ádostí poadavek øádnì odùvodnit.
(3) Poté, co Nejvyí státní zastupitelství obdrí od doádaného orgánu cizího státu povolení k pøítomnosti úøedních a jiných osob z Èeské republiky pøi úkonech právní pomoci
v tomto státì a zprávu o datu a místì konání doádaných procesních úkonù, vyrozumí neprodlenì nií státní zastupitelství, které o povolení ádalo. Toto státní zastupitelství rovnì
vyrozumí, jestlie takové povolení bylo odmítnuto a pøedá mu
originál nebo ovìøenou kopii takového sdìlení orgánu cizího
státu k zaloení do vyetøovacího spisu.
(4) Státní zástupce, vyetøovatel a dalí povolané osoby se
úèastní provádìní doádaných úkonù v cizinì jako pozorovatelé a poradci orgánù doádaného státu, které poskytují právní
pomoc. Nemohou zasahovat do provádìného úkonu, ale v pøípadì potøeby poádají orgán cizího státu, který právní pomoc
poskytuje, o zamìøení takového úkonu ke známým èi novì
zjitìným skuteènostem, o poloení dalích otázek vyslýchané
osobì, o provedení doplòujících skutkových zjitìní obstaráním dalího spisového materiálu, apod.
(5) Pokud neovládají státní zástupce, vyetøovatel nebo dalí
povolaná osoba, kteøí se úèastní provádìní doádaných úkonù
v cizinì, jazyk, v nìm se doádaný úkon v cizím státì provádí, zabezpeèí si sami ve své kompetenci, aby byli pøi takové
úèasti na doádaných úkonech doprovázeni tlumoèníkem.
(6) Jsou-li doádané orgány cizího státu ochotny pøíslunému státnímu zástupci nebo vyetøovateli ihned pøedat protokoly o doádaných úkonech, jako i dalí písemnosti a vìci
dùleité pro trestní øízení vedené v Èeské republice, státní zástupce nebo vyetøovatel je pøevezme. O této skuteènosti nií
státní zastupitelství vyrozumí Nejvyí státní zastupitelství.
Èl. 47
Doruèování v cizinì
(1) ádá-li pøísluné státní zastupitelství cestou právní pomoci v cizinì o doruèení svého rozhodnutí èi jiné své písemnosti, nebo o doruèení rozhodnutí nebo jiné písemnosti jiného
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orgánu èinného v pøípravném øízení, zváí, zda pro úèely
trestního øízení vedeného v Èeské republice postaèí forma
a zpùsob doruèení, jak ho provede doádaný orgán podle pøísluné mezinárodní smlouvy, popøípadì práva cizího státu.
Pokud dospìje k závìru, e s ohledem na povahu doruèovaného rozhodnutí nebo písemnosti a právní dùsledky s doruèením
spojené, je tøeba poádat o doruèení rozhodnutí podle poadavkù trestního øádu (doruèení do vlastních rukou a vylouèení
uloení doruèované zásilky u potovního úøadu, protokolární
pøedání rozhodnutí nebo jiné písemnosti adresátu a zjitìní jeho stanoviska k obsahu doruèovaného rozhodnutí nebo jiné
písemnosti, popøípadì k opravnému prostøedku apod.), a je-li
takový poadavek v souladu s pøíslunou mezinárodní smlouvou, vyjádøí ho s odùvodnìním nezbytnosti doádaného postupu v ádosti o právní pomoc.
(2) Doruèované rozhodnutí nebo jiná písemnost musí být
opatøeny pøekladem obdobnì jako ádost o právní pomoc (èl.
41 odst. 5). Pokud pøísluná mezinárodní smlouva nevyaduje, aby doruèovaná písemnost byla opatøena pøekladem, ale
stanoví, e adresát mùe pøevzetí takové písemnosti neopatøené pøekladem do jeho mateøského jazyka odmítnout, zváí
státní zastupitelství, který o právní pomoc ádá, tuto monost
a v návaznosti na to s ohledem na význam doruèení rozhodne
o opatøení pøekladu.
(3) Obèanùm Èeské republiky, kteøí se zdrují v cizinì, se
rozhodnutí a jiné písemnosti státního zastupitelství, jako
i dalích orgánù èinných v pøípravném øízení doruèují prostøednictvím pøísluného zastupitelského úøadu Èeské republiky v cizím státì. Obèanùm cizího státu mohou být na území
cizího státu pøímo doruèována uvedená rozhodnutí a dalí písemnosti, jestlie to umoòuje mezinárodní smlouva, nebo neplatí-li zde taková smlouva, jestlie to umoòují podmínky
styku oboustrannì dodrované pøíslunými orgány Èeské republiky a cizího státu.
(4) Pøedvolání osob k úkonùm do Èeské republiky, popøípadì jiné písemnosti, o jejich doruèení v cizinì se ádá, nesmìjí
obsahovat pohrùku sankcí za nedostavení se k úkonu vèetnì
pøedvedení.
Èl. 48
Pøímý styk niích státních zastupitelství
s orgány cizího státu
Pokud z mezinárodní smlouvy vyplývá, e ádosti o právní
pomoc podávají pøísluným orgánùm cizího státu pøímo nií
státní zastupitelství, uijí se pro jejich postup pøimìøenì èl. 41,
43, 45 a 47.
Postup pøi poskytování právní pomoci
cizozemským orgánùm
Èl. 49
Pøi poskytování právní pomoci cizozemským orgánùm je
tøeba, aby státní zástupci zajistili
a) aby doádané procesní úkony byly provedeny pøesnì,
úplnì a rychle,
b) aby protokoly a jiné dokumenty pøedávané jako vyøízení
ádosti o právní pomoc mìly bezvadnou vnìjí úpravu a for-
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mální náleitosti, zejména byly opatøeny kulatým úøedním
razítkem, seity, oèíslovány a zapsány do pøipojeného spisového pøehledu,
c) aby protokoly a jiné dokumenty byly pøedloeny cizozemským orgánùm v poadovaném poètu vyhotovení.
Èl. 50
(1) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství ádost cizozemského orgánu o právní pomoc pro trestní øízení vedené v cizinì, pøezkoumá ji z hlediska jejího souladu s pøíslunou mezinárodní smlouvou, a neplatí-li mezi Èeskou republikou a cizím státem taková smlouva, z hlediska oboustrannì dodrovaných podmínek dosavadního styku mezi pøíslunými orgány
pøi poskytování právní pomoci a z hlediska procesních pøedpisù Èeské republiky.
(2) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e poskytnutí právní pomoci orgány Èeské republiky musí být odmítnuto, vyhotoví své stanovisko s odùvodnìním odmítnutí,
zejména s odvoláním na pøísluné ustanovení mezinárodní
smlouvy a poukazem na procesní pøedpisy Èeské republiky,
a zale je orgánu cizího státu, který ádost o právní pomoc podal, a vrátí mu popøípadì pøiloený spisový materiál.
(3) Zjistí-li Nejvyí státní zastupitelství, e státní zastupitelství popøípadì jiné orgány pøípravného øízení trestního nejsou k poskytnutí právní pomoci k ádosti cizozemského orgánu pøísluné, pøedá takovou ádost jinému pøíslunému orgánu v Èeské republice. Má-li být taková ádost o právní pomoc k vyøízení pøedána soudu, uèiní tak Nejvyí státní zastupitelství prostøednictvím mezinárodnìprávního odboru Ministerstva spravedlnosti.
(4) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e nejsou dány dùvody k odmítnutí právní pomoci podle odstavce
2 a e pro poskytnutí právní pomoci je pøísluné státní zastupitelství, pøedá ádost cizozemského orgánu pøíslunému niímu státnímu zastupitelství k provedení doádaných úkonù.
Pokud je to ze zvlátních dùvodù nutné nebo vhodné, pøedá
Nejvyí státní zastupitelství tuto ádost k provedení doádaných úkonù pøímo vyetøovateli, který je pøísluný ke konání
vyetøování na území Èeské republiky.
(5) Nelze-li pøi postupu podle odstavce 4 zjistit, které státní
zastupitelství nebo který vyetøovatel jsou pøísluní k provedení doádaných úkonù, vyøídí ádost o právní pomoc pøímo
Nejvyí státní zastupitelství, které v takovém pøípadì mùe
poádat o souèinnost Úøad vyetøování pro ÈR Policie ÈR nebo Policejní prezídium Policie ÈR, pokud to podle povahy doádaného úkonu pøichází v úvahu.
(6) Nejvyí státní zastupitelství sleduje vyøizování ádosti
cizozemského orgánu o právní pomoc pøísluným státním zastupitelstvím nebo vyetøovatelem tak, aby byly splnìny závazky, které vyplývají pro Èeskou republiku z pøísluné mezinárodní smlouvy, a neplatí-li ve vztazích mezi Èeskou republikou a cizím státem taková smlouva, z oboustrannì dodrovaných podmínek poskytování právní pomoci. Za tím úèelem
vyaduje od niího státního zastupitelství, popøípadì od vyetøovatele, jim ádost o právní pomoc pøedalo, podání informace o stavu vyøizování ádosti o právní pomoc, pokud ádosti o právní pomoc nebylo vyhovìno v pøimìøené dobì.
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Èl. 51
(1) Poté, co pøísluné státní zastupitelství nebo vyetøovatel
provedou doádané úkony, pøedají vekerý shromádìný spisový materiál, jako i vìci dùleité pro trestní øízení vedené
orgánem cizího státu Nejvyímu státnímu zastupitelství.
(2) Poté, co Nejvyí státní zastupitelství od niího státního
zastupitelství nebo vyetøovatele obdrí jako vyøízení ádosti
orgánu cizího státu o právní pomoc shromádìné písemnosti,
pøezkoumá je z hlediska splnìní podmínek pøísluné mezinárodní smlouvy, popøípadì z hlediska oboustrannì dodrovaných podmínek poskytování právní pomoci, jako i z hledisek
uvedených v èl. 49.
(3) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e ádosti cizozemského orgánu o právní pomoc bylo na území
Èeské republiky øádnì vyhovìno, zale spisový materiál a vìci dùleité pro trestní stíhání v cizinì cizozemskému orgánu,
od nìho ádost o právní pomoc obdrelo.
(4) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e je
tøeba právní pomoc doplnit, napø. provedením dalích procesních úkonù nebo doplnìním úkonù ji provedených, vrátí ádost cizozemského orgánu pøíslunému niímu státnímu zastupitelství nebo vyetøovateli se ádostí o její doplnìní. Pro
dalí postup platí pøimìøenì èl. 51 odst. 1 a 3.
(5) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství od niího úøadu
státního zastupitelství nebo vyetøovatele, kterým byla ádost
o právní pomoc pøedána, zprávu, e ádosti nelze z váných
dùvodù vyhovìt, napø. jestlie svìdek zemøel nebo se zdruje
na neznámém místì, jestlie spisový materiál, o jeho pøedání
se ádá, je tøeba pro trestní øízení probíhající v Èeské republice, jestlie vìcný nebo listinný dùkaz nebyl nalezen nebo byl
znièen, vyrozumí o takové pøekáce poskytnutí právní pomoci orgán cizího státu, který mu ádost o právní pomoc pøedal.
(6) Je-li to vhodné nebo pro urychlení postupu èi z jiného
dùvodu nutné, mohou být písemnosti k vyøízení ádosti
o právní pomoc, jako i vìci dùleité pro trestní øízení vedené
v cizinì pøedány orgánu cizího státu pøímo niím státním zastupitelstvím nebo vyetøovatelem provádìjícím doádané
úkony. Pokud Nejvyí státní zastupitelství samo takový poadavek niímu státnímu zastupitelství nebo vyetøovateli
nepøedalo, vyrozumí nií státní zastupitelství nebo vyetøovatel Nejvyí státní zastupitelství o tomto svém úmyslu, popøípadì o takovém dodateèném poadavku orgánu cizího státu, který obdreli pøímo. Nejvyí státní zastupitelství vhodným zpùsobem pøezkoumá splnìní podmínek uvedených
v odstavci 2 a své stanovisko k takovému postupu neprodlenì
sdìlí niímu státnímu zastupitelství nebo vyetøovateli.
(7) Vyøizovalo-li ádost o právní pomoc pøímo Nejvyí
státní zastupitelství (èl. 50 odst. 5), postupuje se pøimìøenì podle odstavcù 2 a 6.
Èl. 52
Pouití procesních pøedpisù cizího státu
pøi úkonech v Èeské republice
(1) Pøi poskytování právní pomoci postupují pøísluní státní
zástupci a vyetøovatelé, popøípadì za podmínek èl. 50 odst. 4
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Nejvyí státní zastupitelství, podle procesních pøedpisù Èeské republiky. Pøitom jsou povinni vdy zajistit i právo obvinìného na obhajobu, zejména jsou-li dány dùvody nutné obhajoby (§ 36 tr. ø.).
(2) Byla-li podána ádost o provedení úkonu té podle poadavkù procesního práva cizího státu, Nejvyí státní zastupitelství ji pøezkoumá z hlediska podmínek pøísluné mezinárodní smlouvy, popøípadì z hlediska právního øádu Èeské republiky.
(3) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e takové ádosti lze vyhovìt, sdìlí toto stanovisko pøíslunému
niímu státnímu zastupitelství nebo vyetøovateli, kteøí takový poadavek cizozemského orgánu pøi poskytování právní
pomoci uskuteèní nebo takto postupuje, pokud vyøizuje ádost
o právní pomoc samo.
(4) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e takovému poadavku cizozemského orgánu nelze vyhovìt, sdìlí
to neprodlenì cizozemskému orgánu, který mu takový poadavek pøedloil, se ádostí o stanovisko pro dalí postup orgánù Èeské republiky. Po doruèení tohoto stanoviska popøípadì
koná dalí opatøení k poskytnutí právní pomoci.
Èl. 53
Pøítomnost zástupce cizího státu
pøi úkonech v Èeské republice
(1) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství spolu se ádostí
orgánù cizího státu o právní pomoc rovnì poadavek, aby se
úøední èi jiné povolané osoby tohoto státu mohly úèastnit provádìní doádaných procesních úkonù v Èeské republice, pøezkoumá tento poadavek z hlediska podmínek pøísluné mezinárodní smlouvy, popøípadì z hlediska právního øádu Èeské
republiky.
(2) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e nic
nebrání takové úèasti uvedených osob cizího státu, poádá
pøísluné nií státní zastupitelství nebo pøísluného vyetøovatele, kterým ádost o právní pomoc pøedává, o organizaènì
technické zabezpeèení pøítomnosti tìchto osob pøi doádaných úkonech. Termín a místo provedení doádaných úkonù
sdìlí cizozemskému orgánu, který takovou ádost pøedloil,
nebo osobám, které se mají provedení úkonu v Èeské republice úèastnit, Nejvyí státní zastupitelství nebo pøísluné státní
zastupitelství nebo pøísluný vyetøovatel.
(3) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e takové ádosti nelze vyhovìt, sdìlí své stanovisko s odùvodnìním cizozemskému orgánu, který ádost pøedloil, a poádá
ho o sdìlení, zda mají být doádané úkony na území Èeské republiky provedeny bez pøítomnosti úøedních osob cizího státu. Poté, co obdrí toho sdìlení, popøípadì koná dalí opatøení
k poskytnutí právní pomoci.
Èl. 54
(1) Obdrí-li ádost cizozemského orgánu o právní pomoc
nebo ádost tohoto orgánu o povolení úèasti úøedních a jiných
povolaných osob pøi doádaných úkonech pøímo nií státní
zastupitelství, aèkoli podle pøísluné mezinárodní smlouvy
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musejí být takové ádosti pøedkládány Nejvyímu státnímu
zastupitelství, vyrozumí nií státní zastupitelství ihned Nejvyí státní zastupitelství a poádá ho o stanovisko.
(2) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e je
tøeba poskytnutí právní pomoci odmítnout nebo e nelze ádosti o úèast úøedních a jiných povolaných osob cizího státu
pøi doádaných procesních úkonech vyhovìt, sdìlí ihned toto
stanovisko niímu státnímu zastupitelství a poádá ho o okamité pøedání spisového materiálu. Poté postupuje obdobnì
podle èl. 50 odst. 2 a èl. 53 odst. 3.
(3) Dospìje-li Nejvyí státní zastupitelství k závìru, e jsou
dány podmínky pro poskytnutí právní pomoci a e ádosti
o úèast úøedních a jiných povolaných osob cizího státu pøi doádaných úkonech v Èeské republice lze vyhovìt, sdìlí ihned
své stanovisko niímu státnímu zastupitelství se ádostí o zabezpeèení dalího postupu.
(4) Obdrí-li pøímo nií státní zastupitelství ádost cizozemského orgánu o provedení doádaného úkonu na území
Èeské republiky té podle procesního práva cizího státu (èl.
52), postupuje se pøimìøenì podle odstavcù 1 a 3.
(5) Obdrí-li ádosti uvedené v odstavcích 1 a 4 pøímo nií
státní zastupitelství, které se vak necítí být k poskytnutí
právní pomoci pøísluné, nebo má jiné výhrady k doádané
právní pomoci, pøedá tyto ádosti, vèetnì pøiloeného spisového materiálu spolu se svým stanoviskem Nejvyímu státnímu zastupitelství, které zabezpeèí dalí postup.
(6) Obdrí-li Nejvyí státní zastupitelství zprávu vyetøovatele, e mu byla pøímo doruèena ádost uvedená v odstavcích 1 a 4, postupuje se obdobnì jako podle odstavcù 2 a 3.
Pokud se vyetøovatel nepovauje za pøísluného k poskytnutí
právní pomoci a pøedá tuto ádost, vèetnì pøiloeného spisového materiálu se stanoviskem Nejvyímu státnímu zastupitelství, zabezpeèí Nejvyí státní zastupitelství dalí postup.
Èl. 55
Doruèování
(1) ádosti cizozemského orgánu o právní pomoc doruèením jeho písemnosti vyhoví pøísluné státní zastupitelství
v souladu s poadavky pøísluné mezinárodní smlouvy. Pokud
ve vztazích mezi Èeskou republikou a cizím státem neplatí
mezinárodní smlouva, pøísluné státní zastupitelství postupuje
podle trestního øádu, pøièem jde-li o doruèení procesního
rozhodnutí, pøedvolání k jednání orgánu trestního øízení cizího
státu anebo jiné písemnosti srovnatelné závanosti, pøedá toto
státní zastupitelství písemnost adresátu protokolárnì. V protokolu se uvede, kdy, kde a komu byla písemnost pøedána
a popøípadì jaké je stanovisko pøíjemce k obsahu písemnosti
nebo opravnému prostøedku. Protokol musí splòovat formální
a obsahové poadavky kladené na písemnosti pøedávané do
ciziny.
(2) Protokol o doruèení písemnosti a jiné doruèné doklady
se pøedají Nejvyímu státnímu zastupitelství. Pokud z dùvodu urychlení postupu nebo vhodnosti hodlá nií státní zastupitelství pøedat tyto materiály pøímo cizozemskému orgánu,
který o právní pomoc ádal, postupuje pøimìøenì podle èl. 51
odst. 6.
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Èl. 56

Èl. 59

Pøímý styk niích státních zastupitelství
s orgány cizího státu
Pokud z mezinárodní smlouvy, vyplývá, e ádosti o právní
pomoc podávají pøísluné orgány cizího státu pøímo niím
státním zastupitelstvím, uijí se pro jejich postup pøimìøenì
èl. 49 a 55.

Øízení o uznání rozhodnutí a o výkonu rozsudku
cizozemských soudù

(1) Státní zástupci niích státních zastupitelství se s cizozemskými konzulárními úøady stýkají prostøednictvím Nejvyího státního zastupitelství, pokud z mezinárodních smluv
nebo oboustrannì dodrované praxe nevyplývá, e se státní
zástupci niích státních zastupitelství stýkají s konzu-lárními
úøady cizích státù pøímo.
(2) Nejvyí státní zastupitelství se s konzulárními úøady
stýká prostøednictvím Ministerstva zahranièních vìcí, pokud
z mezinárodních smluv nebo oboustrannì dodrované praxe
nevyplývá, e se Nejvyí státní zastupitelství s tìmito úøady
stýká pøímo.

Èl. 57

Èl. 60

(1) V øízení Nejvyího soudu o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území Èeské republiky podle § 384a tr. ø.
pøednese stanovisko nejvyího státního zástupce státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství.
(2) Veøejného zasedání pøísluného soudu k rozhodnutí o výkonu rozsudku cizozemského soudu na území Èeské republiky podle § 384d tr. ø. se úèastní státní zástupce pøísluného
státního zastupitelství.

(1) Má-li státní zástupce niího státního zastupitelství pochybnosti o formì styku s cizozemským konzulárním úøadem,
vyádá si stanovisko Nejvyího státního zastupitelství.
(2) Nejvyí státní zastupitelství obstará neprodlenì cestou
Ministerstva zahranièních vìci nebo pøímo konzultací s pøísluným konzulárním úøadem informaci nezbytnou pro rozhodnutí o formì styku a sdìlí ji niímu státnímu zastupitelství.

Oddíl 7

Èl. 61

Styk s cizozemskými konzulárními úøady

Zprávu o stavu pøípravného øízení vedeného proti obèanu cizího státu, jako i zprávu o stavu pøípravného øízení, v nìm
jako pokozený vystupuje obèan cizího státu, podává k ádosti konzulárního úøadu pøísluný státní zástupce, který vykonává dozor nad pøípravným øízením nebo který sám toto øízení
vede. Státní zástupce odepøe podání informace v konkrétní vìci, v ní nebylo dosud pravomocnì rozhodnuto, pokud by taková informace byla v rozporu s ustanovením § 8a odst. 1 vìty druhé tr. ø.

Oddíl 6

Èl. 58
(1) Postup státních zástupcù pøi styku s cizozemskými konzulárními úøady v Èeské republice v trestních vìcech týkajících se obèanù cizích státù vyplývá z pøísluných smluv o konzulárních stycích, kterými je Èeská republika vázána.
(2) V rámci styku s cizozemskými konzulárními úøady pøísluní státní zástupci zejména
a) udìlují pøedchozí písemný souhlas s konzulárními návtìvami u obvinìných obèanù cizího státu, u nich je
dùvodem vazby obava, e budou maøit objasòování skuteèností závaných pro trestní stíhání (èást II, oddíl 4),
b) podávají k ádosti konzulárního úøadu informace o stavu pøípravného øízení vedeného proti obèanu cizího státu nebo pøípravného øízení, v nìm jako pokozený vystupuje obèan cizího státu,
c) pøedávají konzulárnímu úøadu osobní vìci obèanù cizího státu, proti kterým je vedeno pøípravné øízení nebo
kteøí byli pokozeni trestnou èinností jiných osob, pokud se takové vìci nacházejí u státního zastupitelství
a nejsou ji dále tøeba jako vìci dùleité pro trestní øízení ve smyslu § 78 tr. ø.
(3) Vekeré písemnosti státních zástupcù, které jsou pøedávány cizozemským konzulárním úøadùm, musejí vyhovovat
po obsahové a formální stránce poadavkùm kladeným na písemnosti pøedávané do ciziny a vekerý styk státních zastupitelství s cizozemskými konzulárními úøady musí vycházet ze
zásad zdvoøilosti ve vztazích mezi orgány dvou státù.

1a)

Èást druhá
Trestní stíhání cizincù
Oddíly 1 a 3
Vyputìny.
Oddíl 4
Povolování konzulárních návtìv v pøípravném øízení
Èl. 68
(1) Konzulární návtìva obvinìného obèana cizího státu,
u kterého je v prùbìhu pøípravného øízení dùvodem vazby
obava, e bude maøit objasòování skuteèností závaných pro
trestní stíhání,1a) se mùe uskuteènit jen s pøedchozím písemným souhlasem státního zástupce.
(2) Písemný souhlas s konzulární návtìvou podle odstavce

§ 67 odst. 1 písm. b) zákona è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù.

èástka 4

Pokyn è. 24

1 udìlí na ádost obvinìného obèana cizího státu nebo na ádost konzulárního úøedníka státní zástupce, který vykonává
v dané vìci dozor nad pøípravným øízením, nebo který sám toto øízení vede; pøed svým rozhodnutím projedná státní zástupce ádost o souhlas s konzulární návtìvou s vyetøovatelem.
Písemný souhlas s konzulární návtìvou, v nìm uvede i termín a místo jejího konání, státní zástupce zale obvinìnému
obèanovi cizího státu a pøíslunému konzulárnímu úøadu;
souèasnì s udìlením souhlasu si státní zástupce mùe vyhradit svoji pøítomnost pøi konzulární návtìvì.
(3) Souhlas udìlený státním zástupcem nenahrazuje
stanovení podmínek návtìvy podle zvlátního zákona.1b)
Èl. 69
(1) Státní zástupce, který si vyhradil svoji pøítomnost pøi
konzulární návtìvì, dohlíí na její prùbìh buï osobnì, nebo
tím povìøí jiného státního zástupce.
(2) Státní zástupce, který je pøítomen konzulární návtìvì,
dbá na to, aby její prùbìh ani ve svých dùsledcích neztìoval
orgánùm èinným v trestním øízení plnìní jejich zákonných povinností a nebránil splnìní úkolù trestního øízení.1c) Pøed rozhovorem konzulárního úøedníka s obvinìným státní zástupce
oba vhodným zpùsobem upozorní, e rozhovor se mùe týkat
jen osobních pomìrù obvinìného, jeho zdravotního stavu, styku s rodinou, osobních potøeb a zajitìní obhajoby obvinìného; rovnì je státní zástupce upozorní, e pøedmìtem rozhovoru nesmìjí být záleitosti bezprostøednì se týkající skutku,
pro který je obvinìný trestnì stíhán.
(3) Délku konzulární návtìvy stanoví státní zástupce v dohodì s konzulárním úøedníkem; pøitom respektuje zákonnou
úpravu návtìv obvinìných.1d) Jestlie vak pøi rozhovoru konzulárního úøedníka obvinìným nejsou dodrovány podmínky
dle odstavce 2 nebo jestlie prùbìh konzulární návtìvy jiným
zpùsobem brání øádnému plnìní zákonných povinností orgánù
èinných v trestním øízení nebo splnìní úkolù tohoto øízení,
státní zástupce konzulární návtìvu pøimìøeným zpùsobem
pøedèasnì ukonèí.
(4) Má-li být rozhovor mezi konzulárním úøedníkem a obvinìným veden v jazyku, který státní zástupce neovládá, dohlíí
státní zástupce na prùbìh konzulární návtìvy v pøítomnosti
vhodné osoby, znalé pøísluného cizího jazyka. Úèast této osoby pøi konzulární návtìvì si státní zástupce pøedem zajistí.
(5) Státní zástupce nemùe sám povolit pøedání balíèku obvinìnému. Je-li souèasnì se ádostí o souhlas s konzulární návtìvou poádáno o souhlas s pøedáním balíèku obvinìnému,
uvìdomí státní zástupce o této ádosti øeditele vazební vìznice.
(6) Obdrí-li státní zástupce ádost o souhlas s konzulární
návtìvou poté, co ji byla podána obaloba, postoupí ádost
pøíslunému soudu a adatele o tom uvìdomí.
Èl. 70
Pro styk státních zástupcù s cizozemskými konzulárními
úøady pøi udìlování souhlasu s konzulárními návtìvami platí
1b)
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obdobnì èl. 59.
Oddíl 5
Pøedávání korespondence obèanù cizích státù
ve vazbì konzulárnímu úøadu
Èl. 71
Ohlednì dopisù, jimi se obèan cizího státu ve vazbì obrací
na konzulární úøad a které byly pøedány pøíslunému státnímu
zastupitelství, se postupuje v souladu se zákonem è. 293/1993
Sb., o výkonu vazby.2)
Èl. 72
Pro styk státních zástupcù s cizozemskými konzulárními
úøady pøi pøedávání korespondence obèanù cizích státù ve
vazbì konzulárnímu úøadu se uije pøimìøenì èl. 59.
Èást tøetí
Závìreèná ustanovení
Èl. 73
Pro postup státních zástupcù v právním styku s cizinou v jiných vìcech v pùsobnosti státního zastupitelství se uije pøimìøenì èást I, oddíl 5.
Èl. 74
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 24. února 1994.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
4/1995 ze dne 27. èervna 1995, jím se mìní a doplòuje pokyn
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1994 ze
dne 23. února 1994, nabyl úèinnosti dnem 1. èervence 1995.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
5/1997 ze dne 19. prosince 1997, jím se mìní a doplòuje
pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
3/1994 ze dne 23. února 1994, nabyl úèinnosti dne 1. ledna
1998.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
5/2000 ze dne 10. dubna 2000, kterým se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyího zástupce poø. è. 3/1994 ze dne
23. února 1994, nabyl úèinnosti dne 1. kvìtna 2000.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
1/2001 ze dne 25. kvìtna 2001, kterým se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyího zástupce poø. è. 3/1994 ze dne
23. února 1994, nabyl úèinnosti dne 1. èervna 2001.
Nejvyí státní zástupkynì:
z povìøení JUDr. Bohumíra Kopeèná v. r.
námìstkynì nejvyího státního zástupce

§ 14 odst. 2 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 1 zákona è. 141/l96l Sb. o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù.
1d)
§ 14 odst. 1 a 5 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
2)
§ 13 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

1c)
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25
Sdìlení
Informace o výi diskontní sazby stanovené
Èeskou národní bankou
(min. sprav. è. j. 343/01-L)
V souvislosti s ustanovením § 1 naøízení vlády è. 142/1994
Sb., kterým se stanoví výe úrokù z prodlení a poplatku z prodlení podle obèanského zákoníku, se sdìluje, e diskontní saz-

ba, která dosud èinila 5 procent, byla Èeskou národní bankou
sníena s úèinností od 23. února 2001 na 4 procenta.

26
Sdìlení
Informace o výi diskontní sazby stanovené
Èeskou národní bankou
(min. sprav. è. j. 343/01-L)
V souvislosti s ustanovením § 1 naøízení vlády è. 142/1994
Sb., kterým se stanoví výe úrokù z prodlení a poplatku z prodlení podle obèanského zákoníku, se sdìluje, e diskontní saz-

ba, která dosud èinila 4 procenta, byla Èeskou národní bankou
zvýena s úèinností od 27. èervence 2001 na 4,25 procenta.
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