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5
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 4/2001
nejvyího státního zástupce, jím se mìní 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, sdìlení o opravì chyb
poø. è. 12/2000 ze dne 28. prosince 2000 a pokynu obecné povahy poø. è. 2/2001 ze dne 1. èervna 2001
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:

6. V èl. 2a odst. 6 se na konci vkládá závorka a slova § 141
odst. 3 poslední vìta.

Èl. I

7. Èl. 3 vèetnì poznámek pod èarou è. 2) a 3) zní:
(1) Spory o pøíslunost mezi státními zastupitelstvími v pøípravném øízení rozhoduje státní zastupitelství, které je vùèi
obìma nejblíe vyí,2) a to usnesením, proti nìmu zákon
stínost nepøipoutí.3)
(2) Koná-li se provìøování skuteèností nasvìdèujících tomu,
e byl spáchán trestný èin (dále jen provìøování), a vznikne-li spor o pøíslunost mezi policejními orgány (§ 158 odst.
10, § 12 odst. 2 tr. ø.), státní zástupce uèiní opatøení, aby vìc
pøevzal pøísluný policejní orgán.
(3) Pøedloí-li policejní orgán spisy státnímu zástupci se svým
stanoviskem, protoe se ve vìci, která mu byla pøedána jiným
policejním orgánem k vyetøování, nepovauje za pøísluného
(§ 162 odst. 2 tr. ø.), státní zástupce uèiní opatøení smìøující
k tomu, aby vìc pøevzal orgán k vyetøování pøísluný. Shledá-li, e je dána vìcná pøíslunost policejního orgánu, který
mu spisy pøedloil, zale mu je s pøípadnými pokyny k dalímu postupu.
(4) Zjistí-li státní zástupce pøi výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení, e pøísluným k provìøování nebo vyetøování je policejní orgán s vyím nebo
niím stupnìm pùsobnosti anebo povauje-li státní zástupce
za potøebné s ohledem na povahu a závanost vìci, aby vìc
dále provìøoval nebo vyetøoval policejní orgán s vyím, popøípadì niím stupnìm pùsobnosti, postupuje podle § 157
odst. 2 písm. b) tr. ø.
(5) Vznikne-li spor o místní pøíslunost policejního orgánu,
státní zástupce postupuje podle § 21 jednacího øádu."

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 poø. è. 11/2000 ze
dne 13. prosince 2000, sdìlení o opravì chyb poø. è. 12/2000
ze dne 28. prosince 2000 a pokynu obecné povahy poø. è.
2/2001 ze dne 1. èervna 2001, se mìní takto:
1. V èl. 1 se slova pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání, pøi trestním stíhání osob a výkonu dozoru v pravném øízení trestním nahrazují slovy pøi výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení trestním a trestním
stíhání osob.
2. Dosavadní èl. 1 se oznaèuje jako odstavec 1 a pøipojují se
odstavce 2 a 3, které vèetnì poznámky pod èarou è. 1) znìjí:
(2) Pøi trestním stíhání a ve zkráceném pøípravném øízení
ve vìcech pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù
Bezpeènostní informaèní sluby státní zástupci postupují podle pokynu obecné povahy poø. è. 5/2001; ustanovení tohoto
pokynu se uijí jen tehdy, pokud pokynem obecné povahy poø.
è. 5/2001 není výslovnì stanoveno jinak nebo vyplývá-li to
z povahy vìci.
(3) Státní zástupci pøi svém postupu v trestním øízení vyuívají pomoci a souèinnosti s Probaèní a mediaèní slubou1)
s cílem napomoci ve vhodných pøípadech uplatnìní mimosoudního vyøízení vìci nebo uloení trestu nespojeného s trestem odnìtím svobody (èást está).
3. Èl. 2 odst. 1 zní:
(1) Pøíslunost státních zástupcù k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení trestním je stanovena v § 12 a § 16 jednacího øádu.
4. Èl. 2 odst. 3 vèetnì poznámky pod èarou è. 1) se zruuje.
5. V èl. 2a odst. 3 tøetí vìtì se slovo "vyetøovateli" nahrazuje slovy policejnímu orgánu.
1) Zákon è. 257/2000 Sb., o Probaèní a mediaèní slubì.
2) § 8 odst. 2 zákona.
3) § 24 tr. ø. per analogiam ve spojení s § 141 odst. 2 tr. ø.

8. Èl. 3a vèetnì nadpisu zní:
Èl. 3a
Rozhodování o vylouèení
(1) Rozhodne-li v trestním øízení státní zástupce o svém vylouèení z dùvodù uvedených v § 30 tr. ø., o stínosti proti takovému rozhodnutí rozhoduje nejblíe vyí státní zastupitelství.
(2) Vydal-li rozhodnutí podle § 31 odst. 1 tr. ø. policejní orgán, státní zástupce, který vykonává dozor nad zachováváním
zákonnosti v pøípravném øízení, o stínosti nerozhoduje a podání, je je takovou stíností, postoupí neprodlenì vedoucímu
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policejního orgánu. Vìc pøezkoumá na základì ádosti podle
§ 157a odst. 1 tr. ø. (èl. 9e); mùe tak uèinit i z vlastního podnìtu.
9. Èl. 5 vèetnì nadpisu zní:
Èl. 5
Výkon dohledu vyích státních zastupitelství nad
niími státními zastupitelstvími
(1) Nejblíe vyí státní zastupitelství vykonávají dohled
nad postupem niích státních zastupitelství ve svém obvodu
pøi výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení trestním a trestním stíhání a pøi úèasti v øízení pøed
soudem v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona a § 1
a § 2 jednacího øádu.
(2) Ustanovení o výkonu dohledu nejsou dotèena ustanovením § 157a odst. 2 tr. ø. o pøezkoumávání postupu státního zástupce z podnìtu ádostí o odstranìní prùtahù v øízení nebo
závad v jeho postupu ve vìcech, ve kterých vyetøování nebo
zkrácené pøípravné øízení koná státní zástupce (§ 161 odst. 3,
4 a § 179a odst. 3 tr. ø.).

èástka 3

státního zastupitelství8) mùe s pøihlédnutím k povaze konkrétní vìci jít zejména tehdy, jestlie nií státní zastupitelství
v konkrétní vìci neprovede úkon, který bylo povinno v souladu s platnými právními pøedpisy ve lhùtách zde uvedených
provést, nebo nesplní pokyn vydaný vyím státním zastupitelstvím podle § 10 vìty první zákona, pokud souèasnì nevyuije monosti odmítnout splnìní pokynu pro rozpor se zákonem, anebo splnìní odmítne, nikoli vak ve lhùtách uvedených v odstavci 1.
11. V èl. 7a poznámka pod èarou è. 8b) zní:
8b) § 8 odst. 1 zákona ve spojení s § 88 písm. c) o. s. ø.
12. V èl. 8 vìtì první se slova "anebo pùsobí pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání" zruují. Ve vìtì druhé slova v závorce
znìjí: § 11 odst. 1 písm. c) tr. ø.; § 10 odst. 2 tr. ø. per analogiam.
13. Oddíl první vèetnì nadpisu zní:
Oddíl první
Náprava závaných nedostatkù v èinnosti
policejního orgánu

10. Èl. 7 vèetnì nadpisu a poznámek pod èarou è. 6), 7) a 8) zní:

Èl. 9

Èl. 7

(1) Zjistí-li státní zástupce závané nedostatky v postupu
policejního orgánu pøi vykonávání úkonù trestního øízení, pokud na nì písemnì neupozorní vedoucího pøísluného policejního orgánu, vedoucí státní zástupce je projedná s pøísluným
vedoucím pracovníkem a navrhne pøijmout neprodlenì opatøení k nápravì. O projednání se poøídí záznam, který se zaloí
do dozorového spisu.
(2) Pokud by projednání závaných nedostatkù nevedlo
k nápravì, vedoucí státní zástupce informuje o závaných nedostatcích v postupu policejního orgánu vedoucího pøísluného nadøízeného policejního orgánu s poadavkem na provedení opatøení k odstranìní nedostatkù. O tomto opatøení vdy
uvìdomí nejblíe vyí státní zastupitelství. Neuèiní-li tak, poádá o provedení opatøení nejblíe vyí státní zastupitelství,
jemu pøedloí potøebné písemné materiály, svìdèící o nedostatcích v èinnosti policejního orgánu a uvede, jaká opatøení
a s jakými výsledky ji døíve v této vìci uèinil.

Pokyny niímu státnímu zastupitelství
v konkrétních vìcech
(1) Odmítnutí splnìní pokynu (§ 10 zákona) musí nií státní zastupitelství pøedloit vyímu státnímu zastupitelství písemnì ve lhùtì dvaceti dnù od doruèení pokynu, pokud vyí
státní zastupitelství ve svém pokynu nestanovilo lhùtu jinou.
Jestlie je vak splnìní pokynu vázáno zákonnou lhùtou (napø.
podání opravného prostøedku), je tøeba odmítnutí pøedloit
nejpozdìji dva dny pøed posledním dnem pøísluné zákonné
lhùty. Týká-li se odmítnutí splnìní pokynu zajitìní osob a vìcí podle hlavy ètvrté trestního øádu nebo operativnì pátracích
prostøedkù (§ 158b a § 158f tr. ø.), musí je nií státní zastupitelství pøedloit bezodkladnì.
(2) Pokud vyí státní zastupitelství vìc niímu státnímu
zastupitelství odejme (§ 10 vìta druhá zákona), uèiní tak usnesením, proti nìmu není stínost pøípustná.6) Usnesení doruèí
státnímu zastupitelství, jemu byla vìc odòata, a policejnímu
orgánu s pokynem, aby je zaloil do vyetøovacího spisu, jako i obvinìnému a jeho obhájci; u mladistvého té jeho zákonnému zástupci a orgánu povìøenému péèí o mláde.7)
(3) Odejme-li vyí státní zastupitelství vìc niímu státnímu
zastupitelství a pùsobí v ní samo, mùe rozhodnout v pøípravném øízení o meritorním skonèení vìci (§ 171, § 172 a §
309 tr. ø.) a o podmínìném zastavení trestního stíhání (§ 307 tr.
ø.). Státní zástupce vyího státního zastupitelství je oprávnìn
podat u vìcnì a místnì pøísluného soudu obalobu (§ 179 tr. ø.)
a úèastnit se øízení pøed soudem prvního i druhého stupnì.
(4) O neèinnost nebo nedùvodné prùtahy v postupu niího
6) § 141 odst. 2 vìta druhá tr. ø.
7) § 137 odst. 2 a 3 a § 298 odst. 2 tr. ø.
8) § 10 vìta tøetí zákona

14. Za èl. 9 se vkládá oddíl druhý, který vèetnì nadpisu
a poznámek pod èarou è. 9a), 9b) a 9c) zní:
Oddíl druhý
Základní ustanovení o výkonu dozoru státního
zástupce v pøípravném øízení
Obecná ustanovení
Èl. 9a
(1) Státní zástupce uplatòuje v prùbìhu pøípravného øízení
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svá jednotlivá oprávnìní, aby si s pøihlédnutím k závanosti
a povaze trestní vìci zajistil pøehled o stavu a výsledcích pøípravného øízení a mìl monost úèinnì pùsobit na jeho prùbìh
a neprodlenì odstraòovat zjitìné nedostatky.
(2) V závaných vìcech, zejména ve vìcech vazebních, nebo ve vìcech skutkovì, dùkaznì èi právnì nároèných, státní
zástupce pravidelnì provìøuje stav pøípravného øízení, úèastní
se dùleitých procesních úkonù, popøípadì si vyádá protokoly o takových úkonech, a svými pokyny usmìròuje prùbìh pøípravného øízení a jeho zamìøení.
(3) Státní zástupce svými návrhy podávanými soudu, pokud
podle ustanovení trestního øádu soudce rozhoduje v pøípravném øízení nebo se úkon provádí za jeho úèasti (§ 158a tr. ø.),
pøispívá k tomu, aby pøípravné øízení probíhalo plynule a bez
prùtahù a aby si opatøil dostatek podkladù pro podání obaloby nebo jiné rozhodnutí o vìci v pøípravném øízení.
(4) Zjistí-li státní zástupce pøi své èinnosti poznatek, který
zakládá dùvod pro výkon pùsobnosti státního zastupitelství na
jiném ne trestním úseku, uèiní o tomto zjitìní záznam, jeho
opis zaloí do dozorového spisu a záznam pøedloí státnímu
zástupci, do jeho pùsobnosti vyuití poznatku náleí.
Èl. 9b
(1) Státní zástupce pøi výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení pøezkoumává, zda u trestných
èinù, u nich to zákon vyaduje, byl neprodlenì opatøen souhlas pokozeného (§ 163 odst. 1 tr. ø.) a na to, aby vztah osob
v tomto ustanovení uvedených byl s výjimkou pøípadù, kdy je
nebo má být trestní stíhání vedeno pro trestný èin znásilnìní
podle § 241 odst. 1, 2 tr. zák., posuzován nikoli podle doby
spáchání èinù, ale podle doby, v ní je takový souhlas vyadován. Dále dbá o to, aby tento souhlas nebyl vyadován v pøípadech, kdy ho není tøeba (§ 163a odst. 1 tr. ø.), a o to, aby byla dodrována maximální lhùta 30 dní, po jejím marném uplynutí ji vyslovení souhlasu nepøichází v úvahu (§ 163a odst. 2
tr. ø.).
(2) Státní zástupce dbá na to, aby policejní orgán øádnì pouèil pokozeného v souladu s ustanovením § 14 zákona è.
209/1997 Sb., o poskytnutí penìité pomoci obìtem trestné
èinnosti, ve znìní zákona è. 265/2001 Sb.
(3) Státní zástupce pøezkoumává rozhodnutí policejního orgánu té z podnìtu stíností (§ 141 a násl. tr. ø.) a jeho postup
mùe pøezkoumat i na základì ádostí oprávnìných osob podle § 157a odst. 1 tr. ø. (èl. 9e). Jde-li o takovou ádost, adatele vdy vyrozumí struèným pøípisem o výsledku pøezkoumání a o tom, jaká opatøení byla uèinìna k nápravì zjitìných nedostatkù.
Èl. 9c
Provìrky a informace o stavu provìøování a vyetøování
(1) Provìrky spisových materiálù u policejního orgánu (§ 18
jednacího øádu) provede státní zástupce zejména ve vazebních
vìcech, ve vìcech, v nich koná v prvním stupni øízení krajský soud (§ 17 tr. ø.), ve vìcech skutkovì, dùkaznì èi právnì
nároèných, popøípadì ve vìcech mladistvých, a to podle po9a) § 157 odst. 3 trestního øádu.
9b) § 11 odst. 1 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících.
9c) § 105 odst. 1 vìta první tr. ø.

strana 269

vahy konkrétní vìci a poznatkù o práci policejního orgánu zpravidla nejménì jedenkrát za dva mìsíce, nestanoví-li vedoucí státní zástupce svým opatøením (§ 11 odst. 3 zákona), v jakých vìcech a v jakých lhùtách mají být provìrky provádìny.
(2) Ve vìcech uvedených v § 167 odst. 3 (§ 170 odst. 2) tr.
ø. státní zástupce musí provìrku provést nejménì jednou za
mìsíc.
(3) Státní zástupce mùe provìrku provést i v pøípadech
uvedených v èl. 17 odst. 4; provìrku provede té tehdy, budeli proti usnesení o zahájení trestního stíhání podána obvinìným vèas stínost.
(4) Záznam o provìrce podle odstavce 1 a 3 státní zástupce
zaloí do dozorového spisu.
(5) Stav provìøování a vyetøování mùe státní zástupce
zjiovat rovnì na podkladì ústních informací, které vyaduje
od policejního orgánu. O jejich obsahu podle povahy vìci uèiní
struèný záznam do dozorového spisu. Tento postup nezbavuje
státního zástupce povinnosti vykonávat ve vìcech provìrky.
Èl. 9d
Úèast konzultanta
(1) V úøedním záznamu, který státní zástupce sepsal o pøibrání konzultanta9a), uvede i dùvod jeho pøibrání, jeho jméno
a pøíjmení, pracovní zaøazení nebo funkci a skuteènosti,
z nich je zøejmé, v jakém oboru má konzultant speciální znalosti.
(2) Jsou-li pro to dùvody, zejména je-li tøeba na podkladì
vyjádøení konzultanta opatøovat konkrétní dùkazy, zaznamená
státní zástupce podstatu jeho vyjádøení k jím posuzovaným
skuteènostem v úøedním záznamu, nepodal-li konzultant své
vyjádøení písemnì. V takovém pøípadì toto vyjádøení zaloí
státní zástupce do dozorového spisu.
(3) Konzultanta nelze v tée vìci, v ní konzultaci poskytl,
pøibrat ani jako znalce9b), ani od nìho vyádat odborné vyjádøení.9c)
Èl. 9e
Vyøizování ádostí o pøezkoumání postupu
policejního orgánu
Byla-li oprávnìnou osobou uèinìna ádost o pøezkoumání
postupu policejního orgánu podle § 157a odst. 1 tr. ø., státní
zástupce provìøí postup policejního orgánu z hlediska, zda se
ve vìci nevyskytují prùtahy v øízení nebo závady a oprávnìnou osobu vdy vyrozumí struèným pøípisem o výsledku pøezkoumání a o tom, jaká opatøení byla uèinìna k nápravì zjitìných nedostatkù.
Dosavadní oddíl druhý se oznaèuje jako oddíl tøetí.
15. Èl. 10 vèetnì poznámek pod èarou è. 10) a 17) zní:
Èl. 10
(1) Provìøování státní zástupce neprovádí. Je vak oprávnìn
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objasnit v potøebném rozsahu povahu podání oznaèeného jako
trestní oznámení (§ 14 a § 16 zákona).
(2) Podání se vdy posuzuje podle svého obsahu (§ 59 odst.
1 vìta první tr. ø.). Èiní-li se u státního zastupitelství ústnì
trestní oznámení, musí z nìho být zøejmé okolnosti uvedené
v § 59 odst. 4 tr. ø. Výslech provádí zásadnì státní zástupce
okresního státního zastupitelství (§ 59 odst. 2 vìta první tr. ø.);
státní zástupce krajského, vrchního nebo Nejvyího státního
zastupitelství, jen výjimeènì, jsou-li pro to dùleité dùvody (§
59 odst. 2 vìta druhá tr. ø.). Státní zástupce provádìjící výslech je povinen pouèit oznamovatele o odpovìdnosti za vìdomì nepravdivé údaje (zejména z hlediska § 166, 174, 206
a 209 tr. zák., § 47a zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, a popøípadì podle § 163 a § 163a
tr. ø.) a vyslechnout oznamovatele k okolnostem v tomto ustanovení uvedeným.
(3) Jestlie je pøíslunému státnímu zastupitelství doruèeno
podání oznaèené jako oznámení o trestném èinu, státní zástupce, který je k vyøízení trestního oznámení pøísluný, pøezkoumá, zda v podání jsou uvedeny alespoò základní skuteènosti umoòující závìr o podezøení ze spáchání skutku, který
lze posoudit jako trestný èin; o takový pøípad vak nejde, spatøuje-li podatel podezøení ze spáchání trestného èinu jen ve výkonu pùsobnosti soudu, státního zastupitelství nebo jiného
státního orgánu, pokud z obsahu podání nevyplývá zøejmé poruení zákona zpùsobem zakládajícím moné podezøení z trestného èinu. Jestlie v podání nejsou uvedeny takové skuteènosti, státní zástupce je vrátí podateli s pøísluným pouèením,
jak nedostatky odstranit, a stanoví mu k tomu pøimìøenou lhùtu, pokud výjimeènì nepostupuje podle § 157 odst. 2 vìty
první tr. ø. Pokud ani po výzvì není podání doplnìno a k doplnìní nevedl popøípadì ani postup podle § 157 odst. 2 vìty
první tr. ø., státní zástupce postupuje podle odstavce 5. Skuteènost, e podatel nepøedloil potøebný poèet stejnopisù podání i s pøílohami, nebo e ani po provedeném doplnìní podání neobsahuje zcela vechny náleitosti uvedené v § 59 odst.
3 první vìtì tr. ø., nemùe být dùvodem pro to, e se k podání
nepøihlíí (§ 59 èást páté vìty za støedníkem tr. ø.), pokud lze
uèinit závìr o podezøení ze spáchání trestného èinu v rozsahu
uvedeném v první vìtì.
(4) Trestním oznámením nejsou zejména
a) podání, která ani po pøípadném doplnìní podle odstavce 3 neobsahují údaje, z nich lze uèinit závìr o podezøení ze spáchání trestného èinu, aè oznamovatel tvrdí, e
jde o trestní oznámení, nebo je tak výslovnì oznaèil,
b) podání, která nejsou podatelem podepsána; obsahují-li
vak závané skuteènosti nasvìdèující tomu, e byl spáchán trestný èin, lze je posoudit jako jiný podnìt, na jeho podkladì lze uèinit závìr o podezøení ze spáchání
trestného èinu (dále jen jiný podnìt k trestnímu stíhání),
c) øádné opravné prostøedky podle trestního øádu,
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d) mimoøádné prostøedky podle trestního øádu10) nebo podnìty k jejich uplatnìní,11)
e) podnìty k postupu nejvyího státního zástupce podle §
174a tr. ø.,
f) stínosti na prùtahy pøi plnìní úkolù státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupcù a ostatních zamìstnancù státního zastupitelství,12)
g) podání, je jsou podnìtem k výkonu dohledu,13)
h) podání vyjadøující nespokojenost oznamovatele s postupem státního zástupce na úseku netrestním,
i) podání doadující se provedení opatøení státního zástupce povìøeného výkonem dozoru v místech, kde je omezována osobní svoboda, jako i státního zástupce, který je
oprávnìn nad ním vykonávat dohled,
j) ádosti o odstranìní prùtahù v øízení nebo závad v postupu policejního orgánu14) nebo státního zástupce,15)
k) podání smìøující proti svìdkùm, znalcùm, tlumoèníkùm
a osobám, které podaly odborné vyjádøení (§ 105 odst. 1
vìta první tr. ø.), pro obsah jimi podaných vysvìtlení,16)
výpovìdí, odborných vyjádøení, znaleckých posudkù a tlumoènických úkonù v dobì, kdy ve vìci, v ní byly tyto
úkony provedeny, jetì nebylo skonèeno trestní stíhání,
a není dùvod údaje uvedené v podání samostatnì provìøit,
l) podání, jimi se podatel domáhá nárokù, je by mohl
uplatnit nebo ji bezvýslednì uplatnil v øízení ve vìcech
obèanskoprávních nebo v øízení pøed jiným orgánem,
m) podání vyjadøující nespokojenost oznamovatele s postupem èi rozhodnutím soudu17) nebo jiného státního orgánu, ne je uveden v písm. c) a l),
pokud v pøípadech uvedených v písm. c) a k) z podání
nevyplývají zøejmé poznatky nasvìdèující tomu, e byl
spáchán trestný èin státním zástupcem, zamìstnancem
státního zastupitelství, policejním orgánem, svìdkem,
znalcem, tlumoèníkem, soudcem nebo jinou soudní osobou, popøípadì jinou osobou.
(5) Podání uvedená v odstavci 4 písm. a) pøísluný státní zástupce odloí podle § 159a odst. 1 vìty první tr. ø. nebo odevzdá podle § 159a odst. 1 písm. a) tr. ø. pøíslunému orgánu
k projednání pøestupku nebo podle § 159a odst. 1 písm. b) tr.
ø. jinému orgánu ke kázeòskému nebo kárnému projednání jen
tehdy, vydal-li policejní orgán záznam o zahájení úkonù trestního øízení k objasnìní a provìøení skuteèností nasvìdèujících
tomu, e byl spáchán trestný èin (dále jen záznam o zahájení
úkonù trestního øízení). V ostatních pøípadech podatele o závìru spoèívajícím ve zjevné neodùvodnìnosti podezøení
z trestné èinnosti zpravidla vyrozumí. Podání uvedená v odst.
4 písm. b), nepùjde-li o jiný podnìt k trestnímu stíhání, se bez
dalího opatøení zaloí.
(6) Podání uvedená v odstavci 4 písm. c) a k) pøísluný
státní zástupce podle povahy vìci vyøídí zejména vrácením
podateli a jeho struèným pouèením, postoupením orgánu pøís-

10) § 265a a násl., § 278 tr. ø.
11) § 266 a § 266a ve spojení s § 389a tr. ø.; § 278 tr. ø.
12) § 50 jednacího øádu.
13) § 9 odst. 1 a 2 zákona, § 1 odst. 3, 4 a § 2 odst. 2, 3 jednacího øádu.
14) § 157a odst. 1 tr. ø.
15) § 157a odst. 2 tr. ø.
16) § 158 odst. 3 tr. ø.
17) § 6 a § 44 zákona è. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù; § 25 odst. 2 a § 29 a násl. zákona è. 436/1991 Sb.,
o nìkterých opatøeních v soudnictví, volbách pøísedících, jejich zprotìní a odvolání z funkce a o státní správì soudù Èeské republiky, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, § 2 zákona è. 412/1991 Sb., o kárné odpovìdnosti soudcù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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lunému rozhodovat o øádném èi mimoøádném opravném prostøedku nebo o podání mimoøádného opravného prostøedku.
Mùe je postoupit orgánu oprávnìnému k pøezkoumání postupu orgánu èinného v trestním øízení nebo orgánu pøíslunému
k vyøízení stínosti. V tìchto pøípadech se nevydává rozhodnutí podle § 159a tr. ø. Podatele je vak nutno o uèinìném
opatøení vdy vyrozumìt.
(7) Poznatky státního zastupitelství z jiných úsekù èinnosti,
z informaèních prostøedkù, tiskovin, letákù, písemných výzev,
apod. lze posoudit jako jiný podnìt k trestnímu stíhání, pokud
na jejich podkladì lze uèinit závìr o podezøení ze spáchání
trestného èinu.
16. V èl. 11 odstavce 1 a 6 vèetnì poznámky pod èarou è. 18)
znìjí:
Èl. 11
(1) Pøísluný státní zástupce pøedá trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu stíhání uèinìné na státním zastupitelství
neprodlenì policejnímu orgánu, který je pøísluný k postupu
pøed zahájením trestního stíhání, s pokynem k provìøení (§
158 odst. 1, 3 tr. ø.). Nasvìdèují-li ji v této dobì zjitìné skuteènosti tomu, e byl spáchán trestný èin, a je-li dostateènì
odùvodnìn závìr, e jej spáchala urèitá osoba, pokud nepøichází v úvahu postup dle § 159b tr. ø., vydá státní zástupce pokyn k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst.
1 tr. ø.).
(2) Státní zástupce vykonává dozor ji ve stadiu postupu pøed
zahájením trestního stíhání a je proto oprávnìn uloit policejnímu orgánu provedení úkonù ve vìci podle § 157 odst. 2 vìty
první, jako i vyuít nìkterého ze svých oprávnìní podle § 157
odst. 2 písm. a) a c) nebo § 174 odst. 2 písm. c) nebo e) tr. ø.
Jsou-li splnìny zákonné podmínky, mùe té vydat kterékoli
z rozhodnutí uvedených v § 159a odst. 1 a 4 tr. ø. K takovému
rozhodnutí, popøípadì i opatøení podle § 159a odst. 1 písm. a)
nebo b) tr. ø., mùe státní zástupce vydat té pokyn policejnímu
orgánu (§ 157 odst. 2 vìta první tr. ø.) nebo mùe s takovým zamýleným rozhodnutím nebo opatøením vyslovit souhlas.
Takový pokyn musí být vydán nebo souhlas uèinìn písemnou
formou a musí být formulován zcela jednoznaènì.
(3) Jestlie se trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu
stíhání týkají èinnosti policejního orgánu pøi provìøování nebo
vyetøování a uvádìjí se v nich takové skuteènosti, které
nemìly nebo nemohly mít vliv na zákonnost nebo oprávnìnost úkonu policejního orgánu, popøípadì nemají ádný vztah
k vìci, v ní státní zástupce vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení, plní povinnosti uvedené
v odstavci 2 ohlednì takového trestního oznámení nebo jiného
podnìtu k trestnímu stíhání státní zástupce pøísluný jinak
k vyetøování trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky (§ 161 odst. 3, 4 tr. ø.).
(4) Jestlie se trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu
stíhání týkají èinnosti policejního orgánu pøi provìøování nebo
vyetøování a údaje v nich uvedené alespoò zèásti souvisejí
s obhajobou obvinìného nebo jejich provìøení je dùleité pro
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objasnìní vìci, èiní úkony nezbytné k jejich provìøení státní
zástupce, který vykonává v této vìci dozor. Pøitom je oprávnìn
postupem podle § 157 odst. 2 vìty první tr. ø. vyádat etøení inspekèního orgánu ministra vnitra podle zvlátních pøedpisù. Po
skonèení etøení postupuje podle jeho výsledku podle odstavce
1 nebo podle odstavce 2. Je-li k trestnímu stíhání nebo k postupu podle § 159a odst. 1 a 4 tr. ø. pøísluný státní zástupce
jiného státního zastupitelství, postoupí mu opis podstatné èásti
spisového materiálu k dalímu opatøení.
(5) Oznamovatele je tøeba o opatøeních uèinìných podle
odstavcù 1, 3 a 4 vyrozumìt, pokud o to po pouèení podle
§ 158 odst. 2 vìty druhé tr. ø. poádal.
(6) Pokud se trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu
stíhání týkají poslance nebo senátora Parlamentu Èeské republiky, soudce Ústavního soudu nebo soudce a jsou souèasnì splnìny podmínky podle § 160 odst. 1 tr. ø., pøísluný státní zástupce dbá o to, aby byl opatøen souhlas podle ustanovení
Ústavy a zvlátních zákonù.18)
17. Za èl. 11 se vkládá nový èl. 11a, který vèetnì poznámek
pod èarou è. 18a) a 18b) zní:
Èl. 11a
(1) Zjistí-li státní zástupce pøi pøijímání oznámení o podezøení z trestného èinu, e je nutno oznamovatele vyslechnout
jako svìdka nebo provést s oznamovatelem rekognici,18a) nebo jde o neodkladný nebo neopakovatelný úkon,18b) a nelze-li
ihned postupovat podle èl. 11 odst. 1 poslední vìty, zpravidla
uèiní opatøení, aby výslech provedl k tomu pøísluný policejní
orgán, jemu souèasnì uloí, aby o zahájení úkonù trestního
øízení sepsal záznam (§ 158 odst. 3 vìta první tr. ø.). Souèasnì
navrhne soudci, aby se zúèastnil tohoto výslechu.
(2) Zjistí-li státní zástupce, e jsou dány zákonné dùvody
k pouití operativnì pátracích prostøedkù (§ 158b a § 158e tr.
ø.) a nelze-li pro ohroení úèelu trestního øízení rozhodnutí
o jejich pouití odloit na dobu, kdy vìc pøevezme k provìøování pøísluný policejní orgán, projedná jejich pouití bezodkladnì s vedoucím pøísluného útvaru policie èi pøísluné
sloky policie provádìjící operativnì pátrací úkony, o jejich
pouití se jedná. V závaných a zvlá odùvodnìných pøípadech a nejde-li o pouití agenta, je státní zástupce oprávnìn
uloit pouití operativnì pátracích prostøedkù takovému útvaru policie èi policejní sloce pokynem podle § 157 odst. 2 vìty první tr. ø.
(3) Dospìje-li státní zástupce na základì jím takto zjitìných skuteèností k závìru, e jako operativnì pátrací prostøedek má být pouit agent (§ 158e tr. ø.), pøedá vìc policejnímu
orgánu s pokynem, aby neprodlenì projednal se státním zástupcem vrchního státního zastupitelství (§ 18a odst. 2 jednacího øádu) pøípadné pouití agenta. Souèasnì vrchní státní zastupitelství o tomto svém pokynu informuje s uvedením dùvodù, pro které shledává pouití agenta za nezbytné pro splnìní úèelu trestního øízení v uvedené vìci.
18. V èl. 12 odstavce 1 a 4 vèetnì poznámky pod èarou è. 19)

18) Èl. 27 odst. 4 a 86 odst. 1 ústavního zákona è. 1/1993 Sb. (Ústavy Èeské republiky) a § 55 zákona è. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích,
ve znìní pozdìjích pøedpisù.
18a) § 104b tr. ø.
18b) § 158 odst. 3 písm. i) a odst. 8, § 158a a § 160 odst. 4 tr. ø.
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znìjí:
(1) O stínosti pokozeného proti usnesení policejního orgánu o odloení vìci rozhoduje státní zástupce, který by byl
pøísluný vykonávat ve vìci dozor nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení.19) Jestlie státní zástupce vydal k takovému usnesení policejnímu orgánu nebo policejnímu orgánu pokyn (èl. 11 odst. 2 poslední vìta), rozhoduje o stínosti
pokozeného státní zástupce nejblíe vyího státního zastupitelství (§ 146 odst. 2 písm. a) tr. ø. per analogiam). Obdobnì
se postupuje tehdy, pokud k takovému usnesení státní zástupce dal souhlas.
(2) Domáhá-li se pokozený pøezkoumání rozhodnutí státního zástupce, kterým byla jeho stínost proti rozhodnutí o odloení vìci policejním orgánem (§ 159a odst. 1 a 4 tr. ø.) zamítnuta, pøezkoumá toto rozhodnutí státní zástupce nejblíe
vyího státní zastupitelství (§ 9 odst. 1 a odst. 2 vìta první zákona). Pokud vyí státní zastupitelství shledá, e ve vìci byl
niím státním zastupitelstvím poruen zákon, postupuje podle § 10 vìty první zákona a § 1 odst. 2 písm. e) jednacího øádu. Pokozeného o svém postupu vyí státní zastupitelství
vyrozumí.
(3) Pokud vyí státní zastupitelství zjistí, e v èinnosti niího státního zastupitelství nebyl zákon poruen, podání pokozeného odloí a o výsledku pøezkoumání ho vyrozumí. Vyrozumìní musí obsahovat pouèení, e budou-li podány dalí
obsahovì shodné podnìty, nebudou ji pøezkoumávány a podatel o tom nebude vyrozumíván.
(4) Pokud dojde státnímu zastupitelství opakovaný, obsahovì shodný podnìt pokozeného k pøezkoumání vìci, po pøezkoumání jeho obsahu postupuje podle § 2 odst. 2 a 3 jednacího øádu.
19. Za èl. 12 se vkládají nové èl. 13 a 15, které vèetnì nadpisù znìjí:
Èl. 13
Záznamy o zahájení úkonù trestního øízení
(1) Státní zástupce poté, co mu byl doruèen opis záznamu
policejního orgánu o zahájení úkonù trestního øízení, posoudí,
zda nejsou dùvody pro vyuití nìkterého z oprávnìní podle
§ 157 odst. 2 nebo § 174 odst. 2 tr. ø. Protokoly o neodkladných a neopakovatelných úkonech pøezkoumává zejména,
uplatní-li postup podle první vìty.
(2) Neodkladnými úkony pro úèely odstavce 1 mohou být
zejména úkony uvedené v § 158 odst. 3 písm. d) a f) tr. ø.,
podnìty èi ádosti policejního orgánu k vydání pøedchozího
souhlasu (èl. 21) nebo pøíkazu èi povolení státního zástupce,
podání návrhu na vydání rozhodnutí soudu (èl. 22), jako
i vechny úkony, k nim je podle trestního øádu tøeba takového
pøedchozího souhlasu, pøíkazu nebo povolení státního zástupce, byly-li provedeny policejním orgánem bez souhlasu.
Neopakovatelnými úkony pro stejný úèel mohou být úkony
týkající se osob, které mohou být v dobì bezprostøednì následující po pøedpokládaném provedení úkonu pro orgány èinné
v trestním øízení nedosaitelné.
(3) Dojde-li státní zástupce k závìru, e záznam podle
19) §146 odst. 2 písm. p) tr. ø.
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odstavce 1 byl vydán policejním orgánem, který k jeho vydání
nebyl vìcnì pøísluný, uèiní opatøení, aby vìc byla neprodlenì
pøedána pøíslunému policejnímu orgánu, popø. mùe rozhodnout podle § 157 odst. 2 písm. b) tr. ø. o odejmutí vìci policejnímu orgánu a opatøení, jím se vìc pøikazuje jinému policejnímu orgánu; záznam zùstává v platnosti.
(4) Zjistí-li státní zástupce, e záznam podle odstavce 1 neobsahuje náleitosti podle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø., upozorní na tuto skuteènost policejní orgán a uloí mu provedení
opatøení k nápravì. Podle povahy vìci pøichází v úvahu oprava nebo doplnìní záznamu podle § 131 a § 138 tr. ø. per analogiam anebo jiné vhodné opatøení. Státní zástupce není oprávnìn zruit takový záznam postupem podle § 174 odst. 2 písm.
e) tr. ø.
(5) Státní zástupce mùe v pøípadì zjitìní, e k nápravì nedostatku uvedeného v odstavci 4 vìtì první nedolo, postupovat podle § 157 odst. 2 písm. b) nebo § 174 odst. 2 písm. f) tr.
ø. (èl. 20).
Èl. 14
Postup pøi provádìní výslechù svìdkù pøed
zahájením trestního stíhání
(1) Státní zástupce dbá o to, aby výslech svìdkù byl v provìøování provádìn jen za podmínky, e jde o:
a) neodkladný nebo neopakovatelný úkon (§ 160 odst. 4 tr. ø.),
b) výslech osoby mladí ne patnáct let (§ 102 tr. ø.),
c) výslech osoby, o její schopnosti správnì a úplnì vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem
na její psychický stav pochybnosti,
d) výslech osoby a zjitìné skuteènosti nasvìdèují tomu,
e na svìdka by mohl být pro jeho výpovìï vyvíjen nátlak,
e) výslech pokozeného a svìdkù, jestlie hrozí z jiného
dùvodu, e bude ovlivnìna jejich výpovìï nebo schopnost zapamatovat si rozhodné skuteènosti nebo schopnost tyto skuteènosti reprodukovat, pokud v pøípadech
uvedených v písm. b) a e) lze pøedpokládat, e dalí provìøování trestního oznámení nebo jiného podnìtu k trestnímu stíhání bude trvat delí dobu, zejména proto, e nebyla zjitìna osoba, u ní je dostateènì odùvodnìn závìr,
e trestný èin spáchala, a v dùsledku toho hrozí ztráta dùkazní hodnoty výpovìdi; státní zástupce v souvislosti s tímto postupem vdy zvauje i podmínky, za nich pøichází
v úvahu v hlavním líèení èíst protokol o výpovìdi svìdka (§ 211 odst. 2 písm. b) tr. ø.), pøeèíst protokol o døívìjí
výpovìdi svìdka (§ 211 odst. 3 tr. ø.) nebo za nich lze
protokol o takovém výslechu pouze pøedestøít k vysvìtlení rozporù (§ 212 tr. ø.), a to za úèelem pouitelnosti výsledkù tìchto úkonù jako dùkazù v øízení pøed soudem.
(2) Je-li provádìn výslech svìdka podle odstavce 1 písm. a)
nebo rekognice, státní zástupce k ádosti policejního orgánu
nebo i bez takové ádosti projedná s pøísluným soudcem
(§ 26 tr. ø. per analogiam), aby úkon byl proveden v dobì co
nejkratí tak, aby nedolo ke zmaøení úèelu úkonu a úèelu sledovaného trestním øízením (§ 1 odst. 1 tr. ø.). Skuteènost, e
byl návrh na provedení úkonu uèinìn, se zpravidla poznamená
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v protokole o úkonu, pokud soudce nevyaduje, aby byl návrh
uèinìn písemnì. Státní zástupce zváí, zda se úkonu provádìného za úèasti soudce zúèastní.
(3) Pokud má být provádìna rekognice za podmínek § 158a
tr. ø., postupem podle odstavce 2 státní zástupce navrhne úèast
soudce ji pøi pøedbìném výslechu poznávající osoby (§ 104b
odst. 2 a § 93 odst. 2 vìta za støedníkem tr. ø.).
(4) V protokolu o výslechu svìdka, který je provádìn jako
neodkladný nebo neopakovatelný úkon, nebo v protokolu o rekognici se v èásti protokolu následující pøed souvislým vyjádøením svìdka k vìci (§ 101 odst. 2 poslední vìta tr. ø.) vdy
rozvedou dùvody, pro které je výslech za neodkladný nebo
neopakovatelný úkon povaován.
Èl. 15
Úèast státního zástupce pøi úkonech v provìøování
(1) Státní zástupce v provìøování zváí svou úèast pøi provádìní výslechù uvedených v § 158a tr. ø. a dále pøi ohledání
místa èinu, vyetøovacím pokusu, rekonstrukci, provìrce na
místì nebo výslechu dalích dùleitých svìdkù, nejde-li v tomto pøípadì o neodkladný èi neopakovatelný úkon, popøípadì
pøi výslechu znalce. U policejního orgánu je nutno zajistit, aby
byl státní zástupce o dobì a místì konání tìchto úkonù v potøebném èasovém pøedstihu vyrozumìn.
(2) Státní zástupce sleduje postup policejního orgánu a dbá,
aby úkony byly provádìny v souladu se zákonem a byly
správnì protokolovány. Do provádìní úkonù zasahuje jen výjimeènì, pokud je to nutné k zajitìní správného a zákonného
provedení úkonu.
20. Za oddíl tøetí se vkládá nový oddíl ètvrtý, který vèetnì
nadpisu a poznámek pod èarou è. 18c) a 18d) zní:
Oddíl ètvrtý
Postup pøi ochranì svìdka
Èl. 16
(1) Státní zástupce dbá o to, aby neprodlenì poté, jakmile
budou skuteènosti zjitìné v prùbìhu provìøování nebo ve vyetøování nasvìdèovat tomu, e svìdku nebo osobì jemu blízké v souvislosti s podáním svìdectví zøejmì hrozí újma na
zdraví nebo jiné váné nebezpeèí poruení jejich základních
práv, policejní orgán neprodlenì pøikroèil k utajení totonosti
i podoby svìdka (§ 55 odst. 2 tr. ø.) anebo v odùvodnìných
pøípadech k poskytnutí zvlátní ochrany a pomoci svìdkovi
podle zákona è. 137/2001 Sb., o zvlátní ochranì svìdkù a dalích osob v souvislosti s trestním øízením a o zmìnì zákona è.
99/1963 Sb., obèanského soudního øádu (dále jen zákon è.
137/2001 Sb.). Za tímto úèelem si zabezpeèí podávání potøebných informací ji po vydání záznamu o zahájení úkonù
trestního øízení (§ 158 odst. 3 tr. ø.).
(2) Za podmínek stanovených zákonem è. 137/2001 Sb.,
státní zástupce navrhne, aby svìdku, popø. osobì, která má být
jako svìdek vyslechnuta, byla poskytnuta ochrana podle tohoto zákona.
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(3) Návrh podle odstavce 2 musí obsahovat jméno a pøíjmení takové osoby, popis skutku a jeho právní posouzení, je-li
v dobì podání návrhu známo, odùvodnìní návrhu, v nìm budou uvedeny zejména okolnosti podle § 1 odst. 1 a 2 zákona
è. 137/2001 Sb. Dále se uvede, která opatøení z výètu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona è. 137/2001 Sb. mají být u dotèené
osoby uplatnìna. Souhlas osoby s ochranou se podle § 4 odst.
1 písm. a) zákona è. 137/2001 Sb. v tìchto pøípadech nevyaduje.
(4) Návrh podle odstavce 2 státní zástupce pøedkládá ministru vnitra prostøednictvím ministra spravedlnosti.
(5) Jsou-li splnìny podmínky uvedené v § 4 odst. 3 zákona
è. 137/2001 Sb., státní zástupce poádá policejního prezidenta o poskytnutí zvlátní ochrany a pomoci dotèené osobì jetì
pøedtím, ne bude návrh schválen ministrem vnitra.
(6) Jestlie státní zástupce povauje za dostateèné opatøení
utajení podoby a totonosti svìdka podle § 55 odst. 2 tr. ø., dbá
o to, aby policejní orgán
a) pouèil o monosti postupu podle tohoto ustanovení osobu podávající vysvìtlení (§ 158 odst. 5 a 7 tr. ø.) a prohlásí-li osoba podávající vysvìtlení, e ádá o utajení své
totonosti, poznamenal v úøedním záznamu té dùvody,
pro které osoba podávající vysvìtlení poaduje utajení
své totonosti v øízení; dále vedl údaje o totonosti této
osoby, jako i o dalích skuteènostech, z nich by totonost této osoby bylo mono zjistit, oddìlenì a do doby,
ne bude rozhodnuto o tom, zda bude vyslechnuta jako
svìdek a zda v takovém pøípadì bude vypovídat pod utajenou totoností podle § 55 odst. 2 tr. ø.,
b) svìdka pøedvolal zásadnì osobnì nebo prostøednictvím
jiné osoby sluebnì èinné v policejním orgánu a v souvislosti s pøedvoláním svìdku navrhl zpùsob zajitìní jeho utajení,
c) pøi sdìlování obhájci, e bude vyslýchat takového svìdka, neuvedl údaje, z nich by mohl zjistit skuteènou totonost svìdka (§ 165 odst. 3 poslední vìta tr. ø.),
d) pøedvolání svìdka provedl v takovém èasovém pøedstihu, aby bylo mono svìdka náleitì pouèit podle ustanovení § 55 odst. 2 tr. ø.,
e) zabezpeèil pøíchod svìdka k výslechu tak, aby se nemohl setkat ani s obvinìným, ani s jeho obhájcem,
f) svìdka vyslýchal v oddìlené místnosti, ne bude obhájce obvinìného, který bude pøítomen pøi jeho výslechu,
nebo jiným technickým opatøením zajistil, e obhájci
bude znemonìno pøi výslechu zjistit skuteènou totonost svìdka (§ 165 odst. 2 poslední vìta tr. ø.),
g) po skonèení výslechu opìtovnì zabezpeèil odchod svìdka tak, aby se nemohl setkat ani s obvinìným, ani s jeho obhájcem,
h) bude-li provádìt výslech takového svìdka bez monosti náleité pøípravy podle písm. a) a f), vyhotovil vdy
protokol o výslechu svìdka se smyleným jménem a pøíjmením a úvodní èást protokolu o výslechu svìdka vloil do spisu nebo obálky, je budou vedeny oddìlenì od
vyetøovacího spisu,
i) vznikne-li dùvod k utajení podoby a totonosti svìdka
a v prùbìhu jeho výslechu za pøítomnosti obhájce, vyádal neprodlenì od obhájce vyjádøení, zda obvinìnému
nebo jiné osobì sdìlil skuteènou totonost svìdka; jestlie se tak dosud nestalo, postupoval podle písm. g) a ob-
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hájce pouèil zpùsobem uvedeným v § 35 odst. 4 tr. ø.
s odkazem na to, e jde o skuteènost utajovanou podle
zvlátního zákona,18c)
j) neshledal-li dùvody k utajení podoby a totonosti svìdka podle § 55 odst. 2 tr. ø., neprodlenì mu pøedloil pøísluný spisový materiál a nehrozí-li nebezpeèí z prodlení, odloil výslech svìdka do doby, ne státní zástupce
rozhodne; hrozí-li nebezpeèí z prodlení, do pøijetí opatøení státního zástupce, postupoval tak, e totonost svìdka zùstane utajena (§ 101a tr. ø.),
k) v odùvodnìných pøípadech utajil totonost a podobu svìdka dodateènì, jestlie obvinìný ani obhájce nebyli dosud seznámeni se skuteènou totoností svìdka nebo obhájce uèiní vyjádøení uvedené v písm. i), e dosud obvinìnému nesdìlil skuteènou totonost svìdka, nebo utajil pouze nìkteré osobní údaje takového svìdka (napø.
místo jeho pobytu) anebo skuteènou totonost svìdka
utajil pouze ve vztahu k nìkterým z obvinìných, pokud
postup podle § 55 odst. 2 tr. ø. pøichází jetì v úvahu.
(7) Státní zástupce, povauje-li to za potøebné, si vyádá
spis nebo obálku obsahující údaje o skuteèné totonosti svìdka u policejního orgánu, u nìho jsou uloeny, a to zejména
byl-li mu ji pøedloen vyetøovací spis s návrhem na podání
obaloby. Se spisem se u státního zastupitelství nakládá podle
zvlátních pøedpisù.18d)
21. Za oddíl ètvrtý se vkládá nový nadpis oddílu pátého, který
zní:
Oddíl pátý
Dozor ve stadiu vyetøování
Dosavadní oddíly pátý a osmý se oznaèují jako oddíl estý
a devátý. Oznaèení oddílu devátého se zruuje.
22. Èl. 17 a èl. 20 vèetnì nadpisù a poznámky pod èarou 6)
znìjí:
Èl. 17
Pøezkoumání usnesení o zahájení trestního stíhání
(1) Státní zástupce ihned po doruèení usnesení o zahájení
trestního stíhání obvinìní pøezkoumá, zda usnesení
a) bylo vydáno pøísluným policejním orgánem,
b) popis skutku ve výrokové èásti usnesení je uveden tak,
aby nemohl být zamìnìn s jiným, obsahuje údaje o místì, dobì a zpùsobu spáchání trestného èinu,
c) z popisu skutku jsou zøejmé vechny znaky skutkové
podstaty stíhaného trestného èinu vèetnì subjektivní
stránky a skuteèností, pro které policejní orgán posuzuje jednání obvinìného jen jako pøípravu èi pokus nebo
jako úèastenství na trestném èinu, pro který se trestní
stíhání vede,
d) trestný èin je uveden èíselným oznaèením i slovním poj-
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menováním vèetnì oznaèení jeho stadia a formy úèastenství,
e) trestní stíhání obvinìného není nepøípustné (§ 159a
odst. 2 tr. ø. ve spojení s § 11 odst. 1 tr. ø.),
f) v odùvodnìní usnesení jsou uvedeny zejména konkrétní dùkazy a skuteènosti, o které policejní orgán opírá
dùvodnost zahájení trestního stíhání, a právní zhodnocení takto zjitìného skutkového stavu odùvodòujícího
pouitou právní kvalifikaci z hlediska vech znakù stíhaného trestného èinu vèetnì jeho stadia èi formy úèastenství.
(2) Jsou-li splnìny podmínky § 28 odst. 2 tr. ø., státní zástupce ovìøí, zda policejní orgán poøídil pøeklad a obvinìnému
doruèil pøeklad usnesení o zahájení trestního stíhání nebo jeho èásti. Týká-li se usnesení více obvinìných, pøeloí se jen ta
jeho èást, která se týká obvinìného, lze-li ji oddìlit od zbývající èásti usnesení.
(3) Zjistí-li státní zástupce, e usnesení bylo vydáno policejním orgánem, který není vìcnì pøísluný k vyetøování, postupuje podle èl. 3 odst. 4 a pøimìøenì podle èl. 13 odst. 3.
(4) Pokud výroková èást vzbuzuje váné pochybnosti o své
zákonnosti nebo odùvodnìnosti, státní zástupce provede provìrku spisového materiálu (èl. 9c odst. 1 a 3). Zjistí-li, e
usnesení je nezákonné nebo neodùvodnìné, postupuje podle
§ 174 odst. 2 písm. e) tr. ø. Spisový materiál po zruení vrátí
policejnímu orgánu s pokynem podle § 174 odst. 2 písm. a) tr.
ø., pokud neuplatní - je-li to potøebné - jetì jiná opatøení
v rámci dozoru (napø. podle § 157 odst. 2 písm. b) nebo § 174
odst. 2 písm. f) tr. ø.).
(5) Obsah spisu pøezkoumá také tehdy, byla-li podána stínost proti usnesení obvinìným nebo jinou oprávnìnou osobou. O stínosti rozhodne s pøihlédnutím k rozsahu spisového
materiálu, který je nutno pøezkoumat, urychlenì a dbá o to,
aby s výjimkou pøípadù, kdy bezprostøednì po pøedloení spisu se stíností obvinìného nebo oprávnìné osoby je zøejmé, e
usnesení o zahájení trestního stíhání bude nutno zruit, byly
i v dobì mezi oznámením usnesení a rozhodnutím o podané
stínosti provádìny vyetøovací úkony.
(6) Nepodaøilo-li usnesení o zahájení trestního stíhání doruèit osobì, která má být obvinìna, proto, e je neznámého pobytu nebo z jiných závaných dùvodù, a konání øízení proti
uprchlému (§ 302 a násl. tr. ø.) nepøichází v úvahu, státní zástupce v takové vìci postupuje pøimìøenì podle § 159 tr. ø.;
pravidelnì - nejménì jedenkrát za 6 mìsícù a vydal-li pøedchozí souhlas k zadrení osoby podezøelé ze spáchání trestného èinu (§ 76 odst. 1 vìty druhé, nejménì jedenkrát za 3 mìsíce - dotazy u policejního orgánu zjiuje, zda nebylo moné
usnesení o zahájení trestního stíhání øádnì doruèit nebo uplatnit jiný postup (napø. konání øízení proti uprchlému).
Èl. 18
Úèast státního zástupce na vyetøovacích úkonech
Pøi vyuívání svého oprávnìní podle § 174 odst. 2 písm. c)
tr. ø. se státní zástupce úèastní zejména takových úkonù, které
jsou rozhodné pro správné a úplné objasnìní závanìjí vìci,

18c) Zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
18d) 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, ve znìní vyhláky è. 338/1999 Sb."
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a to pøedevím tehdy, jestlie je vzhledem k jejich povaze
nelze opakovat. V dalím postupuje obdobnì podle èl. 15.
Èl. 19
Provádìní jednotlivých úkonù nebo celého
vyetøování státním zástupcem
(1) Celé vyetøování provede státní zástupce sám jen
výjimeènì. V takovém pøípadì státní zástupce pøimìøenì postupuje podle pokynu obecné povahy upravujícího postup státních zastupitelství pøi trestním stíhání a ve zkráceném
pøípravném øízení ve vìcech pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby.
(2) Je-li toho tøeba, protoe obvinìný nebo svìdek se nedostavili k výslechu, nebo je-li tu nìkterý z dùvodù uvedených
v § 90 odst. 2 a § 98 tr. ø., státní zástupce poádá pøísluný policejní orgán o pøedvedení obvinìného nebo svìdka. Jde-li
o pøísluníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru v èinné
slubì, poádá o pøedvedení jeho velitele nebo náèelníka.
Èl. 20
Rozhodnutí o odnìtí vìci policejnímu orgánu
(1) Pokud státní zástupce ve vyetøování podle § 157 odst. 2
písm. b) tr. ø. vìc odejme policejnímu orgánu, rozhodne o tom
usnesením, proti nìmu není stínost pøípustná6). Poté vìc
opatøením podle § 174 odst. 2 písm. a) tr. ø. pøikáe jinému policejnímu orgánu.
(2) Státní zástupce podle odstavce 1 postupuje - nejde-li
o øeení sporu o pøíslunost mezi policejními orgány (èl. 3
odst. 2 a 4, èl. 13 odst. 3) - zejména tehdy, byl-li zjitìn
dùvod vylouèení policejního orgánu a policejní orgán nevydá
odpovídající rozhodnutí podle § 31 odst. 1 tr. ø., nesprávný
nebo nezákonný postup policejního orgánu pøi vyetøování
nebo neprovedení pokynu státního zástupce.
(3) Postupuje-li státní zástupce podle § 174 odst. 2 písm. f)
tr. ø., pøikáe usnesením, proti kterému není stínost pøípustná,20) aby úkony ve vìci provádìla jiná osoba sluebnì èinná
v policejním orgánu.
23. Nadpis oddílu estého zní: Pøedchozí souhlas nebo povolení státního zástupce k postupu policejního orgánu v pøípravném øízení.
24. Èl. 21 vèetnì nadpisu zní:
Èl. 21
Obecné ustanovení
(1) Státní zástupce vydává pøedchozí souhlas policejnímu
orgánu
a) k zadrení osoby podezøelé (§ 76 odst. 1 tr. ø.),
b) k odnìtí vìci (§ 79 odst. 1 tr. ø.),
c) k rozhodnutí o zajitìní penìních prostøedkù na úètu
u banky (§ 79a odst. 1 tr. ø.) a k rozhodnutí o zruení nebo omezení zajitìní penìních prostøedkù na úètu u ban20) § 141 odst. 2 tr. ø.
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ky (§ 79a odst. 3 tr. ø. ),
d) k rozhodnutí o zajitìní penìních prostøedkù na úètu u spoøitelního a úvìrního drustva nebo jiných subjektù, které vedou úèet pro jiného, o blokaci penìních prostøedkù penzijního pøipojitìní se státním pøíspìvkem, blokaci èerpání finanèního úvìru a blokaci finanèního pronájmu a k rozhodnutí o zruení nebo omezení tìchto druhù
zajitìní (§ 79b tr. ø. ve spojení s § 79a odst. 1, 3 tr. ø.),
e) k prohlídce jiných prostor a pozemkù (§ 83a odst. 1 tr. ø.),
f) k osobní prohlídce obvinìného (§ 83b odst. 1 tr. ø.),
g) jestlie je v jiných prostorách a na pozemku tøeba provést rekonstrukci, rekognici, provìrku na místì nebo vyetøovací pokus a z povahy takového úkonu vyplývá, e
jej nelze provést jinde, a ten, u koho se má úkon vykonat, k nìmu nedal souhlas (§ 85b a § 83a odst. 1 tr. ø.),
h) k doèasnému odloení zahájení trestního stíhání a k prodlouení lhùty k doèasnému odloení zahájení trestního
stíhání na nezbytnou dobu (§ 159b odst. 1 a 2 tr. ø.).
(2) Státní zástupce vydává povolení policejnímu orgánu k
a) pøedstíranému pøevodu (§ 158c odst. 1, 2 tr. ø.); nesnese-li vìc odkladu (§ 158c odst. 3 tr. ø.), lze je vydat i dodateènì,
b) sledování osob a vìcí, pøi kterém mají být poøizovány
zvukové, obrazové nebo jiné záznamy (§ 158d odst. 2 tr.
ø.) a k prodlouení doby takového sledování (§ 158d
odst. 4 poslední vìta tr. ø.); nesnese-li vìc odkladu, nejde-li o pøípady uvedené v § 158d odst. 3 tr. ø., lze je vydat i dodateènì (§ 158d odst. 5 tr. ø.).
(3) Státní zástupce mùe vyslovit souhlas, nebo zruit
a) rozhodnutí o zajitìní penìních prostøedkù na úètu u banky v naléhavých pøípadech, které nesnesou odkladu (§
79a odst. 1 poslední vìta tr. ø.),
b) rozhodnutí o zajitìní penìních prostøedkù na úètu u spoøitelního a úvìrního drustva nebo jiných subjektù, které vedou úèet pro jiného, o blokaci penìních prostøedkù penzijního pøipojitìní se státním pøíspìvkem, blokaci èerpání finanèního úvìru a blokaci finanèního pronájmu v naléhavých pøípadech, které nesnesou odkladu (§
79b tr. ø. ve spojení s § 79a odst. 1 poslední vìtou tr. ø.),
c) rozhodnutí o zajitìní zaknihovaných cenných papírù v naléhavých pøípadech, které nesnesou odkladu (§ 79c odst.
2, 4 tr. ø. ve spojení s § 79a odst. 1 tr. ø.).
(4) K vydání pøedchozího souhlasu podle odstavce 1 nebo
povolení podle odstavce 2, nejde-li o pøípady uvedené v odst.
2 písm. a) a b) vìta za støedníkem (odst. 5 vìta tøetí), pøistoupí
státní zástupce jen na základì spolehlivé znalosti skutkového
stavu, kterou získá ze spisu nebo ve výjimeèných pøípadech
z informace policejního orgánu a kterou popøípadì upøesní
dotazy. Státní zástupce ovìøí po pøedloení pøísluného záznamu, protokolu nebo jiného dokladu, pøi provìrce spisového
materiálu nebo zpracování obaloby, návrhu na potrestání
nebo jiného meritorního rozhodnutí, zda informace odpovídala skuteènosti a zda úkon, k nìmu dal souhlas, byl proveden podle zákona.
(5) Státní zástupce pøi pøezkoumávání úkonù, které byly
provedeny bez jeho pøedchozího souhlasu, zejména pøezkoumá, proè vìc nesnesla odkladu a zda skuteènì z naléhavých
dùvodù nebylo mono souhlasu dosáhnout. Zjistí-li závady,
písemnì na nì upozorní pøísluného nadøízeného policejního
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orgánu, a to popøípadì i prostøednictvím vedoucího státního
zástupce (èl. 9 odst. 1), pokud nebude v úvahu pøicházet té
jiné neodkladné opatøení (napø. proputìní obvinìného ze zadrení). Povolení vydá dodateènì (odst. 2 písm. a) a b) vìta za
støedníkem) nebo vysloví souhlas s ji vydanými rozhodnutími (odst. 3), jen byly-li splnìny podmínky pro provedení tìchto úkonù policejním orgánem bez jeho pøedchozího souhlasu
nebo povolení a souèasnì byly splnìny podmínky k vydání tohoto souhlasu nebo povolení ji v dobì provádìní úkonù.
(6) O kadém souhlasu, povolení a o kadém jejich odmítnutí, jako i o výsledku pøezkoumání ve smyslu pøedchozích
odstavcù, uèiní státní zástupce záznam do dozorového spisu."
25. V èl. 21a odst. 1 písm. a), b) znìjí:
a) poadovat v trestním øízení údaje, které jsou pøedmìtem bankovního tajemství, údaje z evidence cenných papírù, v øízení o trestném èinu podle § 178 tr. zák. individuální údaje získané podle zákona è. 89/1995 Sb., o státní statistické slubì, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a údaje,
které byly získány v daòovém øízení za podmínek stanovených v § 24 odst. 5 písm. b) zákona è. 337/1992 Sb.,
o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù
(§ 8 odst. 2 tr. ø.),
b) naøídit v pøípravném øízení vydání nedoruèených potovních zásilek, jiných zásilek nebo telegramù potou
nebo osobou provádìjící jejich pøepravu k objasnìní
skuteèností dùleitých pro trestní øízení v konkrétní vìci (§ 86 odst. 1 tr. ø.),".
Za písm. b) se vkládají nová písm. c) a d), která znìjí:
c) naøídit v pøípravném øízení sledování zásilky (§ 87b
odst. 1 tr. ø.) a dávat pokyny policejnímu orgánu k dalímu postupu ohlednì sledování zásilky, jestlie vìc nesnese odkladu a pøíkazu nelze pøedem dosáhnout (§ 87b
odst. 2 tr. ø.); vydat pøíkaz k ukonèení zásilky (§ 87a
odst. 4 vìta první tr. ø.),
d) vyslovit souhlas s pohøbením mrtvoly, vzniklo-li podezøení, e smrt èlovìka byla zpùsobena trestným èinem
a byla-li provedena pitva (§ 115 odst. 1 tr. ø.).
26. V èl. 21a odst. 2 se za slovo "ádosti" vkládá èárka a slovo pokynu a slova odst. 2 nahrazují slovy odst. 4 a 6.
27. Za èl. 21a se vkládá nový èl. 21b, který vèetnì nadpisu zní:
Èl. 21b
Vyadování údajù pro úèely trestního øízení
a zprotìní povinnosti mlèenlivosti podle
zvlátních právních pøedpisù
(1) Poaduje-li státní zástupce údaje podle § 8 odst. 2 tr. ø.,
dbá o to, aby rozsah vyadovaných údajù byl omezen na míru
nezbytnou pro posouzení vìci, zásah do práva na zachování
jejich utajení byl provádìn v míøe co nejmení a byla uèinìna
opatøení k jejich ochranì pøed zneuitím nepovolanými osobami. Za tím úèelem co nejpøesnìji konkretizuje svùj poadavek na sdìlení tìchto údajù.
(2) Má-li být proveden výslech zamìstnance doadovaného
subjektu pøedtím, ne byl zamìstnanec zprotìn pøísluné povinnosti mlèenlivosti zpùsobem stanoveným zvlátním
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zákonem nebo podle § 8 odst. 4 tr. ø., státní zástupce dbá o to,
aby policejní orgán postupoval podle ustanovení zvlátních
právních pøedpisù upravujících postup zamìstnancù uvedeného subjektu pøi zprotìní povinnosti mlèenlivosti, a bude-li
zjitìno, e zvlátní zákon nestanoví podmínky, za nich lze
pro úèely trestního øízení sdìlovat skuteènosti, které jsou podle nìho utajovány nebo na nì se vztahuje povinnost mlèenlivosti, mu vèas pøedloil ádost o podání pøísluného návrhu
soudci.
28. Èl. 22 odst. 1 zní:
(1) Státní zástupce pøedkládá soudu tyto návrhy na rozhodnutí v pøípravném øízení
a) návrh na vydání pøedchozího souhlasu k vyádání skuteèností, které jsou podle zvlátního zákona utajovány,
nebo na nì se vztahuje povinnost mlèenlivosti, v pøípravném øízení, nestanoví-li zvlátní zákon podmínky,
za nich je lze v trestním øízení sdìlit (§ 8 odst. 4 tr. ø.),
b) návrh na ustanovení obhájce (§ 39 tr. ø.), jsou-li dány
dùvody nutné obhajoby (§ 36 tr. ø.),
c) návrh na rozhodnutí o tom, e pokození mohou svá
práva v trestním øízení uplatòovat pouze prostøednictvím spoleèného zmocnìnce, kterého si zvolí (§ 44 odst.
2 vìta první tr. ø.), a na výbìr spoleèných zmocnìncù za
podmínek § 44 odst. 2 vìty tøetí tr. ø.,
d) návrh na vzetí do vazby (§ 68 tr. ø.),
e) návrh na vydání pøíkazu k zatèení (§ 69 odst. 1 tr. ø.),
f) návrh na rozhodnutí o pøipadnutí penìité záruky státu
(§ 73a odst. 3 tr. ø.),
g) návrh na omezení obvinìného ve výkonu trestu odnìtí
svobody (§ 74a tr. ø.),
h) návrh na vydání pøíkazu k domovní prohlídce (§ 83
odst. 1 tr. ø.),
i) návrh na vstup do bytu a obydlí k provedení rekonstrukce, rekognice nebo vyetøovacího pokusu na uvedených
místech (§ 85b a § 83 odst. 1 tr. ø.),
j) návrh na otevøení zásilek (§ 87 odst. 1 tr. ø.),
k) návrh na zámìnu zásilek (§ 87a odst. 1 tr. ø. ),
l) návrh na odposlech a záznam telekomunikaèního provozu (§ 88 odst. 1 tr. ø.) vèetnì návrhu na prodlouení
doby jejich provádìní (§ 88 odst. 2 vìta tøetí tr. ø.),
m) návrh na sdìlení údajù o uskuteènìném telekomunikaèním provozu, které jsou pøedmìtem telekomunikaèního tajemství anebo na nì se vztahuje ochrana osobních a zprostøedkovacích dat (§ 88a odst. 1 tr. ø.),
n) návrh na pozorování obvinìného ve zdravotnickém
ústavu nebo zvlátním oddìlení nápravného zaøízení (§
116 odst. 2 tr. ø.) a návrh na prodlouení doby takového
pozorování (§ 117 tr. ø.),
o) návrh na sledování osob a vìcí, pokud má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjiován obsah jiných písemností a záznamù uchovávaných v soukromí za pouití technických prostøedkù (§ 158d odst. 3 tr. ø.) a na prodlouení
doby takového sledování (§ 158d odst. 4 tr. ø.),
p) návrh na vydání zatýkacího rozkazu (§ 376 odst. 1 vìta druhá tr. ø.),
r) návrh na vzetí zadrené osoby, o její vydání poádal cizí stát, do vazby (§ 379 odst. 4 vìta druhá tr. ø., § 381
odst. 1 tr. ø.), a to i v prùbìhu zkráceného pøípravného øí-
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zení (§ 382a odst. 5 tr. ø.),
s) návrh na vzetí do vazby osoby, která má být na základì
vyhláené mezinárodní smlouvy, kterou je Èeská republika vázána, nebo výhrady cizího státu drena ve vazbì
(§ 384 odst. 4 tr. ø.).
29. V èl. 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který
zní:
(2) Návrh na povolení pouití agenta a na prodlouení doby jeho pouití (§ 158e odst. 4 tr. ø.) pøedkládá vrchnímu soudu státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jeho obvodu je èinné státní zastupitelství pøísluné k výkonu dozoru
ve vìci; pokud takové státní zastupitelství nelze urèit, je pøísluný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jeho
obvodu má sídlo policejní orgán, který návrh na pouití agenta podal (§ 18a odst. 2 vìta první jednacího øádu).
Dosavadní odstavce 2 a 5 se oznaèují jako odstavce 3 a 6.
30. V èl. 22 odst. 3 v druhé vìtì se za slova v pøípadech nutné obhajoby vkládají slova a návrh na sdìlení údajù o uskuteènìném telekomunikaèním provozu podle § 88a tr. ø.. Slovo vyetøovatel se zde nahrazuje slovy policejní orgán.
31. V èl. 22 odst. 4 se za slova v odstavci 1 vkládají slova
a v odstavci 2.
32. V èl. 22 odst. 5 se slova písm. j) a k) oznaèují slovy
písm. k) a l) a za slova písm. l) vkládají slova a podle
odst. 2.
33. V èl. 22 odst. 6 se slova vyetøovatele nebo a slova
vyetøovateli nebo zruují. Za slovo rozhodnutí se vkládá
slovo povolení a slova písm. b) a m) se nahrazují slovy
písm. b) a o).
34. Èl. 22a vèetnì nadpisu zní:
Èl. 22a
Pøedkládání dalích ádostí, návrhù a podnìtù soudu
(1) Státní zástupce v pøípravném øízení pøedkládá soudu té
a) ádosti o proputìní z vazby na svobodu obvinìných (§
72 odst. 2 tr. ø.),
b) ádosti obvinìných o zruení nebo zmírnìní omezení
ve výkonu trestu odnìtí svobody (§ 74a odst. 3 tr. ø. ve
spojení s § 72 odst. 2 tr. ø.), pokud tìmto ádostem v plném rozsahu nevyhovìl.
(2) Státní zástupce podává podle § 158a tr. ø. soudu návrh na
provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu spoèívajícího ve výslechu svìdka nebo v rekognici v provìøování za úèasti soudce za podmínek uvedených v èl. 14 odst. 2, 3.
(3) Státní zástupce dále v pøípravném øízení pøedkládá soudu návrh obvinìného, e má nárok na obhajobu bezplatnou
nebo za sníenou odmìnu (§ 33 odst. 2, 3 tr. ø.) a vyjadøuje se
k návrhu pokozeného, e má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocnìncem bezplatnì nebo za sníenou odmìnu
(§ 51a odst. 1, 2 tr. ø.).
(4) Státní zástupce mùe soudu uèinit návrh nebo podnìt
k rozhodnutí:
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a) o vylouèení zvoleného advokáta jako obhájce z obhajování (§ 37a odst. 1, 2 tr. ø.),
b) o zprotìní ustanoveného obhájce povinnosti obhajování (§ 40a odst. 1 tr. ø. ve spojení rovnì s § 37a odst. 1,
2 tr. ø.),
c) o zprotìní zmocnìnce pokozeného povinnosti zastupovat pokozeného (§ 51a odst. 4 tr. ø.).
(5) Pøi pøedkládání tìchto ádostí, návrhù a podnìtù postupuje státní zástupce obdobnì podle èl. 22 odst. 3 první vìty
a odst. 4.
35. Za èl. 22a se vkládá nový èl. 22b, který vèetnì nadpisu zní:
Èl. 22b
Pøedkládání spisù soudu v souvislosti se stínostmi
podanými proti rozhodnutím státního zástupce
v pøípravném øízení
(1) Státní zástupce pøedkládá soudu spisový materiál spolu
s podanou stíností proti usnesení státního zástupce
a) jím rozhodl o dalím trvání vazby (§ 73b odst. 2, §
146a odst. 1 písm. a) tr. ø.),
b) jím rozhodl o pøijetí nìkterého z opatøení nahrazujícího vazbu (èl. 30, 31) nebo o zmìnì dùvodù vazby podle èl. 28 odst. 3, 4 (§ 146a odst. 1 písm. a) tr. ø. per analogiam),
c) jím rozhodl o dalím trvání omezení obvinìného ve
výkonu trestu odnìtí svobody (§ 74a odst. 3, § 146a
odst. 1 písm. a) tr. ø. per analogiam),
d) jím rozhodl o zajitìní penìních prostøedkù na úètu
u banky, usnesení, jím rozhodl o omezení zajitìní, nebo usnesení, jím nevyhovìl ádosti o zruení nebo
omezení takového zajitìní (§ 79a odst. 1, 3, 4 tr. ø., §
146a odst. 1 písm. b) tr. ø.),
e) jím rozhodl o zajitìní penìních prostøedkù na úètu
u spoøitelního a úvìrního drustva nebo jiné instituce,
která vede úèet pro jiného, o blokaci penìních prostøedkù penzijního pøipojitìní se státním pøíspìvkem,
o blokaci èerpání finanèního úvìru a blokaci finanèního
pronájmu, rozhodl o omezení takového zajitìní nebo
blokace, nebo nevyhovìl ádosti o zruení nebo omezení takového zajitìní nebo blokace (§ 79b, § 79a odst.1,
3, 4 a § 146a odst. 1 písm. b) tr. ø.),
f) jím rozhodl o zajitìní zaknihovaných cenných papírù,
rozhodl o omezení takového zajitìní nebo nevyhovìl
ádosti o zruení nebo omezení zajitìní zaknihovaných
cenných papírù (§ 79c odst. 4, § 146a odst. 1 písm. c) tr. ø.),
g) v pøípadech uvedených v § 146a odst. 1 písm. d) a e) tr. ø.
(2) Státní zástupce pøedkládá soudu spisový materiál se
stíností i tehdy, pokud byla podána proti usnesení policejního
orgánu, jím rozhodoval o zajiovacích institutech uvedených v odst. 1 písm. d) a f).
(3) Pøi pøedkládání stíností soudu postupuje státní zástupce
obdobnì podle èl. 22 odst. 3 první vìty a odst. 4.
36. V èl. 23 odstavce 1 a 2 znìjí:
(1) Státní zástupce vydá pøedchozí souhlas podle § 76 odst.
1 tr. ø. k zadrení osoby podezøelé z trestného èinu na základì
písemné ádosti policejního orgánu po pøezkoumání spi-sové-
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ho materiálu. Od písemné ádosti lze upustit jen zcela výjimeènì, napø. v mimopracovní dobì, je-li nutno vydat souhlas
naléhavì a státní zástupce si opatøí prostøednictvím telekomunikaèního spojení podklady pro vydání souhlasu. Souhlas lze
vydat i za vyuití technických prostøedkù (napø. faxu nebo
prostøednictvím elektronické poty). O udìlení telefonického
souhlasu nebo souhlasu za pouití faxu anebo elektronické
poty státní zástupce uèiní do dozorového spisu záznam,
v nìm uvede i dùvody naléhavosti udìlení souhlasu. Souhlas
na podkladì písemné ádosti i zcela výjimeènì bez ní vydá jen
tehdy, je-li dostateènì odùvodnìn závìr, e podezøelá osoba
spáchala trestný èin, a to z hlediska podmínek stanovených
v § 67 tr. ø. za citací dùvodù vazby, je-li dán nìkterý z dùvodù
vazby podle § 67 písm. a), b), c) tr. ø., zadrení podezøelé osoby je naléhavé a nelze proti této osobì ihned zahájit trestní stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ø.), obvinìného zadret podle § 75 tr. ø.
a podat soudu návrh na vzetí do vazby.
(2) Pøi udìlení souhlasu k zadrení státní zástupce s pøihlédnutím k povaze vìci urèí policejnímu orgánu, který zadrení
provede, lhùtu, v ní mu bude pøedán protokol o výslechu zadrené osoby, usnesení o zahájení trestního stíhání a dalí dùkazní materiál. Lhùtu urèí tak, aby mohl v zákonné lhùtì vìc
posoudit a popøípadì podat návrh na vzetí do vazby.
37. V èl. 23 odst. 3 se v první vìtì slovo vyetøovatel
nahrazuje slovy policejní orgán. Slova jí bylo sdìleno obvinìní se nahrazují slovy bylo vùèi ní zahájeno trestní stíhání. Ve druhé vìtì se za slova v závorce napø. faxu vkládají slova nebo elektronické poty. Ve ètvrté vìtì se slovo vyetøovatelem nahrazuje slovy policejním orgánem.
38. V èl. 23 odst. 4 druhé vìtì se slovo vyetøovateli nahrazuje slovy policejnímu orgánu.
39. V èl. 24 odst. 1 se slovo vyetøovatelem v první vìtì
nahrazuje slovy policejním orgánem a slovo vyetøovateli
v druhé vìtì slovy policejnímu orgánu.
40. V èl. 24 odst. 2 se slova sdìlení obvinìní nahrazují slovy
zahájení trestního stíhání.
41. V èl. 25 odst. 1 se slovo vyetøovatele v první vìtì
nahrazuje slovy policejního orgánu a ve druhé vìtì slovo
vyetøovateli slovy policejnímu orgánu.
42. V èl. 25 odst. 2 se ve vìtì první vìtì teèka nahrazuje støedníkem a vkládají se slova: zjistí-li, e obvinìný ji pùsobil na
svìdky nebo spoluobvinìné nebo jinak maøil objasòování skuteèností závaných pro trestní stíhání (§ 71 odst. 2 èást druhé
vìty za støedníkem tr. ø.), vyjádøí tyto okolnosti výslovnì v návrhu na vzetí do vazby. Za vìtu první se vkládá následující
vìta: Státní zástupce pøi posuzování podmínek k podání návrhu vdy zvauje i omezení uvedená v § 68 odst. 2 tr. ø. a okolnosti, které vyluèují jejich uití (§ 68 odst. 3 tr. ø.), a zda
s ohledem na osobu obvinìného, povahu a závanost trestného èinu, pro který je stíhán, nelze v dobì rozhodování úèelu
vazby dosáhnout jiným opatøením. Ve tøetí vìtì se slova záruku nebo slib nahrazují slovy záruku, dohled nebo slib.
43. V èl. 25 odstavec 3 zní:
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(3) Pøedcházelo-li návrhu na vzetí do vazby zadrení podle
§ 75 nebo § 76 tr. ø., dbá státní zástupce na to, aby návrh na
vzetí do vazby byl soudu doruèen nejpozdìji do 48 hodin od
zadrení nebo omezení osobní svobody podle ustanovení
zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, nebo jiného zákona; jinak doba, po kterou byl obvinìný zajitìn nebo pøedveden podle § 12 odst. 8,
§ 13 odst. 5, § 14 odst. 1 písm. a) a c), popøípadì podle § 15
odst. 2 zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, nebo podle ustanovení jiných
zákonù se do lhùty 48 hodin nezapoèítává, pokud k omezení
osobní svobody nedolo v souvislosti s trestním øízením. Návrh státní zástupce doruèí prostøednictvím kanceláøe státního
zastupitelství, doruèovatele státního zastupitelství, justièní
stráe nebo výjimeènì o doruèení poádá policejní orgán podle § 62 odst. 1 tr. ø. s tím, e datum a pøesný èas doruèení
návrhu si nechá potvrdit na stejnopis návrhu, který zaloí do
dozorového spisu. V návrhu soudce upozorní na dùleité
skuteènosti, napø. e obvinìný ádá o ustanovení obhájce, e
k jeho výslechu bude zapotøebí tlumoèníka, apod.
44. V èl. 25 odst. 4 se slovo vyetøovatelem nahrazují slovy
policejním orgánem a slovo vyetøovateli slovy policejnímu orgánu.
45. V èl. 26 odstavec 1 zní:
(1) Návrh na vzetí do vazby musí obsahovat zejména
a) osobní údaje obvinìného (u osob bez jakýchkoliv dokladù a zejména u cizincù nebo osob bez státní pøíslunosti bez dokladù lze totonost obvinìného prokázat postupem podle § 13 odst. 6 zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù),
b) struèný popis skutkových zjitìní vèetnì uvedení skuteèností, z nich plynou dùvody, pro které dolo k zadrení,
c) trestný èin, pro který je obvinìný stíhán, a to jeho zákonným pojmenováním i èíselným oznaèením,
d) zdùvodnìní, které konkrétní skuteènosti ve smyslu § 68
odst. 3 tr. ø. umoòují vzetí obvinìného do vazby i pøi
trestním stíhání pro trestné èiny uvedené v § 68 odst. 2
tr. ø.,
e) dùvody vazby uvedené jejich zákonným pojmenováním
vèetnì èíselného oznaèení pøísluného ustanovení trestního øádu; jde-li o dùvod vazby pole § 67 písm. b) tr. ø.
i okolnosti uvedené v § 71 odst. 2 èásti druhé vìty za
støedníkem tr. ø., byly-li zjitìny,
f) struèné zhodnocení provedených dùkazù, z nìho vyplývá, e dosud zjitìné skuteènosti nasvìdèují tomu, e
skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má vechny znaky trestného èinu, jsou zøejmé dùvody k podezøení, e tento trestný èin spáchal obvinìný,
a jaké konkrétní takto zjitìné skuteènosti odùvodòují
dùvody vazby uvedené v návrhu,
g) zdùvodnìní, proè s ohledem na osobu obvinìného, povahu a závanost trestného èinu, pro který je stíhán, nelze v dobì rozhodování úèelu vazby dosáhnout jiným
opatøením,
h) dobu zadrení s uvedením dne a hodiny zadrení a ustanovení trestního øádu, podle nìho k zadrení dolo; dobu omezení osobní svobody podle ustanovení zákona è.
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283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nebo jiných zákonù, pokud k nìmu
dolo v souvislosti s trestním øízením,
i) má-li obvinìný obhájce, jméno a sídlo obhájce,
j) osobní údaje (jméno a pøíjmení, datum narození, bydlitì, údaje k stíhané trestné èinnosti) spoluobvinìných,
kteøí se ji nacházejí ve vazbì (§ 70a odst. 1 písm. g) tr. ø.),
k) dalí dùleité skuteènosti týkající se osoby obvinìného,
ke kterým bude nutno pøihlédnout v prùbìhu výkonu zadrení a pøípadné vazby, zejména okolnosti dùleité pro
zabezpeèení øádného výkonu ostrahy obvinìného; týkáli se návrh více obvinìných, uvedou se vechny údaje
podle písm. a) a i) a k) ohlednì kadého z nich.
46. V èl. 26 odst. 3 první vìtì se slova v závorce provìrky
výpovìdi nahrazují slovy provìrky na místì.
47. V èl. 27 odst. 1 se slova nebo k tomuto úkonu vydá pokyn
vyetøovateli zruují.
48. V èl. 27 odstavec 2 zní:
(2) Pokud návrhu na vzetí do vazby pøedcházelo zadrení
(§ 75, § 76 odst. 1 tr. ø.) nebo omezení osobní svobody podle
zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, nebo jiného zákona, státní zástupce po
obdrení vyrozumìní o dobì a místì konání výslechu zváí
svou úèast na výslechu obvinìného pøed soudcem (§ 77 odst.
2 tr. ø.), zejména jde-li o trestný èin, k jeho projednání je
v prvním stupni pøísluný krajský soud (§ 17 tr. ø.), nebo ve
vìcech skutkovì, dùkaznì èi právnì nároèných. Výslechu se
dále mùe zúèastnit i v jiných vìcech, ne uvedených v první
vìtì, a to tehdy, povauje-li za potøebné pøedloit soudu materiály, získané dodateènì na základì svého pokynu policejnímu orgánu, anebo má-li za to, e vzhledem k okolnostem
omezení osobní svobody obvinìného nebo k upøesnìní skuteèností nezbytných pro správné posouzení jednání, za které je
obvinìný stíhán, je jeho úèast pøi výslechu nutná.
49. Èl. 28 vèetnì nadpisu zní:
Èl. 28
Pøezkoumávání dùvodnosti vazby v pøípravném øízení
(1) V prùbìhu celého pøípravného øízení je státní zástupce
povinen zkoumat, zda dùvody vazby trvají. Zjistí-li, e pominuly, rozhodne usnesením, e se obvinìný propoutí z vazby na svobodu (§ 72 odst. 2 písm. a) tr. ø.). Pøíkaz k proputìní
obvinìného z vazby na svobodu je nutno bezodkladnì doruèit
vìznici, ve které je vazba vykonávána.
(2) Obvinìný musí být neprodlenì proputìn z vazby na
svobodu také tehdy, jestlie na základì skuteèností zjitìných
v pøípravném øízení je zøejmé, e vzhledem k osobì obvinìného a k okolnostem pøípadu trestní stíhání nepovede k uloení nepodmínìného trestu odnìtí svobody, a obvinìný se nedopustil jednání uvedeného v § 68 odst. 3 tr. ø. (§ 72 odst. 2
písm. b) tr. ø.).
(3) Zjistí-li státní zástupce, e nìkterý dùvod vazby ve
smyslu § 67 písm. a), b), c) tr. ø. pominul, ale nìkterý z dùvodù vazby nadále trvá, rozhodne neprodlenì o zmìnì dùvodù

strana 279

vazby. O tom bez prùtahù vyrozumí vìznici, v ní obvinìný
vykonává vazbu (§ 70a odst. 1 písm. b) tr. ø.).
(4) Zjistí-li státní zástupce, e nìkterý dùvod vazby ve
smyslu § 67 písm. a), b), c) tr. ø. vedle dùvodù, pro které je obvinìný ji ve vazbì, novì vznikl, navrhne soudu, aby o zmìnì
dùvodù vazby rozhodl, zejména pøi pøedloení ádosti obvinìného o proputìní z vazby anebo pøed svým postupem podle § 71 odst. 3, 4 tr. ø. Svùj návrh náleitì odùvodní.
(5) Je-li obvinìný ve vazbì z dùvodu uvedeného v § 67
písm. b) tr. ø. a má-li státní zástupce za to, e bylo zjitìno, e
obvinìný ji pùsobil na svìdky nebo spoluobvinìné nebo jinak maøil objasòování skuteèností závaných pro trestní stíhání (§ 71 odst. 2 èást vìty druhé za støedníkem tr. ø.), neprodlenì podá návrh soudu, aby bylo rozhodnuto o tom, e jsou dány
tyto dùvody. Pøi podání takového návrhu postupuje pøimìøenì podle odstavce 4 a dále podle èl. 25 odst. 2, èl. 26 odst.
1, èl. 27. Proti usnesení soudu je pøípustná stínost ve stejném
rozsahu jako proti rozhodnutí o vzetí obvinìného do vazby.
50. V èl. 29 odst. 1 se slovo neprodlenì nahrazuje slovy
nejpozdìji do pìti pracovních dnù od doruèení (§ 73b odst. 1
tøetí vìta tr. ø.).
51. V èl. 29 odst. 2 se èíslovka "6" nahrazuje èíslovkou "9".
52. Èl. 30 a èl. 31 vèetnì nadpisù znìjí:
Èl. 30
Nahrazení vazby zárukou, slibem a dohledem
probaèního úøedníka
(1) Je-li dán u obvinìného, který je ve vazbì, dùvod vazby podle § 67 písm. a) nebo c) tr. ø., mùe státní zástupce rozhodnout
o proputìní obvinìného z vazby na svobodu, jestlie zájmové
sdruení obèanù nebo dùvìryhodná osoba nabídne záruku podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. ø., obvinìný dá písemný slib podle
§ 73 odst. 1 písm. b) tr. ø., jestlie státní zástupce povauje tuto záruku nebo slib vzhledem k osobì obvinìného a k povaze
projednávaného pøípadu za dostateèné a pøijme je, anebo s ohledem na osobu obvinìného a povahu projednávaného pøípadu
lze úèelu vazby dosáhnout dohledem probaèního úøedníka nad
obvinìným (§ 73 odst. 1 písm. c) tr. ø.).
(2) Jestlie obvinìný, který byl proputìn na svobodu po
pøijetí záruky, slibu nebo uplatnìní dohledu probaèního úøedníka, neplní povinnosti uloené v souvislosti s nahrazením
vazby nìkterým z tìchto opatøení, mùe státní zástupce po
pøezkoumání vìci podat soudu návrh na opìtovné vzetí obvinìného do vazby, popøípadì návrh na vydání pøíkazu k zatèení
(§ 73 odst. 4 tr. ø.).
Èl. 31
Penìitá záruka
(1) Je-li u obvinìného, který je ve vazbì, dán dùvod vazby
podle § 67 písm. a) nebo c) tr. ø. a není-li v pøípadì dùvodu
vazby podle § 67 písm. c) tr. ø. obvinìný stíhán pro nìkterý
z trestných èinù uvedených v § 73a odst. 1 vìtì druhé tr. ø.,
mùe státní zástupce k návrhu obvinìného nebo jiné osoby
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vyslovit, e pøijetí penìité záruky nabízené obvinìným nebo
s jeho souhlasem jinou osobou je pøípustné, urèit její výi
s pøihlédnutím k osobì a majetkovým pomìrùm obvinìného
nebo toho, kdo za nìho sloení penìité záruky nabídl, k povaze a závanosti trestného èinu, pro který je obvinìný stíhán,
a závanosti dùvodù vazby, jako i zpùsob jejího sloení,
a propustit obvinìného po sloení této èástky z vazby na svobodu. Souèástí rozhodnutí o pøípustnosti pøijetí penìité záruky musí být i pouèení obvinìného a osoby, která penìitou záruku sloila, na dobu trvání penìité záruky, nerozhodne-li
soud jinak (§ 73a odst. 5 vìta první tr. ø.), a na dùvody, pro které penìitá záruka mùe pøipadnout státu (§ 73a odst. 3 tr. ø.)
nebo být pouita na zaplacení penìitého trestu nebo nákladù
trestního øízení (§ 73a odst. 6 tr. ø.).
(2) Státní zástupce zruí nebo zmìní výi penìité záruky na
návrh obvinìného nebo osoby, která ji sloila, anebo i bez takového návrhu, jestlie pominuly dùvody, které k jejímu pøijetí
vedly, nebo se zmìnily okolnosti rozhodné pro urèení její výe.
Rozhodne-li o zruení penìité záruky (§ 73a odst. 4 tr. ø.) nebo
podá-li návrh na její pøipadnutí státu (§ 73a odst. 3 tr. ø.), pøezkoumá zároveò, zda nejsou dány dùvody pro vzetí obvinìného
do vazby, a pøípadnì podá soudu návrh na opìtovné vzetí obvinìného do vazby, popøípadì návrh na vydání pøíkazu k zatèení.
53. Èl. 32 vèetnì nadpisu zní:
Èl. 32
Návrh na omezení obvinìného ve výkonu trestu
odnìtí svobody
Je-li tøeba omezit obvinìného ve výkonu trestu odnìtí svobody
(§ 74a tr. ø.), podá státní zástupce soudu pøísluný návrh. Ohlednì náleitostí návrhu se uije èl. 26 pøimìøenì, návrh musí zejména obsahovat konkrétní údaje o druhu a povaze omezení (napø. zákaz volného pohybu mimo vìznici, zákaz styku s urèitými
osobami, kontrolu korespondence, apod.). Pøi podání návrhu státní zástupce pøihlédne k omezením, jim by byl obvinìný podroben ve vazbì podle zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve
znìní pozdìjích pøedpisù. Ohlednì ádostí obvinìných o zruení
nebo zmírnìní omezení platí pøimìøenì ustanovení § 72 tr. ø. a èl.
29. Pøi zmìnì dùvodù omezení se postupuje obdobnì podle èl. 28
odst. 3 a 4. Na omezení se vztahují pøimìøenì lhùty uvedené v §
71 tr. ø. a ohlednì rozhodování o jejich dalím trvání se èl. 34 pouije pøimìøenì.
54. V èl. 33 odst. 2 vìta první zní: K návrhu na vydání pøíkazu
k zatèení pøedkládanému soudu pøiloí státní zástupce vyetøovací spis obsahující usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160
odst. 1 tr. ø.) s dokladem o jeho doruèení. Druhá vìta se zruuje.
55. Èl. 34 vèetnì nadpisu zní:
Èl. 34
Postup státního zástupce pøi rozhodování o dalím
trvání vazby v pøípravném øízení
(1) Jde-li o dùvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ø., státní zástupce dbá o to, aby v pøípadì, e nebude zjitìno, e obvinì-
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ný ji pùsobil na svìdky nebo spoluobvinìné nebo jinak maøil
objasòování skuteèností závaných pro trestní stíhání (§ 68 odst.
3 písm. d) tr. ø.), byl obvinìný z vazby proputìn na svobodu nejpozdìji den následující po uplynutí lhùty uvedené v § 71 odst. 2
tr. ø., pokud nebyl proputìn na svobodu pøed uplynutím této
lhùty.
(2) Nelze-li skonèit vìc v pøípravném øízení ve lhùtì tøí mìsícù trvání vazby, státní zástupce musí nejpozdìji do pìti pracovních dnù po uplynutí této doby rozhodnout o dalím trvání
vazby. Státní zástupce buï vydá usnesení o proputìní obvinìného z vazby na svobodu (§ 71 odst. 3, § 72 odst. 2 tr. ø.),
které bez prùtahù doruèí vìznici, v ní obvinìný vykonává
vazbu (§ 70a odst. 1 písm. d) tr. ø.), nebo usnesení, jím se obvinìný ponechává ve vazbì.
(3) Rozhodne-li státní zástupce podle § 71 odst. 3 tr. ø., e
obvinìný se ponechává ve vazbì, je povinen nejpozdìji do 3
mìsícù od právní moci tohoto rozhodnutí znovu rozhodnout
o tom, zda se obvinìný ponechává i nadále ve vazbì, nebo zda
se propoutí z vazby na svobodu (§ 71 odst. 4 tr. ø.). Ponechat
obvinìného ve vazbì lze, jen pokud nebylo moné pro obtínost vìci nebo z jiných závaných dùvodù trestní stíhání v této lhùtì skonèit a proputìním obvinìného na svobodu hrozí,
e bude zmaøeno nebo podstatnì ztíeno dosaení úèelu trestního stíhání. Za splnìní tìchto podmínek lze rozhodnout o ponechání obvinìného ve vazbì i opìtovnì, ale jen v rozsahu
celkové doby trvání vazby v pøípravném øízení (§ 71 odst. 8,
9 tr. ø.).
(4) Usnesení, jím se obvinìný ponechává ve vazbì podle
odstavcù 2 a 3, musí obsahovat:
a) osobní údaje obvinìného,
b) struèný popis skutkových zjitìní vèetnì uvedení skuteèností, z nich plynou dùvody vazby,
c) trestný èin, pro který je obvinìný stíhán, a to jeho zákonným pojmenováním i èíselným oznaèením,
d) zdùvodnìní, které konkrétní skuteènosti ve smyslu § 68
odst. 3 tr. ø. nadále odùvodòují, aby obvinìný byl nadále ponechán ve vazbì i pøi trestním stíhání pro trestné èiny uvedené v § 68 odst. 2 tr. ø., a pøípadnì i poukaz na
skuteènosti, které vedou k závìru, e nepøicházelo v úvahu pouití ustanovení § 72 odst. 2 písm. b) tr. ø.,
e) dùvody vazby uvedené jejich zákonným pojmenováním
vèetnì èíselného oznaèení pøísluného ustanovení trestního øádu,
f) struèné zhodnocení provedených dùkazù, z nìho vyplývá, e dosud zjitìné skuteènosti potvrzují, e trestní
stíhání je proti obvinìnému vedeno dùvodnì,
g) uvedení úkonù, které dosud nebylo mono ve vìci provést, vèetnì zdùvodnìní,
h) jde-li o postup podle odstavce 3, poukaz na obtínost
vìci nebo jiné závané dùvody, pro které nebylo mono
vìc skonèit, a zdùvodnìní, proè proputìním obvinìného na svobodu hrozí, e bude zmaøeno nebo podstatnì
ztíeno dosaení úèelu trestního stíhání.
(5) Pokud nebude rozhodnuto o dalím trvání vazby ve lhùtách uvedených v odstavcích 2 a 3, musí státní zástupce propustit obvinìného na svobodu nejpozdìji následující den po
uplynutí lhùty, na ni bylo trvání vazby omezeno (§ 71 odst. 2
poslední vìta tr. ø. per analogiam). Pøíkaz k proputìní z vazby na svobodu doruèí vìznici, v ní se obvinìný nachází.
(6) Státní zástupce v prùbìhu pøípravného øízení a do
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podání obaloby v souvislosti s provìrkami a dotazy na stav
vyetøování (èl. 9c) pøezkoumává, zda jsou nadále podmínky
pro to, aby skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl
nadále posuzován jako trestný èin, jemu odpovídá urèitá
celková doba vazby (§ 71 odst. 8 tr. ø.) v èásti pøipadající na
pøípravné øízení (§ 71 odst. 9 tr. ø.). Zjistí-li, e tento skutek je
jiným trestným èinem, a délka vykonané vazby ji pøesáhla
dobu urèenou podle pøedchozí vìty, obvinìný musí být z vazby proputìn na svobodu nejpozdìji do patnácti dnù ode dne,
kdy dolo k upozornìní na zmìnu právní kvalifikace skutku,
i kdy nìkteré vazební dùvody nadále trvají. V pøípadì, e
zmìna právního posouzení vyplývá pøímo z ustanovení trestního zákona (napø. z § 89 odst. 11 tr. zák., ve znìní zákona è.
265/2001 Sb.), musí být obvinìný proputìn z vazby na svobodu ihned.
(7) Za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 tr. ø. státní zástupce zabezpeèí poøízení pøekladu usnesení o ponechání obvinìného ve vazbì; pøeklad doruèí obvinìnému s nejvìtím
urychlením ve lhùtách uvedených v § 71 odst. 3 a 4 tr. ø. Týkáli se usnesení více obvinìných, pøeloí se jen ta jeho èást,
která se týká obvinìného, lze-li ji oddìlit od zbývající èásti
usnesení.
(8) O rozhodnutí o ponechání obvinìného nadále ve vazbì
podle odstavcù 2 a 3 vyrozumí státní zástupce bez prùtahù
vìznici, v ní obvinìný vykonává vazbu (§ 70a odst. 1 písm.
c) tr. ø.); vyrozumí ji i o právní moci usnesení o ponechání obvinìného ve vazbì podle odstavce 2.
56. V èl. 35 se v první vìtì slovo vyetøovateli nahrazuje
slovy policejního orgánu a slova pøísluné vyetøovací souèásti se nahrazují slovy pøísluného policejního orgánu. Ve
druhé vìtì se slova vyího vyetøovacího útvaru nahrazují
slovy útvaru policejního orgánu s vyím stupnìm pùsobnosti.
57. Èl. 36 se zruuje.
58. Nadpis èl. 36a zní: Vyrozumìní vìznice o postoupení
vìci k výkonu dozoru. Na konci se doplòuje závorka s následujícím textem: (§ 70a odst. 1 písm. h) tr. ø.).
59. Èl. 36b vèetnì nadpisu zní:
Èl. 36b
Pøezkoumávání dùvodnosti zajitìní nebo blokace
finanèních prostøedkù v pøípravném øízení
Pøi pøezkoumávání dùvodnosti zajitìní penìních prostøedkù na úètu u banky v pøípravném øízení soudem (§ 79a odst. 4
tr. ø.), u spoøitelního a úvìrního drustva nebo jiných subjektù, které vedou úèet pro jiného, blokace penìních prostøedkù
penzijního pøipojitìní se státním pøíspìvkem, blokace èerpání finanèního úvìru, blokace finanèního pronájmu (§ 79b tr.
ø. ve spojení s § 79a odst. 4 tr. ø.), zajitìní zaknihovaných
cenných papírù (§ 79c odst. 4 tr. ø. ve spojení s § 79a odst. 4
tr. ø.) v pøípravném øízení soudem, státní zástupce postupuje
obdobnì podle èl. 29.
60. V nadpisu èl. 36c se na konci pøipojují slova a zjiování
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údajù o uskuteènìném telekomunikaèním provozu.
Dosavadní èl. 36c se oznaèuje jako odstavec 1. Slova vyetøovateli nebo v nìm se zruují. Pøipojuje se nový odstavec 2,
který zní:
(2) Pøíkaz k zjitìní údajù o telekomunikaèním provozu (§
88a tr. ø.) státní zástupce neprodlenì pøedá policejnímu orgánu, aby mohl být bez prùtahù doruèen právnické nebo fyzické
osobì, která vykonává telekomunikaèní èinnost, pokud tak
neuèinil ji policejní orgán.
61. V èl. 37 se za slova ve zdravotnickém ústavu (§ 116 odst.
2 tr. ø.) vkládají slova a návrhu státního zástupce na prodlouení doby pozorování duevního stavu (§ 117 tr. ø.).
62. Èl. 38 vèetnì nadpisu zní:
Èl. 38
Nutná obhajoba v pøípravném øízení
(1) Jsou-li dány dùvody nutné obhajoby v pøípravném øízení
(§ 36 tr. ø.), dbá státní zástupce na to, aby policejní orgán
a) vèas obvinìného pouèil o nutné obhajobì, o právu zvolit si obhájce, jako i o tom, e v pøípadì nevyuití tohoto práva mu bude obhájce ustanoven (§ 38 odst. 1 tr.
ø.) a e oprávnìní ustanoveného obhájce zaniká, pokud
bude obhájce zvolen (§ 37 tr.ø.), jako i o podmínkách
postupu podle § 37a a § 40a tr. ø.,
b) v dobì od vzniku dùvodù nutné obhajoby do zvolení
nebo ustanovení obhájce provádìl pouze úkony, jejich
provedení nelze odloit a vyrozumìní obhájce nelze zajistit s ohledem na to, e dosud nebyl zvolen nebo ustanoven (§ 165 odst. 2 vìta první tr. ø. per analogiam).
c) pouèil obvinìného i o tom, e osvìdèí-li, e nemá dostatek prostøedkù, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne v pøípravném øízení soudce, e má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníenou odmìnu (§ 33 odst. 2, 3
tr. ø.).
(2) Je-li vedeno trestní stíhání obvinìného pro dalí dílèí
útoky jednoho a tého pokraèujícího trestného èinu (§ 89 odst.
3 tr. zák.) a pøichází-li v úvahu pøípadný postup soudu podle
§ 37a tr. zák. v budoucnu, pøièem v souhrnu tyto jednotlivé
dílèí útoky pøesáhnou hranici znaèné kody (§ 89 odst. 11 tr.
zák.), i v øízení o dílèích útocích, u nich sama o sobì výe
kody hranice znaèné kody nedosahuje, dbá státní zástupce
rovnì o to, aby policejní orgán postupoval podle odstavce 1
ji od zahájení trestního stíhání nebo od okamiku, kdy tato
skuteènost vyjde najevo.
(3) Za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) lze povaovat
zejména tyto úkony:
a) vydání a odnìtí vìci (§ 78 a § 79 tr. ø.),
b) domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemkù (§ 82 odst. 1 a 2 tr. ø.),
c) osobní prohlídku (§ 82 odst. 3 tr. ø.),
d) vstup do obydlí, do jiných prostor a na pozemek (§ 83c
tr. ø.),
e) provádìní dùkazu v bytì, obydlí, jiných prostorách a na
pozemku (§ 85b tr. ø.),
f) ohledání místa èinu (§ 113 tr. ø.),
g) prohlídka tìla a odbìr krve nebo jiný obdobný úkon (§
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114 odst. 1 a 2 tr. ø.),
h) odbìr pachové stopy a dalí úkony smìøující ke zjitìní totonosti osoby, která se zdrovala na místì èinu (§
114 odst. 3 tr. ø.).
(4) Vdy je vak potøebné pøi posuzování povahy úkonù
uvedených v odstavci 1 písm. b) a v odstavci 3 vzít v úvahu,
e úèast obhájce na vyetøovacích úkonech, jejich výsledek
mùe být pouit jako dùkaz v øízení pøed soudem, mùe být
vylouèena ve skuteènì odùvodnìných pøípadech (§ 165 odst.
2 vìta první tr. ø.).
(5) Úèast obhájce pøi provádìní úkonù spojených s vyuíváním operativnì pátracích prostøedkù (§ 158b a § 158e tr. ø.),
v pøípadì, e by tyto úkony byly provádìny a po zahájení
trestního stíhání (§ 158f tr. ø.), pøi zámìnì zásilky (§ 87a odst.
1 tr. ø.), sledování zásilky (§ 87b tr. ø.), odposlechu a záznamu
telekomunikaèního provozu (§ 88 tr. ø.), zjiování údajù
o uskuteènìném telekomunikaèním provozu, které jsou pøedmìtem telekomunikaèního tajemství anebo na nì se vztahuje
ochrana osobních a zprostøedkovacích dat (§ 88a tr. ø.), jako
i na úkonech znalce spojených s pøípravou a vypracováním
znaleckého posudku (§ 107 tr. ø.), je vylouèena, nebo v tìchto pøípadech nejde o vyetøovací úkony."
63. Za èl. 38 se vkládají nové èl. 38a, èl. 38b a èl. 38c, které
vèetnì nadpisù znìjí:
Èl. 38a
Opakování výslechù svìdkù na návrh obvinìného
nebo obhájce po zahájení trestního stíhání
Navrhne-li obvinìný nebo jeho obhájce opakování úkonù
provedených pøed zahájením trestního stíhání (§ 158 odst. 8 tr.
ø.), státní zástupce dbá o to, aby policejní orgán opakoval takové úkony za úèasti obvinìného nebo jeho obhájce, jde-li
o úkony, které jsou zásadní pro posouzení vìci a výsledek øízení pøed soudem, lze-li je podle povahy úkonù opakovat; pøitom zvauje okolnosti uvedené v èl. 14 odst. 1 vìta za støedníkem. Na úkony provedené za úèasti soudce (§ 158a tr. ø.) se
první vìta nevztahuje; to neplatí, vyjde-li ji v prùbìhu pøípravného øízení najevo, e podmínky pro posouzení tìchto
úkonù jako neodkladných èi neopakovatelných splnìny nebyly. V ostatních pøípadech, ne jsou uvedeny v první vìtì, se
obhajoba pouèí o právu domáhat se osobního výslechu takového svìdka v øízení pøed soudem.
Èl. 38b
Rozhodování o tom, e stát ponese náklady na znalecký
posudek, který obvinìný nebo pokozený vyádá
Pøi rozhodování o ádostech obvinìného, který má nárok na
bezplatnou obhajobu nebo na obhajobu za sníenou odmìnu
(§ 33 odst. 2, 3 tr. ø.), nebo pokozeného, který má nárok na
ustanovení zmocnìnce (§ 51a odst. 1, 2 tr. ø.), o tom, e stát
ponese náklady na znalecký posudek, který obvinìný nebo
pokozený vyádá, státní zástupce po pøezkoumání spisu posoudí, zda nejsou dány okolnosti, které vyluèují monost takové ádosti vyhovìt (§ 151a odst. 1 vìta druhá tr. ø.).
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Èl. 38c
Posuzování námitek proti osobì znalce, odbornému
zamìøení znalce a otázek poloených znalci
(1) Státní zástupce pøi posuzování námitek proti osobì znalce
z dùvodù, které stanoví § 11 zákona è. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumoènících, proti odbornému zamìøení znalce nebo proti
formulaci otázek poloených znalci, vychází z toho, e tyto námitky mùe vznést pouze obvinìný nebo osoba, pokud je k podání znaleckého posudku tøeba, aby nìco konala nebo strpìla (§
105 odst. 1 vìta druhá a ètvrtá tr. ø.) a e podání námitek není
omezeno ádnou lhùtou. Dále dbá o to, aby otázky poloené
znalci byly uvedeny ji v opatøení, kterým se pøibírá znalec.
(2) Vyhoví-li státní zástupce námitkám a dùvody pro vyádání znaleckého posudku trvají, uèiní opatøení k vyádání
znaleckého posudku buï jiným znalcem nebo podle jinak formulovaných otázek; v opaèném pøípadì oznámí osobì, která
námitky vznesla, e neshledal k takovému postupu dùvody.
Vdy tak èiní opatøením, které doruèí obvinìnému nebo jiné
osobì, která mùe vznést námitky.
(3) Jsou-li námitky uplatnìny v rámci opravného prostøedku, posoudí je státní zástupce v rámci rozhodnutí o tomto
opravném prostøedku; pro obsah tohoto posouzení platí pøimìøenì odstavec 2 vìta první, výsledek posouzení se uvede
v odùvodnìní pøísluného usnesení.
64. V èl. 39 odstavce 1 a 2 znìjí:
(1) Ve vìcech, ve kterých byl ustanoven obhájce a v nich
bylo trestní stíhání obvinìného skonèeno jeho pravomocným
rozhodnutím, neskonèila-li obhajoba ji døíve v dobì, kdy ve
vìci konal vyetøování policejní orgán, státní zástupce na návrh obhájce bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji vak do dvou
mìsícù od podání návrhu, rozhodne usnesením o výi odmìny
a náhradì hotových výdajù (§ 151 odst. 3 tr. ø.), za podmínky,
e nárok nezanikl (§ 151 odst. 2 poslední vìta tr. ø.). Státní
zástupce takto postupuje i tehdy, pokud obhajoba obhájce
v pøípravném øízení skonèila jiným zpùsobem. V ostatních
pøípadech vrátí návrh spolu s vyúètováním odmìny a hotových výdajù obhájci, ani by rozhodoval usnesením.
(2) Vykonatelné usnesení podle odstavce 1 opatøené dolokou právní moci státní zástupce pøedá pøíslunému oddìlení
státního zastupitelství s pokynem k úhradì tak, aby úhrada
mohla být provedena nejpozdìji do 30 dnù od právní moci
usnesení uvedeného v odstavci 1. Opis dokladu o provedení
úhrady zaloí do dozorového a vyetøovacího spisu.
65. Èl. 40 vèetnì nadpisu zní:
Èl. 40
Rozhodnutí o výi odmìny a náhradì hotových výdajù
ustanoveného zmocnìnce pokozeného
Podle èl. 39 se postupuje pøimìøenì i pøi rozhodování státního zástupce o výi odmìny a náhradì hotových výdajù ustanoveného zmocnìnce pokozeného (§ 151a odst. 6 tr. ø.).
66. Èl. 41 vèetnì nadpisu zní:
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Èl. 41
Obaloba
(1) Státní zástupce pøed podáním obaloby peèlivì pøezkoumá výsledky pøípravného øízení provìøením celého vyetøovacího spisu a posoudí, zda dostateènì odùvodòují postavení obvinìného pøed soud. Zejména pøezkoumá, zda bylo vùèi obvinìnému øádnì zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ø.).
(2) alobní návrh musí být struèný, ucelený, jasnì formulovaný, logicky uspoøádaný a musí obsahovat náleitosti podle
zákona (§ 177 písm. c) tr. ø.). Do alobního návrhu patøí té
návrh ochranného opatøení, pokud pro jeho uloení jsou zákonné podmínky (§ 178 odst. 1 tr. ø.).
(3) Státní zástupce v obalobì vdy uvede, které dùkazy
provede pøed soudem, zejména které svìdky svìdèící ve prospìch obaloby zamýlí sám pøed soudem vyslechnout (§ 215
odst. 2 tr. ø.). Je povinen navrhovat ke slyení pøed soudem
zpravidla jen ty svìdky, na jejich osobním slyení hodlá
v hlavním líèení trvat.
(4) Z odùvodnìní obaloby (§ 177 písm. d) tr. ø.) musí být
zøejmé, o jaké dùkazy se tvrzení obaloby opírá, jako i právní
úvahy, kterými se státní zástupce øídil pøi posuzování
skuteèností podle pøísluných ustanovení zákona.
(5) Podává-li státní zástupce obalobu na obvinìného pro
dílèí útok u pokraèujícího trestného èinu (§ 89 odst. 3 tr. zák.),
posouzeného jako dalí skutek (§ 12 odst. 12 tr. ø.), pro jeho
ostatní útoky ji døíve podal nebo hodlá podat obalobu pro
jiné dílèí útoky tohoto trestného èinu, take v øízení pøed soudem pøichází v úvahu pouití ustanovení § 37a odst. 1 vìty
první tr. zák., v obalobì odkáe na dílèí útoky, ohlednì nich
ji byla obaloba døíve podána, a zpùsobem uvedeným v odstavcích 2 a 4 popíe tento dílèí útok nebo dalí dílèí útoky,
pro které zamýlí podat novou obalobu; jako pøedbìnou
otázku (§ 9 odst. 1 tr. ø.) posoudí, zda vechny tyto dílèí útoky
tvoøí skuteènì souèást jednoho a tého pokraèujícího trestného èinu z hledisek uvedených v § 89 odst. 3 tr. zák.
(6) O podání obaloby státní zástupce neprodlenì vyrozumí
obvinìného a obhájce (§ 176 odst. 1 tr. ø.). Je-li obvinìný ve
vazbì, vyrozumí o podání obaloby státní zástupce také
vìznici, v ní se vazba vykonává (§ 70a odst. 1 písm. i) tr. ø.).
(7) Za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 tr. ø. státní zástupce zabezpeèí poøízení pøekladu obaloby a pøeklad doruèí
soudu nejpozdìji spolu s podanou obalobou; pøeklad obvinìnému nedoruèuje. Týká-li se obaloba více obvinìných,
pøeloí se jen ta její èást, která se týká obvinìného, lze-li ji
oddìlit od zbývající èásti obaloby.
(8) Jestlie státní zástupce zamýlí posuzovat skutek, pro
který má být podána obaloba, jako jiný trestný èin, ne jak ho
posuzoval policejní orgán, postupuje podle § 176 odst. 2 tr. ø.
Ve sdìlení obvinìnému a jeho obhájci stanoví pøimìøenou lhùtu, v ní mají uèinit své pøípadné návrhy na doplnìní vyetøování s ohledem na zamýlenou zmìnu. O svém stanovisku
k navrhovanému doplnìní vyrozumí obvinìného a jeho obhájce zpravidla písemnì.
(9) Podá-li státní zástupce obalobu na obvinìného døíve,
ne bylo rozhodnuto o ádosti obvinìného o proputìní z vazby na svobodu pøísluným soudem (§ 26 tr. ø.) anebo døíve,
ne o stínosti proti rozhodnutí o takové ádosti podané obvinìným, státním zástupcem nebo jinou oprávnìnou osobou
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rozhodl soud druhého stupnì, státní zástupce o podání obaloby vyrozumí podle povahy vìci buï soud, který má o ádosti
o proputìní na svobodu rozhodovat, anebo soud, který má
rozhodovat o stínosti proti rozhodnutí o takové ádosti obvinìného. Vdy vak na skuteènost, e nebylo dosud pravomocnì rozhodnuto o ádosti o proputìní z vazby, upozorní soud,
u nìho obalobu podává.
67. V èl. 42 odst. 2 vìtì první se slovo vyetøovatel nahrazuje slovy policejní orgán. Ve tøetí vìtì se slova písemný
souhlas nahrazují slovy souhlas udìlený písemnì nebo ústnì do protokolu.
68. V èl. 42 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5,
které znìjí:
(4) Za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 tr. ø. státní zástupce zabezpeèí poøízení pøekladu usnesení o podmínìném
zastavení trestního stíhání a pøeklad doruèí obvinìnému. Týká-li se usnesení více obvinìných, pøeloí se jen ta jeho èást,
která se týká obvinìného, lze-li ji oddìlit od zbývající èásti usnesení.
(5) Byla-li uzavøena dohoda mezi obvinìným a pokozeným
o náhradì kody na základì souèinnosti s Probaèní a mediaèní
slubou nebo pokud v usnesení o podmínìném zastavení trestního stíhání byla obvinìnému uloena pøimìøená omezení
a pøimìøené povinnosti smìøující k tomu, aby vedl øádný ivot (§ 307 odst. 4 tr. ø.), a Probaèní a mediaèní sluba se bude
podílet na kontrole jejich plnìní, státní zástupce pravomocné
usnesení o podmínìném zastavení trestního stíhání zale také
pøíslunému støedisku Probaèní a mediaèní sluby.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se oznaèují jako odstavce 6 a 7.
V odstavci 7 poslední vìtì se slova v øízení o stínosti pro
poruení zákona (§ 266 a násl. tr. ø.) nebo zruují.
69. V èl. 43 odstavec 1 zní:
(1) Ve výrokové èásti usnesení o zastavení trestního stíhání
uvede státní zástupce kromì právního posouzení i popis
skutku, kterého se zastavení trestního stíhání týká, v odùvodnìní zejména dùvody zastavení. Usnesení o zastavení trestního stíhání se doruèí také pokozenému.
70. V èl. 43 odst. 2 poznámka pod èarou è. 20) zní:
20) § 11 odst. 3, § 172 odst. 4 tr. ø.
71. V èl. 43 odst. 3 se za slovo obvinìný vkládají slova
nebo pokozený. Za odstavec 3 se pøipojuje nový odstavec
4, který zní:
(4) Jakmile usnesení o zastavení trestního stíhání nabude
právní moci, státní zástupce, který o zastavení trestního stíhání rozhodl, nebo - byla-li ve vìci podána stínost - státní zástupce vyího státního zastupitelství pøedloí stejnopis usnesení Nejvyímu státnímu zastupitelství (§ 173a tr. ø.).
72. V èl. 44 odst. 1 vìtì první se slovo vyetøovatel nahrazuje slovy policejní orgán. V èl. 44 odst. 1 první vìtì a v odst.
2 první vìtì se za slovo pøestupek vkládá èárka a slova jiný
správní delikt. V èl. 44 odst. 1 vìtì druhé se za slovo pøestupku vkládá èárka a slova jiného správního deliktu nebo
kárného provinìní. V èl. 44 odst. 2 druhá vìta zní: V usnesení
nelze uvést oznaèení pøestupku nebo jiného správního deliktu
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podle urèitého ustanovení zákona.
73. V èl. 44 se odstavec 3 zruuje. Dosavadní odstavec 4 se
oznaèuje jako odstavec 3 a zní:
(3) Ohlednì postupu pøi podání stínosti proti usnesení
státního zástupce o postoupení vìci a pøi pøedkládání stejnopisu usnesení Nejvyímu státnímu zastupitelství platí obdobnì ustanovení èl. 43 odst. 3 a 4.
74. Èl. 44a vèetnì nadpisu zní:
Èl. 44a
Rozhodnutí státního zástupce o schválení narovnání
(1) Státní zástupce mùe v pøípravném øízení se souhlasem
obvinìného a pokozeného rozhodnout o schválení narovnání
a zastavení trestního stíhání za splnìní podmínek § 309 odst.
1 a § 311 odst. 1 tr. ø.
(2) Státní zástupce pøed rozhodnutím podle odstavce 1 vdy
ovìøí, zda obvinìný skuteènì sloil na úèet státního zastupitelství penìní èástku urèenou konkrétnímu adresátovi k obecnì prospìným úèelùm, a tato èástka není zøejmì nepøimìøená
závanosti trestného èinu.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 obsahuje ve výroku zejména
údaj o tom, e obvinìný a pokozený souhlasí s narovnáním a o
tom, e se schvaluje narovnání, pøièem souèástí tohoto výroku
je vdy i výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatøován trestný èin, jeho se narovnání týká, popis
skutku, jeho právní posouzení, údaje o výi penìní èástky, kterou obvinìný sloil na obecnì prospìné úèely na úèet státního
zastupitelství, vèetnì èástky odevzdané státu na penìitou pomoc
obìtem trestné èinnosti, oznaèení pøíjemce, jemu má být tato
èástka urèena. V odùvodnìní se uvedou okolnosti, z nich státní
zástupce dovozuje monost vyøídit vìc schválením narovnání.
(4) Ohlednì postupu pøi podání stínosti proti usnesení státního zástupce o schválení narovnání a zastavení trestního
stíhání platí obdobnì ustanovení èl. 43 odst. 3.
(5) Byla-li na základì souèinnosti s Probaèní a mediaèní
slubou uzavøena dohoda mezi obvinìným a pokozeným
o náhradì kody nebo odèinìní újmy zpùsobené trestným èinem, státní zástupce zale pravomocné usnesení o schválení
narovnání a zastavení trestního stíhání té pøíslunému støedisku Probaèní a mediaèní sluby.
75. V nadpisu k èl. 45 a v èl. 45 se slovo vyetøovateli
nahrazuje slovy policejnímu orgánu.
76. Za èl. 45 se vkládá nový èl. 45a, který vèetnì nadpisu zní:
Èl. 45a
Zvlátní ustanovení o postupu státního zástupce pøi
vydávání rozhodnutí obsahovì navazujících
na rozhodnutí o zastavení trestního stíhání
a o postoupení vìci
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(1) Má-li být vydáno rozhodnutí obsahovì navazující na
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci vydané státním zástupcem v pøípravném øízení, státní zástupce k tomu pøísluný je vydá nebo podá návrh soudu na jeho vydání, není-li tak nutno uèinit bezodkladnì, a po uplynutí
lhùty dvou mìsícù od okamiku, kdy rozhodnutí o zastavení
trestního stíhání èi o postoupení vìci nabylo právní moci.
(2) Rozhodnutími a návrhy podle odstavce 1 jsou zejména
rozhodnutí podle èl. 39 odst. 1 a èl. 40 rozhodnutí o postupu
podle § 80 nebo § 81 tr. ø. a návrhy podle èl. 51 a 52.
77. V èl. 46 odst. 2 vìta druhá vèetnì poznámky pod èarou 20a)
zní: Po právní moci usnesení zale jeho stejnopis opatøený dolokou právní moci té tomu, kdo podle zvlátního právního pøedpisu20a) eviduje vlastníky nebo dritele vìcí, na nì se zajitìní
vztahuje, a okresnímu úøadu, v jeho obvodu mìl odsouzený
poslední bydlitì; není-li poslední bydlitì obvinìného známo
nebo je v cizinì, okresnímu úøadu, v jeho obvodu se nachází majetek obvinìného, a zároveò je vyzve, aby mu neprodlenì oznámili, pokud zjistí, e s vìcmi, na které se zajitìní vztahuje, se
nakládá tak, e hrozí zmaøení nebo ztíení výkonu trestu propadnutí majetku (§ 349a odst. 1 poslední vìta tr. ø.).
78. V èl. 47 odstavce 1 a 2 znìjí:
(1) Dojde-li státnímu zástupci oznámení o tom, e jiná osoba má ve své moci majetek spadající do zajitìného majetku
obvinìného a hrozí-li souèasnì nebezpeèí, e s jednotlivou zajitìnou cennou vìcí nebo jejich souborem bude nakládáno
tak, e bude zmaøen nebo ztíen výkon trestu propadnutí majetku, státní zástupce vyzve toho, kdo má takovou vìc nebo
soubor vìcí u sebe, k jejich vydání podle § 78 tr. ø. nebo podle
§ 79 tr. ø. pøikáe policejnímu orgánu jejich odnìtí.
(2) Vztahuje-li se rozhodnutí o zajitìní majetku na penìní
prostøedky na úètu nebo cenné papíry, státní zástupce postupuje podle povahy vìci podle § 79a, § 79b nebo § 79c tr. ø.
Poznámka pod èarou è. 21 se zruuje.
79. V èl. 47 odst. 3 se na konci slova prostøednictvím pøísluného orgánu státní správy nahrazují slovy vyádáním
souèinnosti policejního orgánu.
80. V èl. 47 odst. 4 zní:
(4) Pokud tøetí osoba uplatní vlastnické nebo jiné právo
k zajitìným prostøedkùm a nejde-li o pøípad uvedený v § 348
odst. 2 tr. ø., státní zástupce pouèí tyto osoby o tom, e své nároky mohou uplatnit v øízení ve vìcech obèanskoprávních (§
348 odst. 5 tr. ø.).
81. V èl. 48 odst. 1 se slova § 43 odst. 2 nahrazují slovy §
43 odst. 3. V èl. 48 odst. 2 se slova vyetøovateli nebo
zruují. V odst. 3 se zruují slova vyetøovatele ani.
82. V èl. 49 odst. 2 vìtì první se slovo vyetøovateli
nahrazuje slovy policejnímu orgánu.
83. V èl. 51 odstavec 4 vèetnì poznámky pod èarou 21) zní:

20a) Napø. zákon è. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon è. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmìnì a doplnìní zákona è. 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání (ivnostenský zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon
è. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmìnì zákona è. 168/1999 Sb., o pojitìní odpovìdnosti za kodu zpùsobenou provozem vozidla a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o pojitìní odpovìdnosti z provozu vozidla), ve znìní zákona
è. 307/1999 Sb., zákon è. 61/2000 Sb., o námoøní plavbì.zákon è. 61/2000 Sb., o námoøní plavbì
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(4) Rozhodl-li státní zástupce o proputìní obvinìného
z vazby na svobodu ve vìci, v ní jsou dány dùvody pro zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ø.
a souèasnì na podkladì znaleckého posudku z odvìtví psychiatrie, popøípadì sexuologie nebo psychologie, a dalích dùkazù provedených v pøípravném øízení lze uèinit závìr o tom,
e pobyt obvinìného na svobodì je nebezpeèný a ve vìci bude
podán návrh podle odstavce 1 vìty druhé, státní zástupce
zpravidla prostøednictvím policejního orgánu zajistí neprodlenou hospitalizaci obvinìného ve zdravotnickém zaøízení. Postupuje pøitom podle pøedpisù o ochranì ivota a zdraví obèanù.21)
84. Za dosavadní èást druhou se vkládají nové èásti tøetí a ètvrtá,
které vèetnì nadpisù znìjí:
Èást tøetí
Postup státního zástupce ve zkráceném
pøípravném øízení
Èl. 52a
Obecné ustanovení
Pokud není dále výslovnì stanoveno jinak, ustanovení oddílu druhého a dvanáctého èásti tohoto pokynu se pøi postupu
státního zástupce ve zkráceném pøípravném øízení neuijí. Pokud zkrácenému pøípravnému øízení pøedcházelo provìøování,
postupuje se v nìm podle oddílu tøetího èásti druhé tohoto
pokynu. Státní zástupce dbá o to, aby bezodkladnì po vydání
záznamu o zahájení úkonù trestního øízení (§ 158 odst. 3 vìta
první tr. ø.) byl policejním orgánem informován o pøípadech,
kdy zamýlí zkrácené pøípravné øízení konat, jako i o poèátku
bìhu lhùty uvedené v § 179b odst. 4 tr. ø. (èl. 52h odst. 1). Dbá
rovnì o to, aby okruh vìcí, v nich má být konáno zkrácené
pøípravné øízení, odpovídal úèelu sledovanému ustanoveními
§ 179a a § 179f tr. ø. a aby lo o vìci, v nich je reálný pøedpoklad, e mohou být skonèeny ve lhùtì uvedené v § 179b
odst. 4 tr. ø., popøípadì prodlouené nejvýe o deset dní (§
179f odst. 2 písm. a) tr. ø.).
Èl. 52b
Dozor státního zástupce ve zkráceném pøípravném øízení
(1) Zkrácené pøípravné øízení podle oddílu sedmého desáté
hlavy trestního øádu je zvlátním typem pøípravného øízení ve
vìcech uvedených v § 179a odst. 1 tr. ø. Státní zástupce vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti i ve zkráceném pøípravném øízení s následujícími odchylkami:
a) státní zástupce je oprávnìn vydat pokyn policejnímu orgánu, aby ve vìci bylo konáno zkrácené pøípravné øízení (§ 157 odst. 2 vìta první tr. ø.),
b) pøibrání konzultanta (§ 157 odst. 3 tr. ø., èl. 9d) se neuplatní,
c) vydává-li státní zástupce závazný pokyn k postupu ve
zkráceném pøípravném øízení (§ 174 odst. 2 písm. a) tr.
ø.), urèí zpravidla policejnímu orgánu lhùtu pro prove-

strana 285

dení pøísluných úkonù tak, aby mu byla pøedloena
zpráva o výsledku zkráceného pøípravného øízení nejménì 3 dny pøed skonèením lhùty uvedené v § 179b
odst. 4 tr. ø., nebo pokud pøedtím prodlouil lhùtu pro
skonèení zkráceného pøípravného øízení (§ 179f odst. 2
písm. a) tr. ø.), nejménì 3 dny pøed skonèením pøísluné
lhùty, neuplatní-li postup podle èl. 52k.
d) státní zástupce zjiuje stav zkráceného pøípravného øízení informacemi vyadovanými od policejního orgánu;
provìrky provádí jen zcela výjimeènì a jen pokud je to
nezbytné k zajitìní skonèení vìci ve lhùtì uvedené v §
179b odst. 4 tr. ø. nebo v prodlouené lhùtì podle § 179f
odst. 2 písm. a) tr. ø. a dále v pøípadech uvedených v èl.
52c odst. 2 nebo pokud státní zástupce pøezkoumává postup policejního orgánu (§ 157a odst. 1 tr. ø.),
e) státní zástupce se zúèastní úkonu ve zkráceném pøípravném øízení jen zcela výjimeènì, je-li jeho úèast nezbytná k zajitìní skonèení vìci ve lhùtì uvedené v § 179b
odst. 4 tr. ø. nebo v prodlouené lhùtì podle § 179f odst.
2 tr. ø.,
f) vrací-li státní zástupce vìc ve zkráceném pøípravném øízení policejnímu orgánu k doplnìní, postupuje podle
§ 179c odst. 2 písm. g) tr. ø.; èl. 45 se uije pøimìøenì,
g) shledá-li státní zástupce nezákonným nebo neodùvodnìným rozhodnutí nebo opatøení policejního orgánu
o odloení nebo odevzdání vìci podle § 159a odst. 1 a
4 tr. ø. a má-li být nadále konáno zkrácené pøípravné øízení, státní zástupce takové rozhodnutí nebo opatøení
zruí tak, aby vìc bylo mono skonèit jetì ve lhùtách
uvedených v § 179b odst. 4, popø. § 179f odst. 2 písm.
a) tr. ø.; jinak postupuje podle èl. 52k.
(2) Státní zástupce mùe provést jednotlivý úkon ve zkráceném pøípravném øízení; mùe konat celé zkrácené pøípravné
øízení i v jiných pøípadech ne podle § 179a odst. 3 tr. ø. (§ 174
odst. 2 písm. c) tr. ø.). V takovém pøípadì postupuje podle pokynu obecné povahy poø. è. 5/2001.
Èl. 52c
Pøezkoumání sdìlení podezøení
(1) Státní zástupce ihned po doruèení sdìlení podezøení (§
179b odst. 3 tr. ø.) pøezkoumá, zda podezøelému bylo øádnì
sdìleno, ze spáchání jakého skutku je podezírán a jaký trestný
èin je v tomto skutku spatøován. Vdy také ovìøí, zda jde
o trestný èin, o nìm pøísluí konat øízení v prvním stupni
okresnímu soudu a na který zákon stanoví trest odnìtí svobody, jeho horní hranice nepøevyuje tøi léta. Pokud dùvodem
pro konání zkráceného pøípravného øízení je nìkterá z okolností uvedených v § 179a odst. 1 písm. a) tr. ø., pøezkoumá,
zda byl podezøelý pøistien pøi èinu nebo bezprostøednì poté.
Jsou-li dùvodem pro konání zkráceného pøípravného øízení
okolnosti uvedené v § 179a odst. 1 písm. b) tr. ø., zvauje hlediska uvedená v èl. 52a poslední vìtì.
(2) Pokud sdìlení podezøení vzbuzuje váné pochybnosti
o své zákonnosti nebo odùvodnìnosti, státní zástupce neprodlenì provede provìrku spisového materiálu. Zjistí-li, e sdìlení podezøení je nezákonné nebo neodùvodnìné, postupuje podle èl. 52b odst. 1 písm. g). Spisový materiál po zruení bez-

21) § 23 odst. 4 písm. b) a § 24 zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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odkladnì vrátí policejnímu orgánu s pokyny k dalímu postupu.
(3) Obsah spisu státní zástupce pøezkoumá také tehdy, byla-li
podána oprávnìnou osobou ádost o pøezkoumání postupu policejního orgánu [§ 157a odst. 1 tr. ø., èl. 52b odst. 1 písm. d)].
Èl. 52d
Úèast obhájce ve zkráceném pøípravném øízení
(1) Ve zkráceném pøípravném øízení pøichází v úvahu zejména zvolený obhájce (§ 37, § 179b odst. 2 vìta druhá tr. ø.). Obhájce je tøeba ustanovit pouze v pøípadech uvedených v § 179b
odst. 2 vìtì tøetí a páté tr. ø.; dále tehdy, pokud by výjimeènì
ve zkráceném pøípravném øízení vznikl jiný dùvod nutné obhajoby (§ 36 tr. ø.). V takových pøípadech se postupuje podle
èl. 22 odst. 1 písm. b) a èl. 38 odst. 1 pøimìøenì.
(2) Obhájci se ve zkráceném pøípravném øízení umoní
úèast pøi výslechu podezøelého; úèast pøi jiných úkonech pøichází v úvahu výjimeènì s pøihlédnutím k tomu, e se zde poøizují pøedevím úøední záznamy o vysvìtlení osob a o provedení dalích úkonù (§ 158 odst. 3 a 5 tr. ø.), které se poøizují
bez úèasti obhájce a je lze za podmínek uvedených v § 314d
odst. 2 poslední vìta tr. ø. pøeèíst ve zjednodueném øízení
pøed samosoudcem.
(3) Uèiní-li obhájce ve zkráceném pøípravném øízení návrh
na opakování úkonù provedených výjimeènì v provìøování za
podmínek § 158 odst. 8 tr. ø., èl. 38a, státní zástupce mu sdìlí,
e takový návrh ve zkráceném pøípravném øízení uplatnit nemùe, a to se zøetelem k § 314b odst. 1 vìtì druhé tr. ø.
Èl. 52e
Postup pøi zajitìní osob a vìcí a pøi vyuití operativnì
pátracích prostøedkù ve zkráceném pøípravném øízení
(1) Státní zástupce pøi výkonu dozoru ve zkráceném pøípravném øízení dbá o to, aby úkony podle hlavy ètvrté trestního øádu byly ve zkráceném pøípravném øízení provádìny jen tehdy,
jde-li o neodkladné nebo neopakovatelné úkony (§ 179b odst.
1 tr. ø.), nebyly-li provedeny ji v provìøování. Za stejných
podmínek pøichází v úvahu i vyuití operativnì pátracích prostøedkù (§ 158b a § 158e tr. ø.). Ustanovení § 159b tr. ø. o doèasném odloení trestního stíhání se ve zkráceném pøípravném
øízení neuije.
(2) Státní zástupce pøi vydávání pøedchozího souhlasu, souhlasu vydanému poté, co ji rozhodnutí bylo vydáno, anebo
povolení policejnímu orgánu k zajitìní osob a vìcí nebo k vyuití operativnì pátracích prostøedkù postupuje pøimìøenì podle èl. 21 odst. 4 a 6 a èl. 21a.
(3) Pøi vyadování údajù pro úèely trestního øízení státní zástupce postupuje podle èl. 21b obdobnì.
(4) V pøípadech, ve kterých k zajitìní osob a vìcí trestní øád
vyaduje rozhodnutí nebo povolení soudce, státní zástupce
postupuje i ve zkráceném pøípravném øízení pøimìøenì podle
èl. 22 odst. 1 písm. b), h), j), k), l) a m), odst. 3 a 6.
(5) Vznikne-li výjimeènì potøeba provést výslech svìdka
jako neodkladného èi neopakovatelného úkonu anebo rekognice v prùbìhu zkráceného pøípravného øízení, postupuje se
podle èl. 14 obdobnì.
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Èl. 52f
Postup pøi zadrení osoby ve zkráceném
pøípravném øízení
Pøi zadrení osoby ve zkráceném pøípravném øízení státní
zástupce postupuje podle èl. 23 a èl. 24 pøimìøenì. Vdy dbá
o to, aby mu podezøelý byl policejním orgánem pøedán tak,
aby nejpozdìji do 48 hodin jej mohl - neuplatní-li postup podle § 179e vìta za støedníkem tr. ø. - pøedat soudu spolu s návrhem na potrestání.
Èl. 52g
Pøedání podezøelého soudu spolu s návrhem
na potrestání
(1) Byla-li státnímu zástupci za podmínek uvedených v èl.
52f vìtì druhé policejním orgánem pøedána zadrená podezøelá osoba, pøièem souèasnì mu policejní orgán pøedloil
zprávu o výsledku zkráceného pøípravného øízení s pøílohami
(§ 179c tr. ø.), pøezkoumá tyto materiály z hledisek uvedených
v èl. 25 odst. 2 a 3. S pøihlédnutím k okolnostem pøípadu zvauje, zda ve lhùtì 48 hodin od zadrení podá u soudu návrh na
potrestání (èl. 52i) a pøedá podezøelého soudu, nebo osobu
propustí ze zadrení, anebo bude postupovat podle odstavce 3.
(2) Skuteènost, e spolu s návrhem na potrestání pøedává
soudu zadrenou podezøelou osobu, uvede státní zástupce
v návrhu na potrestání (èl. 52i).
(3) Pokud podání návrhu na potrestání není moné ve lhùtì 48
hodin od zadrení, zejména tehdy, pokud vìc není náleitì objasnìna (§ 2 odst. 5 tr. ø.), pøichází v úvahu postup podle § 179c
odst. 2 nebo podle § 179f odst. 1 tr. ø., státní zástupce postupuje podle § 179e vìty za støedníkem tr. ø. V takovém pøípadì neprodlenì vydá usnesení o zahájení trestního stíhání, které doruèí
obvinìnému a jeho obhájci, a to tak, aby ve lhùtì 48 hodin od
zadrení mohl podat návrh na vzetí obvinìného do vazby. Pøi
tom postupuje pøimìøenì podle èl. 26 a 27. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání je pøípustná stínost, která nemá odkladný úèinek (§ 174 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 160 odst. 7
a § 141 odst. 2 vìta druhá tr. ø.).
(4) Náleitosti a postup státního zástupce pøi vydání usnesení o zahájení trestního stíhání upravuje èl. 28 a èl. 30 pokynu
obecné povahy poø. è. 5/2001.
Èl. 52h
Lhùta ke skonèení zkráceného pøípravného
øízení a její prodlouení
(1) Lhùta pro skonèení zkráceného pøípravného øízení se poèítá od okamiku, kdy policejní orgán obdrel trestní oznámení
nebo jiný podnìt k zahájení trestního stíhání (§ 179b odst. 4 tr.
ø.). Takovým podnìtem je i doruèení pokynu státního zástupce
ke konání zkráceného pøípravného øízení {èl. 52b odst. 1 písm.
a)}; mùe jím být i den vydání záznamu o zahájení úkonù trestního øízení policejním orgánem (§ 158 odst. 3 vìta první tr. ø.).
(2) Tato lhùta konèí podáním návrhu na potrestání soudu
nebo jiným rozhodnutím podle § 179c odst. 1, 2 písm. b) a f)
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a § 179e vìty za støedníkem tr. ø. nebo opatøením podle § 179c
odst. 3, § 179f odst. 2 písm. b) a c) tr. ø., jako i marným uplynutím lhùty deseti dnù, o ní nejvýe lze prodlouit zkrácené
pøípravné øízení (§ 179f odst. 2 písm. a) tr. ø.).
(3) O prodlouení lhùty podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ø.,
pokud neuplatní postup podle èl. 52k, rozhodne státní zástupce opatøením, které neprodlenì doruèí policejnímu orgánu.
Stejnopis opatøení se zaloí do spisu o zkráceném pøípravném
øízení a do dozorového spisu.
(4) V prodlouené lhùtì uvedené v odstavci 2 musí být
zkrácené pøípravné øízení skonèeno, nebude-li uplatnìn posup
podle èl. 52k nebo nenastanou-li podmínky pro postup podle
§ 179f odst. 1 tr. ø.
(5) Prodlouí-li státní zástupce lhùtu pro skonèení zkráceného pøípravného øízení, dbá o to, aby policejní orgán pøedloil
spis se zprávou o jeho výsledku (§ 179c odst. 1 tr. ø.) nejpozdìji 3 dny pøed jejím skonèením, nestanovil-li mu lhùtu jinou
{èl. 52b odst. 1 písm. c)}
Èl. 52i
Náleitosti návrhu na potrestání
(1) Na náleitosti výrokové èásti návrhu na potrestání se
uijí ustanovení èl. 41 odst. 2, 5 a 6 obdobnì; návrh neobsahuje odùvodnìní (§ 179d odst. 1 tr. ø.).
(2) V návrhové èásti návrhu na potrestání státní zástupce
uvede jména svìdkù, na jejich osobním výslechu v øízení
pøed soudem bude výjimeènì trvat. Dùleité dùkazy, které bude nutno v øízení pøed soudem provést, oznaèí státní zástupce
pøísluným èíslem listu spisu. Vychází pøitom z obsahu úøedních záznamù uvedených v èl. 52d odst. 2 a i z protokolù o výslechu svìdkù, pokud byly výjimeènì provedeny (§ 158 odst.
8 tr. ø.).
(3) Státní zástupce mùe dále v návrhové èásti návrhu na
potrestání oznaèit skuteènosti, které povauje za nesporné (§
314d odst. 2 tr. ø.).
(4) Podává-li státní zástupce návrh na potrestání ohlednì nìkterého z trestných èinù uvedených v § 163 odst. 1 tr. ø., pøedloí souhlas pokozeného s trestním stíháním soudu spolu
s návrhem; za tím úèelem dbá, aby policejní orgán poskytl pokozenému lhùtu k vyjádøení tak, aby bylo mono vìc skonèit
ve lhùtách uvedených v § 179b odst. 4, popø. v § 179f odst. 2
písm. a) tr. ø. (§ 163a odst. 2 vìta první tr. ø.).
(5) Za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 tr. ø. státní zástupce poøídí pøeklad návrhu na potrestání, který doruèí soudu; podezøelému jej nedoruèuje. Týká-li se návrh na potrestání více podezøelých, poøizuje se pøeklad èásti návrhu týkající
se podezøelého, lze-li ji od èástí týkajících se ostatních podezøelých oddìlit.
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má odkladný úèinek (§ 159a odst. 6 tr. ø.).
(2) Vydává-li státní zástupce usnesení o odloení vìci podle
§ 179c odst. 2 písm. b), e), f) tr. ø. nebo opatøení o odevzdání
vìci podle § 179c odst. 2 písm. c) nebo d) tr. ø., v takovém
usnesení nebo opatøení uvede struèný popis skutku, pro který
bylo zkrácené pøípravné øízení vedeno, jeho právní posouzení
a zdùvodnìní postupu podle tìchto ustanovení. Podání stínosti proti takovému usnesení nebo opatøení nepøichází v úvahu. Pokozený se o odloení nebo odevzdání vìci pouze vyrozumí (§ 179c odst. 4 tr. ø.).
(3) Jsou-li na základì výsledkù zkráceného pøípravného øízení dány dùvody k podmínìnému zastavení trestního stíhání nebo narovnání, státní zástupce zpravidla vzhledem k okolnostem pøípadu postupuje podle § 179f odst. 2 písm. b) nebo c) tr.
ø. (èl. 52k); státní zástupce mùe v odùvodnìných pøípadech,
má-li za to, e ve zkráceném pøípravném øízení byly objasnìny
vechny okolnosti odùvodòující postup podle § 307 nebo § 309
tr. ø., výjimeènì podat i návrh na potrestání podezøelého a souèasnì soudu navrhnout, aby rozhodl o podmínìném zastavení
trestního stíhání nebo schválil narovnání (§ 314c odst. 1 písm.
a) tr. ø.).
Èl. 52k
Naøízení nebo uloení zahájení trestního stíhání
(1) Nebylo-li zkrácené pøípravné øízení skonèeno ve lhùtì
uvedené v § 179b odst. 4 tr. ø. a s pøihlédnutím k okolnostem
pøípadu nelze pøedpokládat jeho skonèení ani ve lhùtì prodlouené podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ø., státní zástupce podle svých poznatkù o úrovni práce policejního orgánu, který
dosud konal zkrácené pøípravné øízení, a podle povahy vìci,
o kterou jde, buï
a) naøídí policejnímu orgánu, který dosud zkrácené pøípravné øízení vedl, aby ve lhùtì, kterou mu pro to stanoví, zahájil trestní stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ø.) a dále postupoval podle ustanovení hlavy desáté trestního øádu,
nebo
b) uloí, aby vìc byla pøedloena policejnímu orgánu uvedenému v § 161 odst. 2 tr. ø. k zahájení trestního stíhání
(§ 160 odst. 1 tr. ø.); státní zástupce takto musí vdy postupovat, je-li dán nìkterý z dùvodù uvedených v § 179f
odst. 1 tr. ø.
(2) Pokyn podle odstavce 1 státní zástupce neprodlenì zale
policejnímu orgánu, který dosud konal zkrácené pøípravné
øízení, a jeho stejnopis zaloí vdy do vyetøovacího spisu i do
dozorového spisu.
Èást ètvrtá

Èl. 52j

Dozor nad zachováváním zákonnosti ve vyetøování
nìkterých trestných èinù

Jiná rozhodnutí ve zkráceném pøípravném øízení

Èl. 52l

(1) Policejní orgán konající zkrácené pøípravné øízení rozhoduje o odloení nebo o odevzdání vìci z dùvodù uvedených
v § 159a odst. 1 a 4 tr. ø. usnesením (§ 159a odst. 1 a 4 tr. ø.)
nebo opatøením (§ 159a odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ø.); proti
usnesení o odloení vìci mùe pokozený podat stínost, která

Obecné ustanovení o dozoru státního zástupce ve vìcech
trestných èinù, o nich koná øízení v prvním stupni
krajský soud
(1) Pøi výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti ve
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vyetøování ve vìcech uvedených v § 17 tr. ø. se uije ustanovení èásti druhé obdobnì, s následujícími odchylkami:
a) státní zástupce dbá o to, aby policejní orgán provedl ve
vìci vechny dùkazy, je jsou nezbytné pro podání obaloby nebo jiné rozhodnutí státního zástupce ve vìci (§
169 odst. 1 tr. ø.), a to od okamiku, kdy bylo zahájeno
trestní stíhání pro nìkterý z trestných èinù uvedených
v § 17 tr. ø., nebo od okamiku zmìny právní kvalifikace
na takový trestný èin; byl-li vydán záznam o zahájení
úkonù trestního øízení (§ 158 odst. 3 vìta první tr. ø.)
a pokud obsah záznamu svìdèí pro závìr, e se mùe
jednat o právní kvalifikaci uvedenou v § 17 tr. ø., státní
zástupce podle tìchto zásad postupuje pøimìøenì,
b) v pøípravném øízení ohlednì výslechu svìdkù neplatí
omezení uvedené v § 164 odst. 1 tr. ø.; výslechy svìdkù
lze provádìt bez ohledu na to, zda jde o neodkladný nebo neopakovatelný úkon; státní zástupce vak v tìchto
pøípadech zvlá dùslednì zvauje hlediska uvedená
v èl. 14 odst. 1 vìta za støedníkem za úèelem pouitelnosti výsledkù tìchto úkonù jako dùkazù v øízení pøed
soudem,
c) státní zástupce pøi výkonu dozoru nad zachováváním
zákonnosti ve vyetøování provìrkami nebo informacemi o stavu vyetøování (èl. 9c) soustavnì posuzuje, zda
právní kvalifikace skutku, pro který je obvinìný stíhán,
odpovídá výètu trestných èinù uvedených v § 17 tr. ø.;
zjistí-li dùvody pro zmìnu právní kvalifikace, vydá neprodlenì pokyn policejnímu orgánu, aby obvinìného a jeho obhájce na zmìnu právní kvalifikace upozornil (§160
odst. 6 tr. ø.),
d) státní zástupce dbá o to, aby vyetøování bylo skonèeno ve lhùtì uvedené v § 170 odst. 1 tr. ø.; nebude-li v této lhùtì skonèeno, platí § 167 odst. 2 a 3 tr. ø.
(2) Státní zástupce podle odstavce 1 písm. c) pøimìøenì postupuje u vìcí, které jsou zatím posuzovány jako trestné èiny,
ohlednì nich je dána pøíslunost okresního soudu jako soudu
prvního stupnì (§ 16 tr. ø.), pokud vzhledem k okolnostem pøípadu mùe dùvodnì pøicházet v úvahu i právní posouzení uvedené v § 17 tr. ø. Neprodlenì po upozornìní na zmìnu právní
kvalifikace pøedá vìc státnímu zástupci pøíslunému k výkonu
dozoru ve vìcech trestných èinù uvedených v § 17 tr. ø.
Èl. 52m
Postup státního zástupce pøi pouití ustanovení
§ 37a trestního zákona
(1) Zjistí-li státní zástupce, e obvinìný, proti nìmu bylo
zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ø.), pro dílèí útok
u pokraèujícího trestného èinu (§ 89 odst. 3 tr. zák.), posouzeného jako dalí skutek (§ 12 odst. 12 tr. ø.), pro jeho ostatní
útoky ji døíve podal nebo hodlá podat obalobu pro trestný
èin uvedený v § 17 odst. 1 tr. ø. a v øízení pøed soudem pøichází
v úvahu pouití ustanovení § 37a odst. 1 vìty první tr. zák.,
postupuje pøi výkonu dozoru ohlednì tohoto dílèího útoku posouzeného jako dalí skutek podle èl. 52l. Stejnì státní zástupce postupuje tehdy, pokud zjistí, e teprve souhrn dílèích
útokù tvoøících souèást jednoho a tého pokraèujícího trestného èinu obsaených v obalobì, kterou podal nebo hodlá po23) § 2 odst. 5, § 180 odst. 2 a 3 tr. ø.
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dat u okresního soudu jako soudu prvního stupnì (§ 16 tr. ø.),
a v usnesení o zahájení trestního stíhání vytváøí skutkový základ pro vìcnou pøíslunost krajského soudu jako soudu prvního stupnì (§ 17 tr. ø.). Zda se v pøípadech podle první a druhé vìty v pøípadì dílèího útoku obsaeného v pùvodní obalobì a v usnesení o zahájení trestního stíhání skuteènì jedná
o dílèí útok jednoho a tého pokraèujícího trestného èinu za
podmínek § 89 odst. 3 tr. zák., posoudí státní zástupce jako
pøedbìnou otázku (§ 9 odst. 1 tr. ø.).
(2) Státní zástupce po zjitìní, e trestní stíhání proti obvinìnému je vedeno pro dílèí útok posouzený jako dalí skutek
(§ 12 odst. 12 tr. ø.), u nìho pøichází v úvahu pouití ustanovení § 37a tr. zák. za podmínek uvedených v odstavci 1, neprodlenì postoupí vìc k výkonu dozoru státnímu zástupci pøíslunému podle § 17 odst. 2 tr. ø., a to i pøesto, e podmínky
vìcné pøíslunosti podle tohoto ustanovení nemusí být jetì
zcela splnìny; rozhodující zde je, zda bude pøicházet v úvahu
budoucí pøípadný postup krajského soudu jako soudu prvního
stupnì podle § 37a tr. zák., bez zøetele na to, zda pùvodní odsuzující rozsudek byl vydán okresním nebo krajským soudem
jako soudem prvního stupnì.
(3) Státní zástupce, jemu byla vìc postoupena podle odstavce 2, a hrozí-li nebezpeèí z prodlení, i státní zástupce, který zjistil skuteènosti uvedené v odstavci 1, dbá o to, aby obvinìnému byl neprodlenì ustanoven obhájce, pokud si ho dosud
nezvolil nebo mu nebyl zvolen jinou oprávnìnou osobou; pøi
tom pøihlíí k tomu, e jednotlivé dílèí útoky obsaené v pùvodní obalobì a v usnesení o zahájení trestního stíhání ve
svém souhrnu mohou odùvodòovat právní kvalifikaci trestného èinu, který je uveden v § 17 tr. ø. a e tato skuteènost je sama o sobì dùvodem nutné obhajoby (§ 36 odst. 3 tr. ø.).
(4) V prùbìhu vyetøování konaného pro dílèí útok posouzený jako dalí skutek uvedený v odstavci 1 státní zástupce
zjiuje, zda dùvody pro postup podle § 37a tr. zák. stále trvají. Zjistí-li, e dány nejsou, dozor v takové vìci nadále vykonává a pøípadnou obalobu podá u vìcnì a místnì pøísluného
soudu (§ 179 odst. 1 tr. ø.).
(5) Pøi podání obaloby státní zástupce postupuje podle èl.
41 odst. 5.
85. V èl. 53 se jeho dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1,
dosavadní poznámka pod èarou è. 23) se oznaèuje jako poznámka pod èarou è. 22), pøièem v textu této poznámky pod
èarou se za slova odst. 1 pøipojují slova písm. a), a pøipojují se nové odstavce 2 a 3, které vèetnì nové poznámky pod
èarou è. 23) znìjí:
(2) Státní zástupce pøi postupu podle odstavce 1
a) vystupuje v takovém øízení aktivnì,
b) opatøuje z vlastní iniciativy nebo na ádost pøedsedy senátu dùkazy, které dosud nebyly provedeny; za tím úèelem je oprávnìn poádat policejní orgán o opatøení dùkazu (§ 179 odst. 2 tr. ø.),
c) navrhuje a provádí dùkazy, které podporují obalobu,
d) je povinen prokazovat vinu obalovaného, co ho nezbavuje povinnosti posuzovat vechny rozhodné okolnosti pøípadu i z hlediska okolností a dùkazù svìdèících
ve prospìch obalovaného a nesmí se zamìøit výluènì
na prokazování viny obalovaného a musí respektovat
ustanovení trestního øádu o spravedlivém procesu.23)

èástka 3

Pokyn è. 5

(3) Pøi vyadování souèinnosti policejního orgánu za úèelem opatøení dùkazu za podmínek uvedených v odstavci 2
písm. b) státní zástupce postupuje pøimìøenì podle § 157 odst.
2 vìty první a § 174 odst. 2 písm. a) tr. ø.; ádost adresuje zpravidla policejnímu orgánu, který ve vìci konal provìøování nebo vyetøování, pokud podle povahy dùkazu, který má být takto opatøen, nevyádá souèinnost jiného policejního orgánu.
86. V èl. 54 se odstavce 3 a 4 zruují. Dosavadní odstavce 5 a 6
se oznaèují jako odstavce 3 a 4. V odstavci 3 se vìty ètvrtá a
está zruují. Odstavec 4 zní:
(4) Je-li usnesení soudu o vrácení vìci k doetøení (§ 188
odst. 1 písm. e) tr. ø.) v právní moci, zajistí státní zástupce, aby
soudem vytýkané nedostatky byly odstranìny. Vznikne-li po
vrácení vìci k doetøení odùvodnìná potøeba provést dalí dùkazy, uèiní opatøení, aby vìc byla doetøena i nad rámec poadavkù soudu. Pøitom dbá, aby doetøení bylo provedeno co
nejrychleji. Obdobnì státní zástupce postupuje, byla-li vìc
soudem vrácena k doetøení z hlavního líèení (§ 221 odst. 1 tr.
ø.) nebo po rozhodnutí o øádném nebo mimoøádném opravném
prostøedku (§ 149 odst. 2, § 260 odst. 2, § 265l odst. 1, § 270
odst. 1 a § 284 odst. 2 tr. ø.).
87. Nadpis èl. 55 se pøesunuje pøed tento èlánek. V èl. 55 odst.
2 ve druhé vìtì se za slova Není-li to vkládá slovo výjimeènì.
Dosavadní odstavec 3 se zruuje.
88. Za èl. 55 se vkládá nový èl. 55a, který zní:
Èl. 55a
Pøimìøenì podle èl. 55 postupuje státní zástupce pøi pøípravì
na ostatní jednání soudu. Do záznamu o pøípravì na veøejné
zasedání o odvolání, který se zakládá do dozorového spisu,
uvede dùkazy, jejich provedení pøed soudem hodlá navrhnout, a závìreèný návrh, který zamýlí podat.
89. V èl. 56 odst. 1 se za slova § 263 odst. 2, vkládají slova
§ 265r odst. 2,. Poslední vìta se zruuje.
90. V èl. 57 odstavec 2 zní:
91. V èl. 57 odst. 4 se na konci nahrazuje teèka èárkou a pøipojují se slova: pokud není za podmínek uvedených v § 55a odst.
3 tr. ø. vyhotovován ve zjednodueném øízení pouze struèný
záznam o prùbìhu hlavního líèení za souèasného poøízení zvukového záznamu.
92. V èl. 57 odstavec 5 zní:
(5) Státní zástupce si vyádá od soudu vdy stejnopis protokolu o hlavním líèení, je-li poøizován; jinak v dozorovém
spise podchytí státní zástupce podstatný obsah rozhodnutí
soudu, popøípadì dùvod odroèení jednání a termín, na který
bylo jednání odroèeno, a podle povahy a závanosti vìci zachytí v záznamu o hlavním líèení i dalí podstatné údaje týkající se jeho prùbìhu.
24) § 182 tr. ø.
24a) § 182 tr. ø. per analogiam.

strana 289

93. V èl. 57 odstavec 6 vèetnì poznámek pod èarou è. 24) a
24a) zní:
(6) Státní zástupce vezme obalobu24) nebo návrh na potrestání24a) zpìt písemnì nebo ústnì do protokolu pøed zahájením hlavního líèení zejména tehdy, vyjdou-li najevo skuteènosti, které by vedly k jinému rozhodnutí státního zástupce
v pøípravném øízení ne podání obaloby nebo návrhu na potrestání. Dùvodem pro zpìtvzetí obaloby vak není skuteènost, e vyel najevo dalí dílèí útok tvoøící souèást jednoho
a tého pokraèujícího trestného èinu, který mùe být posouzen
jako dalí skutek (§ 12 odst. 12 tr. ø.), pøichází-li v úvahu postup soudu podle § 37a tr. zák.; tato skuteènost je vak vdy
dùvodem pro zpìtvzetí návrhu na potrestání. Po zahájení hlavního líèení mùe vzít obalobu nebo návrh na potrestání zpìt
jen tehdy, pokud obalovaný netrvá na jeho pokraèování. Vezme-li státní zástupce návrh na potrestání zpìt, postupuje podle
èl. 52k.
94. V èl. 58 odst. 3 druhá, tøetí a ètvrtá vìta znìjí:
Navrhuje-li uloení trestu odnìtí svobody v trestní sazbì,
která pøipoutí podmínìný odklad výkonu trestu odnìtí svobody, a to popøípadì s dohledem, a jsou-li dány zákonné dùvody
(§ 58 odst. 1 písm. a) nebo b), § 60a odst. 1 tr. zák., s pøihlédnutím i k ustanovení § 39 odst. 2 tr. zák.) pro takový postup,
navrhne, aby trest odnìtí svobody byl podmínìnì odloen na
pøimìøenou zkuební dobu (§ 59 odst. 1, § 60a odst. 2 tr. zák.),
popøípadì navrhne uloit obalovanému pøimìøená omezení
(§ 59 odst. 2, § 60a odst. 3 tr. zák.). Nejsou-li podle názoru
státního zástupce splnìny zákonné podmínky pro podmínìný
odklad výkonu trestu odnìtí svobody nebo pro jiný trest nespojený s výkonem trestu odnìtí svobody, navrhne soudu, aby
byl uloen nepodmínìný trest odnìtí svobody, a svùj návrh,
vèetnì zaøazení do pøísluného typu vìznice, odùvodní. Zvauje pøedpoklady k pouití ustanovení § 24, § 25, § 26, § 29,
§ 32, § 37a, § 39a, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45 a § 45a,
§ 47, § 51, § 53, § 60b, § 77, § 78 a § 79 odst. 2 tr. zák. a ve
svém návrhu pouití pøísluných ustanovení náleitì odùvodní.
95. V èl. 59 odstavec 2 zní:
(2) Opravný prostøedek státní zástupce ve lhùtì uvedené v §
248 tr. ø., popøípadì v dalí lhùtì k tomu stanovené pøedsedou
senátu soudu, který ve vìci rozhodoval v prvním stupni, písemnì odùvodní tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo øízení,
které rozsudku pøedcházelo. V odvolání uvede, zda je podává
ve prospìch, v neprospìch nebo ve prospìch i v neprospìch
obalovaného. V odùvodnìní odvolání výraznì vyznaèí skuteènost, kterých obalovaných se odvolání týká a jakých výrokù
rozsudku a zda je podáváno ve prospìch, v neprospìch nebo ve
prospìch i neprospìch obalovaného, a to i v pøípadì, e to státní zástupce uvede ihned po vyhláení rozsudku do protokolu.
96. V èl. 59 odst. 3 se na konci nahrazuje teèka støedníkem
a pøipojují se slova: pøi tom vychází z toho, kterých obalovaných se odvolání podle vypracovaného písemného odùvodnìní (odstavec 2) týká a jakých výrokù rozsudku a zda je
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podáváno v neprospìch èi ve prospìch obalovaného.
97. V èl. 59 odst. 5 první vìtì se za slova záznam o pøípravì
a úèasti státního zástupce v hlavním líèení vkládá èárka a slova stejnopis protokolu o hlavním líèení,.
98. V èl. 60 odst. 2 se na konci teèka nahrazuje èárkou a pøipojují se slova: a to vèetnì povinnosti vyádat si od soudu vdy
stejnopis protokolu o veøejném zasedání.
99. V nadpisu oddílu druhého a v èl. 61 odst. 1 se za slovo samosoudcem vkládají slova nebo ve zjednodueném øízení.
100. èl. 61 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2, 3 a 4,
které znìjí:
(2) Státní zástupce postupuje pøimìøenì podle èl. 54 odst.
5, byl-li z dùvodù uvedených v § 314c odst. 1 písm. c) tr. ø. samosoudcem odmítnut návrh na potrestání.
(3) Pøimìøenì podle èl. 55 odst. 1 a 2 státní zástupce postupuje ve vìcech, v nich podal návrh na potrestání a samosoudce je projednává ve zjednodueném øízení (§ 314b odst. 1 vìta první tr. ø.).
(4) Státní zástupce, který podal návrh na potrestání a souèasnì pøedal soudu zadreného podezøelého, se vdy zúèastní
výslechu obvinìného a hlavního líèení, které se mùe s jeho
souhlasem konat ihned po výslechu obvinìného (§ 314b odst.
2 vìta druhá tr. ø.); jinak se hlavního líèení zúèastní poté, jakmile bude samosoudcem naøízeno.
Dosavadní odstavec 2 se oznaèuje jako odstavec 5. Poslední vìta v nìm se zruuje.
101. èl. 62 odst. 3 se za slova podmínìnì odsouzen vkládá
èárka a slova vèetnì podmínìného odsouzení nebo podmínìného uputìní od potrestání s dohledem a za slova podmínìném odsouzení slova vèetnì podmínìného odsouzení nebo
podmínìného uputìní od potrestání s dohledem. Za slova
podmínìnì proputìn se vkládají slova a byl mu popøípadì
uloen dohled.
102. Za èást pátou se vkládá nová èást está, která vèetnì nadpisu zní:
Èást está
Zvlátní ustanovení o postupu státního zástupce pøi
uplatnìní mediace a probace v trestním øízení
Èl. 62a
Obecné ustanovení
(1) Státní zástupci vyuívají pøi své èinnosti v trestním øízení, zejména k objasnìní pøíèin trestného èinu a k urovnání sporu mezi obvinìným a pokozeným, pomoci a souèinnosti s Probaèní a mediaèní slubou.
(2) Pomoc a souèinnost Probaèní a mediaèní sluby v trestním øízení smìøuje k tomu, aby
a) vazba byla nahrazena jiným opatøením,
b) vìc mohla být ve vhodných pøípadech projednána v nìkterém ze zvlátních druhù øízení,
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c) mohl být uloen a vykonán trest nespojený s odnìtím
svobody.
(3) Státní zástupci pøi pomoci a souèinnosti s Probaèní a mediaèní slubou vycházejí z toho, e Probaèní a mediaèní sluba
a) pomáhá pøi odstraòování následkù trestného èinu pokozeným a dalím osobám dotèeným trestným èinem,
b) vìnuje zvlátní péèi mladistvým obvinìným a obvinìným ve vìku blízkém vìku mladistvých,
c) pøispívá k ochranì práv osob pokozených trestnou èinností a ke koordinaci sociálních a terapeutických programù práce s obvinìnými, zejména jde-li o mladistvé
a uivatele omamných a psychotropních látek,
d) podílí se na prevenci trestné èinnosti.
Èl. 62b
Souèinnost státních zástupcù s Probaèní a mediaèní
slubou pøi výkonu dozoru nad
zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení
(1) Státní zástupci pøi výkonu dozoru nad zachováváním
zákonnosti v pøípravném øízení po Probaèní a mediaèní slubì
vyadují zejména
a) obstarávání podkladù k osobì obvinìného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí,
b) vytváøení podmínek pro rozhodnutí o podmínìném zastavení trestního stíhání (èl. 42), pro schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (èl. 44a), zejména tím, e
Probaèní a mediaèní sluba zprostøedkuje projednání
a uzavøení dohody mezi obvinìným a pokozeným o náhradì kody, dohody o narovnání, popøípadì podmínek
pro dalí takové procesní postupy,
c) vykonávání dohledu nad chováním obvinìného v pøípadech, kdy bude rozhodnuto o nahrazení vazby probaèním dohledem (èl. 30).
(2) Státní zástupce uloí Probaèní a mediaèní slubì obstarání
podkladù s jeho souhlasem k osobì obvinìného a jeho rodinnému
i sociálnímu zázemí v pøípadech, kdy ve vìci pøichází v úvahu pomoc a souèinnost Probaèní a mediaèní sluby (èl. 62a odst. 2).
(3) Státní zástupce vydá Probaèní a mediaèní slubì pokyn
k provedení nìkterého z úkonù uvedených v odstavci 1 písm. b)
zejména tehdy, má-li za to, e vzhledem k povaze a mení závanosti trestného èinu a osobì obvinìného, s pøihlédnutím k jeho postojùm ke spáchanému trestnému èinu a trestu, jeho uloení mu
za nìj hrozí, pøichází v úvahu uplatnìní podmínìného zastavení
trestního stíhání nebo schválení narovnání a zastavení trestního
stíhání, a to ji v pøípravném øízení, popø. má za to, e v øízení po
podání obaloby by mohl být obvinìnému uloen a vykonán trest
nespojený s odnìtím svobody a úkony Probaèní a mediaèní sluby
mohou v tomto stadiu øízení pøispìt ke splnìní úèelu trestního
øízení (§ 1 odst. 1 tr. ø.) a úèelu trestu (§ 23 tr. zák.).
(4) Pokud státní zástupce nemá dostatek podkladù pro postup podle odstavce 3, vyrozumí pøísluné støedisko Probaèní
a mediaèní sluby o vìci vhodné k mediaci, a to zejména
v trestních vìcech mladistvých, aby mediace mohla být vyuita ji od zahájení trestního stíhání nebo místo nìj.
(5) Zjistí-li státní zástupce, e policejní orgán ji zpùsobem
uvedeným v odstavci 4 vyrozumìl pøísluné støedisko Probaèní a mediaèní sluby o vìci vhodné k mediaci, zváí, zda dosavadní výsledky øízení odùvodòují postup podle odstavce 3;
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jinak si vyádá od pøísluného støediska Probaèní a mediaèní
sluby poskytnutí podrobnìjí informace o takové vìci a o vydání pokynu rozhodne pøípadnì dodateènì, neuplatní-li postup podle odstavce 7.
(6) Zahájí-li Probaèní a mediaèní sluba provádìní úkonù
uvedených v odstavci 1 bez pokynu státního zástupce, státní
zástupce dbá o to, aby ho o tom pøísluné støedisko Probaèní
a mediaèní sluby neprodlenì informovalo. Poté, co obdrí takovou informaci, poádá pøísluné støedisko Probaèní a mediaèní sluby o poskytnutí podrobnìjího sdìlení o tom, kteøí její úøedníci a asistenti jsou ve vìci èinní a jaký je jejich zamýlený postup ve vìci. Úøedníky a asistenty èinné ve vìci seznámí s povahou trestní vìci, jejími charakteristickými rysy
a zvlátnostmi, o tom, e svou èinností nesmí v ádném pøípadì bránit øádnému provádìní úkonù trestního øízení nebo
zmaøit jejich výsledek (napø. v pøípadì rekognice, vyetøovacího pokusu, rekonstrukce nebo provìrky výpovìdi nebo dalích úkonù provádìných s obvinìným nebo pokozeným).
(7) Dospìje-li státní zástupce po obdrení informace a sdìlení
pøísluného støediska Probaèní a mediaèní sluby k závìru, e provedení úkonù mediace ve vìci není vhodné, vydá rozhodnutí
o tom, e vìc se k mediaci nepøedává a mediace proto dále provádìna nebude (§ 4 odst. 7 vìta za støedníkem zákona è. 257/2000
Sb., o Probaèní a mediaèní slubì). Toto rozhodnutí, které se nevydává podle trestního øádu a oznaèí se jako rozhodnutí, struènì
odùvodní a zale jej výluènì pøíslunému støedisku Probaèní a mediaèní sluby; obvinìnému a pokozenému se rozhodnutí nedoruèuje. Stejnopis rozhodnutí se zaloí do dozorového spisu.
(8) Vydá-li státní zástupce rozhodnutí podle odstavce 7, zváí, zda je vhodné do vyetøovacího spisu zaloit jakékoli podklady k osobì obvinìného a jeho rodinnému èi sociálnímu zázemí, a to z hlediska, e provádìní úkonù probace èi mediace
by zásadnì nemìlo být obvinìnému v dalím prùbìhu øízení na
újmu. Za tím úèelem si zpravidla vyádá vyjádøení obvinìného; dotáe se rovnì pokozeného, zda s pøípadným zaloením
tìchto materiálù do vyetøovacího spisu výslovnì souhlasí.
(9) Státní zástupce v pøípadech, kdy pøezkoumáním dùvodù
vazby z vlastního podnìtu anebo na základì ádosti obvinìného
o proputìní z vazby na svobodu zjistí, e ve vìci by pøicházelo
v úvahu uplatnìní probaèního dohledu nad obvinìným, který by
mohl být proputìn z vazby na svobodu, vyádá stanovisko pøísluného støediska Probaèní a mediaèní sluby. Vdy ho té poádá i o vypracování zprávy podle odstavce 2, pokud nebyla
opatøena z jiných dùvodù ji døíve. Pøezkoumá obsah takové
zprávy v souvislosti s dosavadními skutkovými zjitìními ve vìci a podle výsledku pøezkoumání postupuje podle èl. 30 odst. 1.
(10) Povinnosti podle pøedchozích odstavcù, s výjimkou povinností podle odstavce 5, 7, 8 a 9, státní zástupce nemusí plnit, plní-li je z vlastní iniciativy nebo na základì jeho pokynu
policejní orgán. Státní zástupce pøi výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení zjiuje, zda policejní orgán v tìchto pøípadech postupuje v souladu se zásadami
uvedenými v odstavcích 1 a 6.
Èl. 62c
Souèinnost státního zástupce s Probaèní a mediaèní
slubou pøi plnìní úkolù v trestním øízení soudním
V pøípadech, kdy soud, u nìho byla podána obaloba nebo
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návrh na potrestání, vydal pokyn k úkonùm probace nebo mediace, státní zástupce poté, co obdrí takovou informaci, zvauje podmínky pro uplatnìní uputìní od potrestání s dohledem (§ 26 tr. zák.), podmínìného odsouzení s dohledem (§
60a, § 60b tr. zák.) nebo uloení trestu obecnì prospìných
prací nebo jiného druhu trestu nespojeného s odnìtím svobody. Mùe té soudu navrhnout, aby trestní stíhání obvinìného
bylo podmínìnì zastaveno nebo aby bylo schváleno narovnání, a to zejména tehdy, má-li za to, e podklady opatøené Probaèní a mediaèní slubou spolu s dalími zjitìními a dùkazy
ve vìci takový postup odùvodòují. Takto mùe postupovat i ve
vìci, v ní se konalo zkrácené pøípravné øízení a v øízení pøed
samosoudcem o ní probíhá zjednoduené øízení (§ 314b a §
314g tr. ø.), pokud ji pøi podání návrhu na potrestání nepostupoval podle èl. 52j odst. 3.
103. Za èl. 62c se vkládá nadpis èásti sedmé, který zní:
Závìreèná, pøechodná a zruovací ustanovení.
Pøechodná a závìreèná ustanovení
Èl. II
1. Ve vìcech, v nich provìøování zapoèalo pøed úèinností
tohoto pokynu, si státní zástupce vyádá od policejního orgánu podání informace o tìchto vìcech a poté stanoví policejnímu orgánu pøimìøenou lhùtu k vydání záznamu o zahájení
úkonù trestního øízení (§ 158 odst. 3 vìta první tr. ø.) v pøípadech, budou-li po dni nabytí úèinnosti zákona è. 265/2001 Sb.
v tìchto vìcech provádìny úkony podle trestního øádu, s výjimkou rozhodnutí o odloení nebo odevzdání vìci podle §
159a odst. 1 a 4 tr. ø.
2. Lhùty uvedené v § 159 odst. 1 písm. a), b) a c) tr. ø. ve vìcech, v nich provìøování zapoèalo pøed dnem úèinnosti zákona è. 265/2001 Sb., zaèínají dnem vydání záznamu o zahájení úkonù trestního øízení podle bodu 1.
3. Lhùty uvedené v § 167 odst. 1 písm. a), b) a § 170 odst.
1 tr. ø. ve vìcech, v nich trestní stíhání bylo zahájeno pøed
úèinností zákona è. 265/2001 Sb., zaèínají dnem 1. 1. 2002.
4. Státní zástupce postupuje podle èl. 59 odst. 2 tohoto pokynu i u odvolání, která byla podána pøed nabytím jeho úèinnosti, a soud druhého stupnì o nich dosud nerozhodl, vyzve-li
ho pøedseda senátu soudu prvního stupnì, aby nedostatek náleitostí odvolání podle zákona è. 265/2001 Sb. odstranil ve
lhùtì uvedené v § 251 odst. 1 tr. ø.
Èl. III
Pøílohu tohoto pokynu obecné povahy tvoøí pøehled nejvyích pøípustných dob trvání vazby s rozdìlením na pøípravné
øízení a øízení pøed soudem s ohledem na jednotlivé trestní
sazby odnìtí svobody podle § 71 odst. 8 a 9 tr. ø.
Èl. IV
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dne 1. ledna
2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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Pokyn è. 5

èástka 3

PØÍLOHA
Pøehled nejvyích pøípustných dob trvání vazby s rozliením na pøípravné øízení a øízení pøed soudem*)

Trestní sazby odnìtí
svobody

A 6 mìsícù

Maximální délka vazby Maximální délka vazby
pøipadající na
pøipadající na øízení
pøípravné øízení
pøed soudem

Celková maximální délka
vazby

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

1)

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

2)

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

6 mìsícù a 2 roky

2)

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

6 mìsícù a 3 roky

2)

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

A 1 rok

1)

A 18 mìsícù
A 2 roky
A 3 roky

1)

6 mìsícù a 5 let
1 rok a 5 let

3)

3)

1 rok a 6 let
4)

1 rok a 8 let
1 rok a 10 let
2 roky a 5 let

3)

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

8 mìsícù

1 rok 4 mìsíce

2 roky

1 rok

2 roky

3 roky

1 rok

2 roky

3 roky

4 mìsícù

8 mìsícù

1 rok

8 mìsíce

1 rok 4 mìsíce

2 roky

4)

1 rok

2 roky

3 roky

2 roky a 10 let

1 rok

2 roky

3 roky

4)

1 rok

2 roky

3 roky

3 roky a 10 let

1 rok

2 roky

3 roky

5 a 12 let

1 rok

2 roky

3 roky

5 a 15 let

1 rok

2 roky

3 roky

8 a 12 let

1 rok

2 roky

3 roky

2 roky a 7 let
2 roky a 8 let
3 roky a 8 let

8 a 15 let

1 rok

2 roky

3 roky

10 a 15 let

1 rok

2 roky

3 roky

5 a 12 let nebo výjimeèný
trest
5 a 15 let nebo výjimeèný
trest
10 a 15 let nebo
výjimeèný trest
12 a 15 let nebo
výjimeèný trest

1 rok 4 mìsíce

2 roky 8 mìsícù

4 roky

1 rok 4 mìsíce

2 roky 8 mìsícù

4 roky

1 rok 4 mìsíce

2 roky 8 mìsícù

4 roky

1 rok 4 mìsíce

2 roky 8 mìsícù

4 roky

*)K zvýení trestních sazeb podle § 42 a § 44 tr. zák. a ke sníení trestních sazeb u mladistvých podle § 79 tr. zák. se nepøihlíí.
1)Tato trestní sazba se u úmyslných trestných èinù i u trestných èinù spáchaných z nedbalosti uplatní pouze za nìkteré z podmínek uvedených
v § 68 odst. 3 tr. ø.
2)Tato trestní sazba se u trestných èinù spáchaných z nedbalosti uplatní pouze za nìkteré z podmínek uvedených v § 68 odst. 3 tr. ø.
3)Jde o nejvyí monou horní hranici trestní sazby, kdy je dána ve smyslu § 314a odst. 1 tr. ø. vìcná pøíslunost k projednání vìci samosoudce.
4)Jde o nejnií monou horní hranici trestní sazby zvlá závaného úmyslného trestného èinu (§ 41 odst. 2 tr. zák. (vechny trestné èiny uvedené v § 62 tr. zák. a dále vechny trestné èiny s horní hranicí trestní sazby nejménì 8 let).

èástka 3

Pokyn è. 6
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6
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 5/2001
nejvyího státního zástupce, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøi trestním stíhání a ve zkráceném
pøípravném øízení ve vìcech pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
ÈÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
Èl. 1
Pøedmìt úpravy

stupce konajícího zkrácené pøípravné øízení, provede toto øízení státní zástupce, jen obdrel trestní oznámení nebo jiný
podnìt k trestnímu stíhání; pøitom postupuje s nejvìtím
urychlením tak, aby zkrácené pøípravné øízení mohlo být
skonèeno ve lhùtì uvedené v ustanovení § 179b odst. 4 tr. ø.,
popøípadì prodlouené podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ø. (§ 13
odst. 3 jednacího øádu).
Èl. 3
Spory o pøíslunost mezi policejními orgány

(1) Tento pokyn obecné povahy (dále jen "pokyn") upravuje podrobnosti postupu pøi vyuívání zákonných oprávnìní
a plnìní povinností státními zástupci konajícími trestní stíhání
a zkrácené pøípravné øízení ve vìcech pøísluníkù Policie
Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby (dále jen "státní zástupce") a státními zástupci vykonávajícími dozor nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení
trestním pøi vyetøování trestných èinù pøísluníkù Policie
Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby (dále jen "dozorový státní zástupce").
(2) Pokud není dále uvedeno výslovnì jinak nebo pokud to
není vylouèeno povahou vìci, pouijí se ustanovení pokynu
obecné povahy poø. è. 9/1994, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním stíhání osob, pøi výkonu dozoru v pøípravném øízení trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní pozdìjích
pokynù obecné povahy (dále jen pokyn obecné povahy poø. è.
9/1994").

(1) Pro postup pøi rozhodování státního zástupce konajícího
vyetøování anebo zkrácené pøípravné øízení ve vìcech trestných èinù spáchaných pøísluníky o vylouèení platí èl. 3a odst.
1 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
(2) Pokud vydal rozhodnutí podle § 31 odst. 1 tr. ø. policejní
orgán, který plní úkoly v rámci souèinnosti se státním zástupcem uvedeným v odstavci 1 (§ 161 odst. 3 vìta druhá
a tøetí, § 179a odst. 3 vìta za støedníkem tr. ø.), rozhodne o stínosti proti tomuto rozhodnutí nadøízený policejní orgán.

Èl. 2

Èl. 5

Pøíslunost státních zástupcù

Výkon dohledu vyích státních zastupitelství
nad niími státními zastupitelstvími

(1) Pøíslunost státních zástupcù k vyetøování a ke konání
zkráceného pøípravného øízení ve vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní
informaèní sluby (dále jen "pøísluníkù") je stanovena ustanoveními § 10 vyhláky 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").
(2) Pøísluným k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti pøi provìøování konaném policejním orgánem ve vìcech
podezøení z trestného èinu spáchaného pøísluníkem je státní
zástupce, který by byl jinak pøísluný konat vyetøování o tomto trestném èinu (§ 10 odst. 5 jednacího øádu).
(3) Postup pøi øeení sporù o pøíslunost státního zástupce
k vyetøování a o pøíslunost k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení upravuje zákon.1)
(4) Nelze-li bez pochybností urèit pøíslunost státního zá1) § 8 odst. 2 zákona.

Pøi øeení sporù o pøíslunost mezi policejními orgány se
postupuje podle pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
Èl. 4
Rozhodování o vylouèení

Pøi výkonu dohledu nad postupem státního zástupce pøi
trestním stíhání, výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení trestním a ve zkráceném pøípravném
øízení ve vìcech pøísluníkù se postupuje podle § 1 a § 2 jednacího øádu a èl. 7 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
Èl. 6
Náprava závaných nedostatkù v èinnosti
policejního orgánu
Pøi nápravì závaných nedostatkù v postupu policejního
orgánu pøi vykonávání úkonù trestního øízení v rámci souèinnosti se státním zástupcem uvedeným v èl. 4 odst. 1 ve vìcech
upravených tímto pokynem státní zástupce postupuje podle èl.
9 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
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Pokyn è. 6

èástka 3

ÈÁST DRUHÁ

Èl. 8

Obecné zásady

(1) Provìøování skuteèností nasvìdèujících tomu, e byl
spáchán trestný èin (dále jen "provìøování") státní zástupce
neprovádí. Je vak oprávnìn objasnit v potøebném rozsahu povahu podání oznaèeného jako trestní oznámení (§ 14 a § 16
zákona).
(2) Státní zástupce, který pøijal oznámení o podezøení z trestné èinnosti pøísluníka (èl. 11), rozhodne neprodlenì o tom, zda
jsou dány dùvody pro zahájení trestního stíhání, pro konání
zkráceného pøípravného øízení nebo zda je nutno konat provìøování.
(3) Neshledá-li dùvody pro zahájení trestního stíhání, pøedá
vìc bezodkladnì policejnímu orgánu pøíslunému k provìøování a za tím úèelem mu popøípadì vydá pokyn k postupu podle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø. V dalím postupuje podle èl.
10 a 11a pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994; vdy provede
úkony nezbytné k náleitému posouzení obsahu pøijímaného
podání (§ 59 odst. 1 vìta první, odst. 3 tr. ø., èl. 10 odst. 3 a
7 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994).
(4) Pøijme-li trestní oznámení státní zástupce, který není pøísluný konat vyetøování o trestných èinech pøísluníkù, postoupí je neprodlenì spolu se spisovým materiálem státnímu
zástupci pøíslunému. Ustanovení § 160 odst. 3 tr. ø. a § 12
odst. 1 poslední vìty jednacího øádu se uije obdobnì.
(5) Zjistí-li pøísluný státní zástupce, e jsou dány dùvody
k tomu, aby sám provedl zkrácené pøípravné øízení, postupuje
dále podle § 179a a násl. tr. ø.

Èl. 7
(1) Státní zástupce, který vykonává dozor nad provìøováním
a koná vyetøování a zkrácené pøípravné øízení o trestných èinech spáchaných pøísluníky Policie Èeské republiky a pøísluníky Bezpeènostní informaèní sluby (dále jen "státní zástupce"), postupuje pøi výkonu dozoru a pøi vyetøování a zkráceném
pøípravném øízení z vlastní iniciativy tak, aby byl co nejrychleji
a nejúplnìji zjitìn skutkový stav, o nìm nejsou dùvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o vìci.2) Za tím úèelem provádí vyetøovací úkony a úkony zkráceného pøípravného øízení v rozsahu a zpùsobem, který stanoví
trestní øád. Osobnì odpovídá za vèasné a zákonné provedení
vech úkonù spadajících do jeho pùsobnosti.
(2) Pøi výkonu dozoru nad provìøováním ve vztahu k policejnímu orgánu (§ 12 odst. 2 vìta první tr. ø.) a pøi souèinnosti s policejním orgánem (§ 161 odst. 3 vìta druhá a tøetí, § 179a odst.
3 vìta za støedníkem tr. ø.) dbá státní zástupce o to, aby úkony
byly provádìny bez prùtahù, zákonným zpùsobem, pøi etøení
základních lidských práv a svobod a pøi dodrení zásady pøimìøenosti a zdrenlivosti (§ 2 odst. 4 tr. ø.), podle ní je nutno vytèeného cíle dosahovat prostøedky, které co nejménì omezují
osobní práva a svobody a jen v nejnutnìjí míøe zasahují do soukromí osob, jich se jejich uití dotýká.
(3) Pokud státní zástupce nevyhoví ádosti policejního orgánu
konajícího provìøování nebo vykonávajícího souèinnost o podání
návrhu soudu na vydání rozhodnutí, souhlasu, povolení nebo pøíkazu soudu tam, kde je takového rozhodnutí soudu tøeba, uèiní
o tom záznam do dozorového spisu a policejnímu orgánu to sdìlí.
(4) Ukládá-li státní zástupce policejnímu orgánu uvedenému
v odstavci 3 provedení úkonu pokynem podle § 157 odst. 2 vìty první tr. ø., dbá na jeho vìcnou pøíslunost a pøihlíí té k zásadám rychlosti a hospodárnosti øízení (§ 2 odst. 4 tr. ø.).
(5) Ukládá-li státní zástupce takovému policejnímu orgánu,
aby vydal rozhodnutí, proti nìmu je pøípustná stínost, uvede
v pokynu vdy výslovnì, e dává pokyn k vydání urèitého
rozhodnutí.
(6) Poaduje-li státní zástupce po policejním orgánu provedení
jiného úkonu ne úkonu trestního øízení (napø. pøedvedení osoby,
doruèení zásilky), pøihlíí k organizaci útvarù a slueb policie
a vztahùm souèinnosti mezi nimi stanoveným ministrem vnitra.3)
Tím vak není dotèeno jeho oprávnìní poádat o provedení takového úkonu kterýkoli policejní orgán, hrozí-li nebezpeèí z prodlení nebo jsou-li pro to jiné závané dùvody.

Èl. 9
(1) Je-li to nezbytné pro posouzení obsahu pøijatého podání,
které je oznaèeno jako oznámení o podezøení z trestného èinu,
zejména proto, e z oznámení není zøejmé, zda se vùbec o podezøení z trestného èinu jedná èi o jaký trestný èin jde, státní
zástupce postupem upraveným v èl. 10 odst. 2, 3 pokynu
obecné povahy poø. è. 9/1994 oznámení doplní v rozsahu nezbytném pro posouzení jeho obsahu.
(2) Zjistí-li státní zástupce podle obsahu podání, e nejde
o oznámení o podezøení z trestného èinu, podle povahy vìci vyøídí taková podání zpùsobem uvedeným v èl. 10 odst. 4 a 6 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994; pøi tom pøihlíí k èl. 10 odst.
7 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994. V tìchto pøípadech se
nevydává rozhodnutí nebo opatøení podle § 159a tr. ø. Oznamovatele je vak nutno o uèinìném opatøení vdy vyrozumìt.
Èl. 10

Èinnost státního zástupce pøed zahájením
trestního stíhání

Zjistí-li státní zástupce pøi své èinnosti poznatek, který zakládá dùvod pro výkon pùsobnosti státního zastupitelství na
jiném ne trestním úseku, uèiní o tomto zjitìní záznam, jeho
opis zaloí do dozorového spisu a záznam pøedloí státnímu
zástupci, do jeho pùsobnosti vyuití poznatku náleí.

Oddíl první

Oddíl druhý

Obecná ustanovení

Pøijímání oznámení o podezøení z trestného èinu

ÈÁST TØETÍ

2) § 2 odst. 5 tr. ø.
3) § 3 odst. 9 zákona è. 283/1991 Sb., o Policii Èeské republiky, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon o Policii ÈR").
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Èl. 11
(1) Dostaví-li se ke státnímu zastupitelství pøíslunému
k vyetøování a zkrácenému pøípravnému øízení ve vìcech
trestných èinù spáchaných pøísluníky osoba oznamující podezøení ze spáchání takového trestného èinu (dále jen "oznamovatel"), státní zástupce ji vyslechne. O tom sepíe protokol,
jeho opis na poádání vydá oznamovateli.
(2) Pøed výslechem zjistí státní zástupce totonost vyslýchaného, pouèí ho o jeho právech a povinnostech, zejména o povinnosti vypovìdìt pravdu a o následcích køivého obvinìní a nepravdivé výpovìdi, o právu odmítnout výpovìï a o zákazu výslechu. Výslechem zjiuje okolnosti uvedené v § 59 odst. 4 tr.
ø., zamìøuje se na to, aby takto byly zjitìny vechny skutkové
okolnosti rozhodné pro posouzení vìci, zejména, o jaký trestný
èin se má jednat, kdo jej mìl spáchat, kdy a kde se tak stalo, jaké
byly jeho následky vèetnì pøípadné kody a jak je lze zadokumentovat, které jiné osoby mohou sdìlit o oznamovaném trestném èinu dalí okolnosti. Dolo-li následkem oznamovaného
jednání ke zranìní, státní zástupce uèiní opatøení k jeho zadokumentování; souèasnì vyádá od zranìné osoby souhlas ke
sdìlení skuteèností podléhajících povinnosti mlèenlivosti podle
zvlátního zákona4) v rozsahu potøebném pro posouzení vìci.
Dolo-li následkem trestného èinu ke vzniku kody, státní zástupce vyslechne oznamovatele ke skuteènostem potøebným pro
urèení její výe. Zejména zjistí pøesný popis vìcí, po nich bude
nutno pátrat a poádá jej o pøedloení dokladù, z nich lze cenu
vìcí nebo jejich popis zjistit.
(3) Je-li oznamovatel souèasnì pokozeným nebo jeho
zmocnìncem, pouèí ho státní zástupce o právech pokozeného
a vyslechne jej k tomu, zda ádá, aby soud rozhodl v trestním
øízení o jeho nároku na náhradu kody, vùèi komu tento nárok
uplatòuje, v jaké výi poaduje kodu uhradit a èím ji lze
prokázat. Státní zástupce v odùvodnìných pøípadech vdy
øádnì pouèí pokozeného v souladu s ustanovením § 14 zákona è. 209/1997 Sb., o poskytnutí penìité pomoci obìtem
trestné èinnosti, ve znìní zákona è. 265/2001 Sb.
(4) Pøedá-li oznamovatel státnímu zástupci listiny nebo vìci, jimi dokládá svá tvrzení, státní zástupce poznamená tuto
skuteènost v protokolu a uvede, o jaké listiny èi vìci se jedná.
Souèasnì uvede jejich popis, aby je nebylo mono zamìnit
s jinou vìcí. Jde-li o finanèní prostøedky, ceniny èi jiné cenné
pøedmìty, státní zástupce je nepøevezme a zabezpeèí, aby - jeli k tomu dùvod - je pøevzal zamìstnanec státního zastupitelství povìøený pøejímat vìci takové povahy do úschovy státního zastupitelství.5) Jde-li o vìci, které nemùe státní zastupitelství uschovávat,6) státní zástupce je nepøevezme a podle povahy vìci uèiní opatøení, aby byly pøedány orgánu povìøenému podle pøísluných pøedpisù k jejich úschovì. O tom vdy
uèiní záznam do dozorového spisu.
Èl. 12
(1) Zjistí-li státní zástupce pøi pøijímání oznámení o podezøení
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z trestného èinu, e je nutno oznamovatele vyslechnout jako
svìdka, nebo jde o neodkladný nebo neopakovatelný úkon,
popø. provést za stejných podmínek s oznamovatelem rekognici7) a nelze-li ihned zahájit trestní stíhání podle § 160 odst. 1
tr. ø., rozhodne o tom, zda výslech provede sám nebo uèiní
opatøení k tomu, aby výslech provedl k tomu pøísluný policejní orgán, jemu souèasnì uloí, aby o zahájení úkonù trestního øízení sepsal záznam (§ 158 odst. 3 vìta první tr. ø.).
Souèasnì podá soudci návrh na provedení tohoto úkonu za jeho úèasti (§ 158a tr. ø.).8)
(2) Obdobnì státní zástupce postupuje, jestlie je oznamovatelem osoba uvedená v ustanovení § 164 odst. 1 vìta tøetí
a ètvrtá tr. ø.
(3) Zjistí-li státní zástupce, e jsou dány zákonné dùvody
k pouití operativnì pátracích prostøedkù (§ 158b a § 158e tr.
ø.) a nelze-li pro ohroení úèelu trestního øízení rozhodnutí
o jejich pouití odloit na dobu, kdy vìc pøevezme k provìøování pøísluný policejní orgán, projedná jejich pouití bezodkladnì s vedoucím pøísluného útvaru policie èi pøísluné
sloky policie provádìjící operativnì pátrací úkony, o jejich
pouití se jedná. V závaných a zvlá odùvodnìných pøípadech a nejde-li o pouití agenta, je státní zástupce oprávnìn
uloit pouití operativnì pátracích prostøedkù takovému útvaru policie èi policejní sloce pokynem podle § 157 odst. 2 vìty první tr. ø.
(4) Dospìje-li státní zástupce na základì jím takto zjitìných skuteèností k závìru, e jako operativnì pátrací prostøedek má být pouit agent (§ 158d tr. ø.), pøedá vìc policejnímu
orgánu s pokynem, aby neprodlenì projednal se státním zástupcem vrchního státního zastupitelství pøípadné pouití
agenta. Souèasnì vrchní státní zastupitelství o tomto svém pokynu informuje s uvedením dùvodù, pro které shledává pouití agenta za nezbytné pro splnìní úèelu trestního øízení
v uvedené vìci.
Oddíl tøetí
Postup pøi zjiování stavu vìci
Èl. 13
Provìrky a informace o stavu provìøování
(1) Stav provìøování u policejního orgánu (§ 18 jednacího
øádu), které nebylo skonèeno v zákonem stanovené lhùtì,9)
zjiuje státní zástupce provìrkou spisových materiálù.
(2) V jiných vìcech, ne ve vìcech uvedených v odstavci 1,
provede státní zástupce provìrku stavu provìøování, zejména
jde-li o vìci skutkovì, dùkaznì èi právnì nároèné. Pøitom pøihlíí k povaze konkrétní vìci i poznatkùm o práci policejního
orgánu. V tìchto vìcech provede první provìrku po uplynutí
dvou mìsícù provìøování, pak zpravidla po kadém dalím
mìsíci provìøování.
(3) Záznam o provìrce provedené podle odstavcù 1 a 2 stát-

4) § 55 odst. 2 písm. d) zákona è. 20/1966 Sb., o péèi o zdraví lidu, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
5) § 5 a § 57 pokynu obecné povahy poø. è. 6/1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích zmìn.
6) § 5 odst. 4, § 57 a § 59, § 61 pokynu obecné povahy poø. è. 6/1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích
zmìn.
7) § 104b tr. ø.
8) Èl. 11a odst. 1, èl. 14 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
9) § 159 tr. ø.
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ní zástupce zaloí do dozorového spisu.
(4) Stav provìøování mùe státní zástupce zjiovat té na
podkladì ústních informací, které vyaduje od policejního
orgánu. O jejich obsahu uèiní struèný záznam do dozorového
spisu. Tento postup nezbavuje státního zástupce povinnosti
vykonávat ve vìcech provìrky stavu provìøování podle
odstavce 1 nebo odstavce 2.
Èl. 14
Zakládání písemných materiálù do spisu
(1) Po zahájení trestního stíhání nebo zkráceného pøípravného øízení státní zástupce zaloí vekeré materiály opatøené ve
stadiu provìøování postupem podle trestního øádu do vyetøovacího spisu nebo do spisu o zkráceném pøípravném øízení
(dále jen "spis").
(2) Z materiálù získaných ve stadiu pøed zahájením pøípravného øízení èi opatøené postupem podle jiného právního pøedpisu,10) zaloí do trestního spisu jen ty, které nelze v plném
rozsahu nahradit dùkazy získanými postupem podle trestního
øádu, nebo je-li to nezbytné pro posouzení zákonnosti
opatøených dùkazù, nebo v pøípadì, e tak výslovnì stanoví
zákon.11) Ostatní takto získané materiály zaloí do stejnopisu
trestního spisu.
Oddíl ètvrtý
Rozhodnutí pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání
Èl. 15
Odloení a odevzdání vìci
(1) Obdrí-li státní zástupce podání oznaèené jako oznámení
o trestném èinu, spáchaném pøísluníkem, pøezkoumá, zda
v podání jsou uvedeny alespoò základní skuteènosti umoòující závìr o podezøení ze spáchání skutku, který lze posoudit
jako trestný èin; o takový pøípad vak nejde, spatøuje-li podatel podezøení ze spáchání trestného èinu jen ve výkonu pravomoci pøísluníka, pokud z obsahu podání nevyplývá zøejmé
poruení zákona zpùsobem zakládajícím moné podezøení
z trestného èinu.
(2) Jestlie v podání nejsou uvedeny takové skuteènosti, státní
zástupce ho vrátí podateli s pøísluným pouèením, jak nedostatky odstranit, a stanoví mu k tomu pøimìøenou lhùtu, pokud výjimeènì nepostupuje podle § 157 odst. 2 vìty první tr. ø. Pokud
ani po výzvì není podání doplnìno a k doplnìní nevedl popøípadì ani postup podle § 157 odst. 2 vìty první tr. ø., státní zástupce postupuje podle odstavce 4. Skuteènost, e podatel nepøedloil potøebný poèet stejnopisù podání i s pøílohami, nebo e
ani po provedeném doplnìní podání neobsahuje zcela vechny
náleitosti uvedené v § 59 odst. 3 první vìtì tr. ø., nemùe být
dùvodem pro to, e se k podání nepøihlíí (§ 59 èást páté vìty za
støedníkem tr. ø.), pokud lze uèinit závìr o podezøení ze spáchání
trestného èinu v rozsahu uvedeném v první vìtì.
(3) Trestním oznámením o podezøení z trestného èinu pøí10) Napø. § 23a a § 23f zákona o Policii ÈR.
11) § 89 odst. 3 tr. ø.
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sluníka není podání, které ani po pøípadném doplnìní podle
odstavce 2 neobsahuje údaje, z nich lze uèinit závìr o podezøení ze spáchání trestného èinu, aè oznamovatel tvrdí, e jde
o trestní oznámení, nebo je tak výslovnì oznaèil.
(4) Podání uvedená v odstavci 3 státní zástupce odloí podle
§ 159a odst. 1 vìty první tr. ø. nebo odevzdá podle § 159a odst.
1 písm. a) tr. ø. pøíslunému orgánu k projednání pøestupku
nebo jiného správního deliktu, nebo podle § 159a odst. 1 písm.
b) tr. ø. jinému orgánu ke kázeòskému nebo kárnému projednání jen tehdy, vydal-li policejní orgán záznam o zahájení
úkonù trestního øízení k objasnìní a provìøení skuteèností
nasvìdèujících tomu, e byl spáchán trestný èin. V ostatních
pøípadech podatele o závìru spoèívajícím ve zjevné neodùvodnìnosti podezøení z trestné èinnosti zpravidla vyrozumí.
(5) Rozhodne-li státní zástupce o odevzdání vìci podle § 159a
odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ø., uèiní tak opatøením. V pøípisu
orgánu, jemu vìc odevzdává k projednání souèasnì struènì
odùvodní, jakými skutkovými a právními úvahami byl veden
pøi posouzení vìci. Není vak oprávnìn vyslovit závazný právní
názor o tom, e jde o pøestupek, jiný správní delikt nebo kárné
provinìní, a podle jakého ustanovení zákona má být posouzen.
Nestanoví-li tak výslovnì právní pøedpis, není státní zástupce
oprávnìn poadovat od tohoto orgánu zprávu o výsledku projednání pøestupku, jiného správního deliktu nebo kárného provinìní. Pokozeného o odevzdání vìci vyrozumí struèným sdìlením bez odùvodnìní. V nìm zejména uvede, kterému orgánu
vìc k projednání odevzdal.
(6) Je-li souèástí písemností, které státní zástupce odesílá s opatøením o odevzdání vìci pøíslunému správnímu orgánu, písemnost podléhající zvlá uloené nebo uznané povinnosti mlèenlivosti, vyjme ji státní zástupce ze spisového materiálu a podle povahy vìci ji buï ponechá v dozorovém spise státního zastupitelství nebo ji prokazatelným zpùsobem vrátí tomu, kdo ji
pøedloil, pokud zvlátní pøedpis nestanoví jinak. Vdy vyjme
z tìchto písemností opis rejstøíku trestù a ponechá jej v dozorovém spise státního zastupitelství.
(7) Obdrí-li podání uvedené v odst. 1 dozorový státní zástupce, postupuje podle odstavcù 2 a 6 obdobnì, neuèiní-li
k provìøení tohoto oznámení jiné opatøení.
Èl. 16
Doèasné odloení trestního stíhání
(1) Ve vìcech, v nich policejní orgán koná provìøování
o trestných èinech spáchaných pøísluníky, je pøísluným k vyhotovení záznamu o doèasném odloení trestního stíhání (§
159b tr. ø.) státní zástupce.
(2) Pøed vyhotovením takového záznamu státní zástupce
vdy pøezkoumá úplnost spisového materiálu z hlediska dùvodnosti zahájení trestního stíhání. Zjistí-li, e do té doby
provìøováním zjitìné skuteènosti neodùvodòují postup podle
§ 160 odst. 1 tr. ø., vrátí spisový materiál policejnímu orgánu
s pokynem, aby v provìøování dále pokraèoval, ani rozhodne
o doèasném odloení trestního stíhání. Na dalí postup pøi
provìøování se uije ustanovení § 159 tr. ø. a èl. 13 odst. 1 a 2
obdobnì.
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(3) Jsou-li dány dùvody pro doèasné odloení trestního stíhání, státní zástupce o doèasném odloení trestního stíhání vyhotoví záznam, který zaloí do dozorového spisu. Jeho stejnopis doruèí policejnímu orgánu s pokynem, aby pokraèoval
v provìøování. Státní zástupce nejménì jedenkrát za dva mìsíce èiní dotazy u policejního orgánu, zda nepominuly dùvody
pro doèasné odloení trestního stíhání (§ 159b odst. 4 tr. ø.).
V takovém pøípadì postupuje podle èl. 13 obdobnì.
ÈÁST ÈTVRTÁ
Úkony v pøípravném øízení
Oddíl první
Obecná ustanovení
Èl. 17
Pøibrání konzultanta
Pøi pøibrání konzultanta postupuje státní zástupce podle èl.
9d pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
Èl. 18
Postup pøi poøizování úøedních záznamù
(1) Vyhotoví-li státní zástupce o obsahu vysvìtlení osoby,
u ní nejsou dány dùvody pro to, aby byla vyslechnuta v pøípravném øízení jako svìdek, toliko úøední záznam,12) dbá o to,
aby obsahoval údaje, z nich je patrno, kdy, kdo a za jakým
úèelem jej sepsal a která osoba vysvìtlení podala. Ustanovení
§ 55 odst. 1 písm. a) a c) tr. ø. tu platí obdobnì.
(2) Pøed podáním vysvìtlení je tøeba vdy zjistit totonost
osoby podávající vysvìtlení, její pomìr k obvinìnému, pouèit
ji o právu odepøít podání vysvìtlení, a je-li toho tøeba, té o zákazu výslechu nebo o monosti postupu podle § 55 odst. 2 tr.
ø. pro pøípad, e by mìla být vyslechnuta v øízení jako svìdek.
Prohlásí-li osoba podávající vysvìtlení, e ádá o utajení své
totonosti, poznamená státní zástupce v úøedním záznamu té
dùvody, pro které osoba podávající vysvìtlení poaduje utajení své totonosti v øízení. V takovém pøípadì pak vede údaje
o totonosti této osoby, jako i o dalích skuteènostech, z nich by totonost této osoby bylo mono zjistit, oddìlenì ve
stejnopisu vyetøovacího spisu a do doby, ne bude rozhodnuto o tom, zda bude vyslechnuta jako svìdek a zda v takovém pøípadì bude vypovídat pod utajenou totoností podle
§ 55 odst. 2 tr. ø.
(3) Pøed podáním vysvìtlení státní zástupce pouèí osobu
podávající vysvìtlení o odpovìdnosti za popøípadì úmyslnì
sdìlené nepravdivé údaje podle ustanovení o trestném èinu
nadrování podle § 166 tr. zák., køivého obvinìní podle § 174
tr. zák., pomluvy podle § 206 tr. zák., pokozování cizích práv
podle § 209 tr. zák. a podle ustanovení § 47a zákona è.
200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
(4) V úøedním záznamu o podání vysvìtlení státní zástupce
struènì a výstinì poznamená skuteènosti podstatné pro
12) § 164 odst. 1 tr. ø. ve spojení s § 158 odst. 5 tr. ø.
13) § 17 tr. ø.
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posouzení, zda osoba, která vysvìtlení podala, má být v øízení
pøed soudem vyslechnuta jako svìdek. K tomu úèelu zachytí
zejména okolnosti skutkového dìje, o kterých osoba podává
vysvìtlení, pøípadnì dalí dùleité skuteènosti, které mohou
pøispìt k objasnìní vìci.
Oddíl druhý
Ohledání
Èl. 19
Ohledání místa èinu
(1) Ohledání místa èinu je úkon, pøi kterém se pøímým pozorováním a za pomoci dalích metod zjiuje, zkoumá a zachycuje materiální situace na místì èinu a zajiují se stopy,
pøedmìty a dokumenty, na jejich základì lze objasnit skuteènosti dùleité pro trestní øízení.
(2) Ohledání místa èinu se provede ve vech pøípadech, jestlie mohly být na místì èinu zanechány jakékoli stopy a ohledáním je tøeba zjistit skuteènosti dùleité pro trestní øízení.
(3) Státní zástupce se zúèastní ohledání místa èinu, zejména
jde-li o podezøení z trestného èinu, o nìm koná v prvním
stupni øízení krajský soud.13) Státní zástupce vyrozumí (zpravidla telefonicky) ihned po té, co se dozví o jeho spáchání,
státního zástupce, jen by jinak byl pøísluný vykonávat ve vìci dozor a sdìlí mu dostupné informace potøebné k tomu, aby
vyrozumívaný státní zástupce mohl posoudit, zda se ohledání
místa èinu té zúèastní. Stejnì státní zástupce postupuje, pokud si státní zástupce, jen by byl jinak pøísluný vykonávat
ve vìci dozor, svoji úèast pøi ohledání místa èinu u urèitého
druhu vìcí nebo v jednotlivém pøípadì vyhradil.
Èl. 20
(1) Státní zástupce pøi své úèasti na ohledání místa èinu dbá
na úplné a správné zadokumentování stop, nacházejících se na
místì èinu a zjitìní vech skuteèností, které mají být podkladem pro dalí zjiování a zajiování dùkazù. K tomu úèelu
je oprávnìn v mezích ustanovení § 157 odst. 2 vìty první tr. ø.
dávat policejním orgánùm pùsobícím pøi ohledání místa èinu
pokyny. Ustanovení o oprávnìní státního zástupce vykonávat
dozor nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení (§
174 odst. 1, 2 tr. ø.) tím není dotèeno.
(2) Je-li provádìno ohledání místa èinu v prùbìhu vyetøování, které koná státní zástupce, øídí zpravidla i ohledání místa èinu, nevyadují-li zvlátní okolnosti pøípadu, aby tak èinil
policejní orgán. Øídí-li výjimeènì ohledání místa èinu v takovém pøípadì policejní orgán, postupuje státní zástupce podle
odstavce 1.
Èl. 21
Úkolem státního zástupce, který ohledání místa èinu øídí, je
a) ovìøit si, zda a jakým zpùsobem byly provedeny prvotní úkony, tj. zda bylo místo èinu uzavøeno, zajitìny stopy a zjitìni svìdci; podle okolností pak rozhodne, zda
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(1) Výsledky ohledání situace na místì èinu se zachytí
v protokolu o ohledání a podle charakteru místa èinu té náèrtem, plánem a jinou dokumentací (napø. fotograficky, videozáznamem, filmem nebo jinými podobnými technickými prostøedky). Pro poøizování zvukových nebo obrazových záznamù o provádìném ohledání místa èinu jinak platí § 55a odst.
2 tr. ø.
(2) Do protokolu o ohledání místa èinu se uvedou kromì
obecných náleitostí (§ 55 tr. ø.) jen ty skuteènosti, které byly
zjitìny pozorováním na místì èinu. Protokol musí obsahovat
údaje o tom, za jakým úèelem a za jakých podmínek bylo
ohledání provedeno, co bylo shledáno pøi prohlídce místa èinu, jaké stopy a vìcné dùkazy a kde byly nalezeny a jak s nimi bylo naloeno.
(3) K protokolu o ohledání místa èinu se pøipojí fotografie
a plán zpracovaný podle náèrtu. Protokol o ohledání spolu
s pøiloenými dokumenty musí poskytovat celkovou pøedstavu o situaci, jaká byla na místì èinu v dobì ohledání. Uvedené zpùsoby zachycení výsledkù ohledání spolu úzce souvisí
a vzájemnì se doplòují. Dùleité stopy se proto vyznaèí shodnými èísly, a to jak na fotografiích, tak v plánu, a v protokolu
o ohledání se na nì vhodnì odkáe. Ustanovení odstavce 1 poslední vìty tím zùstává nedotèeno.

padì udìlit telefonicky nebo faxem. Udìlení souhlasu prostøednictvím elektronické poty14) lze v tìchto pøípadech pouít jedinì za pøedpokladu, e je zaruèeno utajení úkonu v rozsahu stanoveném pro tento úkon zvlátním právním pøedpisem.15)
(2) K udìlení písemného souhlasu státní zástupce v tìchto
pøípadech pøistoupí a poté, co se seznámil se spisovým materiálem obsahujícím dùvody, pro které policejní orgán udìlení takového souhlasu poaduje. Tím není dotèena povinnost
zachovávat tajnost provádìných úkonù podle zvlátního
zákona.16)
(3) Pøipoutí-li zákon monost provést takový úkon pro
neodkladnost bez pøedchozího písemného souhlasu státního
zástupce, pøezkoumá státní zástupce neprodlenì poté, co jej
policejní orgán o dodateèné udìlení souhlasu poádá, kromì
dùvodù, na základì nich byl úkon policejním orgánem proveden, té dùvody, které nesnesly odkladu a pro které bylo vylouèeno, aby si policejní orgán takový souhlas opatøil pøedem.
Shledá-li, e tyto dùvody dány nebyly, dodateèný souhlas
k tomuto úkonu neudìlí a záznam o tom zaloí do dozorového
spisu.
(4) Státní zástupce dbá o to, aby operativnì pátrací prostøedky byly pouívány v souladu s trestním øádem tak, aby zvukové, obrazové a jiné záznamy získané pøi jejich pouití bylo
mono vyuít v trestním øízení jako dùkaz (§ 158b odst. 3 tr.
ø.). Zejména dbá o to, aby byly provádìny a po vydání záznamu o zahájení úkonù trestního øízení (§ 158 odst. 3 vìta první tr. ø.), nejednalo-li se o neodkladný èi neopakovatelný úkon
(§ 158 odst. 3 vìta tøetí tr. ø.), jen z dùvodù, které stanoví zákon, pouze tehdy, nelze-li dosáhnout jejich úèelu jinak a zpùsoby, jimi je do práv a svobod osob zasahováno jen v míøe
nezbytnì nutné. K provedení takového úkonu pøed vydáním
záznamu uvedeného ve vìtì druhé dá státní zástupce svùj
souhlas jen zcela výjimeènì, je-li to odùvodnìno zvlá závanými dùvody, zejména nutností zachovat ve zvýené míøe
utajení provádìných úkonù proto, aby nebyl zmaøen úèel
trestního øízení nebo nebyl ohroen ivot osob.

Èl. 23

Èl. 25

Provádí-li státní zástupce jiné ohledání ne ohledání místa
èinu, postupuje podle èl. 19 a 22 pøimìøenì.

Pøedstíraný pøevod

je mono pøistoupit k ohledání,
b) organizovat ohledání tak, aby se na místì nezdrovaly
osoby, je nebyly k úèasti na ohledání urèeny a aby se
svìdci nemohli vzájemnì ovlivòovat,
c) zajistit vzájemnou souèinnost pracovníkù provádìjících
ohledání, neprodlenì vyhodnocovat výsledky dosaené
ohledáním, dalími úkony policejních orgánù, uèinìnými pøi provìøování èi pouitím podpùrných operativnì
pátracích prostøedkù,10) jako i skuteènosti zjitìné
z podaných vysvìtlení èi výpovìïmi svìdkù,
d) podle potøeby dávat ihned pokyny k dalím úkonùm.
Èl. 22

Oddíl tøetí
Postup pøi vyuívání operativnì pátracích prostøedkù
Èl. 24
Operativnì pátrací prostøedky
(1) Tam, kde zákon vyaduje písemný souhlas nebo povolení státního zástupce k pouití operativního pátracího prostøedku (§ 158b a § 158f tr. ø.), je nepøípustné udìlovat souhlas jinou ne písemnou formou. Zejména jej nelze v takovém pøí-

(1) Pøedstíraný pøevod lze uskuteènit jedinì, jde-li o nìkterou z vìcí uvedených v § 158c odst. 1 písm. a) a d) tr. ø.
Ohlednì jiných vìcí je pouití tohoto operativnì pátracího
prostøedku vylouèeno.
(2) Pøi rozhodování o udìlení souhlasu k pøedstíranému pøevodu státní zástupce pøihlíí té k tomu, za jakých okolností vyly najevo skuteènosti, které mají odùvodnit provedení tohoto
úkonu. Dbá pøitom na to, aby provedením tohoto úkonu nebylo
nepøípustným zpùsobem zasahováno do jednání osob, vùèi
nim má být úkon pouit, pokud okolnosti nasvìdèují tomu, e
jsou pachateli trestné èinnosti, o kterou jde, zejména aby tak
nebyli podnìcováni k trestné èinnosti, jí dosud ani nepøipravovali, ani se o ni nepokusili èi ji ji nezaèali provádìt.

14) Zákon è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì nìkterých dalích zákonù (zákon o elektronickém podpisu). Naøízení vlády è.
304/2001 Sb., kterým se provádí zákon è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
15) Naøízení vlády è. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skuteèností, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
16) Zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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Èl. 26
Sledování osob a vìcí
(1) Pøed vydáním písemného povolení (§ 158d odst. 2 tr. ø.)
nebo pøed podáním ádosti o vydání povolení soudce ke sledování (§ 158d odst. 3 tr. ø.) státní zástupce vdy pøezkoumá
dùvodnost vydání takového povolení nebo podání návrhu, zejména i s pøihlédnutím k pøimìøenosti zásahu do ústavnì chránìných práv a svobod z hlediska úèelu, jeho má být tímto
postupem dosaeno, jeho významu pro splnìní úèelu trestního
øízení a závanosti vìci.
(2) Prodluuje-li po uplynutí stanovené doby státní zástupce
dobu dalího sledování osob a vìcí v pøípadech, kdy povolení
vydal, je povinen vyhodnotit dosavadní výsledky sledování
z hlediska úèelu, kterého má být tímto úkonem dosaeno a za
podmínek uvedených v odstavci 1 prodlouí dobu sledování
jen v rozsahu nezbytnì nutném. Pøitom dbá, aby prodlouení
sledování bylo opodstatnìno konkrétními dùvody, zejména
tím, jaké skuteènosti nebo dùkazy mají být tímto úkonem
zjitìny. Obdobnì postupuje, podává-li novou ádost soudci,
náleí-li oprávnìní prodlouit dobu sledování soudci (§ 158d
odst. 4 poslední vìta tr. ø. ve spojení s § 158d odst. 3 tr. ø.).
Èl. 27
Pouití agenta
Pøi podávání návrhu na povolení pouití agenta a na prodlouení doby takového povolení a pøi posuzování, zda trvají
dùvody pro pouití agenta a zda jeho èinnost je v souladu se
zákonem, státní zástupce postupuje podle § 158e odst. 1, 2, 6
a 7 tr. ø., § 18a odst. 2 jednacího øádu a èl. 22 odst. 2 pokynu
obecné povahy poø. è. 9/1994.
ÈÁST PÁTÁ
Vyetøování
Oddíl první
Zahájení trestního stíhání a dalí postup ve vyetøování
Èl. 28
(1) Státní zástupce, jemu policejní orgán konající provìøování pøedloil vìc s návrhem na zahájení trestního stíhání, neprodlenì pøezkoumá pøedloený spisový materiál. Neshledá-li
pro zahájení trestního stíhání dùvody a nepøichází v úvahu jiné vyøízení vìci, spis policejnímu orgánu vrátí a uloí mu pokynem podle § 157 odst. 2 tr. ø., v jakém smìru a které skuteènosti je nutno jetì provìøováním doplnit a stanoví lhùtu,
v ní tak má policejní orgán uèinit. Pøitom dbá, aby pøi provìøování nedocházelo k neodùvodnìným prùtahùm a k tomu èiní
potøebné úkony.17)
(2) Zjistí-li státní zástupce, jemu byl po skonèení

17) § 159 odst. 2, resp. odst. 3 tr. ø.
18) § 160 odst. 2 tr. ø.
19) § 160 odst. 5, § 12 odst. 12 tr. ø.
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provìøování policejním orgánem pøedloen spis s návrhem na
zahájení trestního stíhání skuteènosti odùvodòující doèasné
odloení trestního stíhání, postupuje podle èl. 16 odst. 3.
(3) Zjistí-li státní zástupce, e zahájení trestního stíhání je
odùvodnìno, nebo pominuly-li dùvody pro doèasné odloení
trestního stíhání, neprodlenì vydá usnesení o zahájení trestního stíhání. Popis skutku ve výrokové èásti usnesení musí být
úplný, struèný a výstiný a vdy obsahovat údaje o místì,
dobì a zpùsobu spáchání trestného èinu, musí z nìj být zøejmé
vechny znaky skutkové podstaty stíhaného trestného èinu
vèetnì skuteèností, pro které státní zástupce posuzuje jednání
urèitého obvinìného jen jako pøípravu èi pokus nebo jako
úèastenství na trestném èinu, pro který se trestní stíhání vede.
Trestný èin uvede èíselným oznaèením i slovním pojmenováním vèetnì oznaèení jeho stadia a formy úèastenství.
(4) V odùvodnìní usnesení uvede státní zástupce struènì
a výstinì zejména konkrétní dùkazy a skuteènosti, o které
opírá dùvodnost zahájení trestního stíhání a právní zhodnocení takto zjitìného skutkového stavu odùvodòujícího
pouitou právní kvalifikaci z hlediska vech znakù stíhaného
trestného èinu vèetnì jeho stadia èi formy úèastenství.
(5) Není-li v dobì vydání usnesení o zahájení trestního stíhání
mono náleitì zjistit totonost obvinìného, uvede státní zástupce o jeho osobì ty údaje, které jsou známy, popøípadì výslovnì uvede, e jde o osobu dosud nezjitìné totonosti a uvede její popis tak, aby ji bylo mono pozdìji identifikovat, a souèasnì uèiní opatøení k tomu, aby policejní orgán dále zjioval
skuteènou totonost obvinìného. Je-li totonost obvinìného
zjitìna dodateènì nebo bude-li zjitìno, e jde o osobu jiné totonosti, státní zástupce uèiní o takovém zjitìní ve spise záznam a dál provádí úkony vùèi obvinìnému pod jeho skuteènou
totoností. Protokoly èi jiné písemnosti, v nich je uvedena
pùvodní totonost obvinìného nebo to, e jde o osobu neznámé
totonosti, které byly do té doby ji vyhotoveny, státní zástupce
neopravuje.
(6) Opis usnesení doruèí státní zástupce do 48 hodin také
dozorovému státnímu zástupci.18)
Èl. 29
(1) Vyjde-li v prùbìhu vyetøování najevo, e se obvinìný
dopustil dalího útoku pokraèujícího trestného èinu, pro který
ji obvinìného stíhá, vydá ohlednì tohoto útoku nové usnesení o zahájení trestního stíhání.19) Pøi vydání takového usnesení postupuje podle èl. 28 odst. 3, 4 a 6 obdobnì.
(2) Upozorní-li státní zástupce obvinìného na zmìnu právní
kvalifikace (§ 160 odst. 6 tr. ø.), vyrozumí do 48 hodin o této
zmìnì dozorového státního zástupce, a má-li obvinìný obhájce, té jeho obhájce.
Èl. 30
Nevyhovìl-li státní zástupce stínosti, která smìøuje proti
usnesení o zahájení trestního stíhání, které vydal, pøedloí ji
neprodlenì k rozhodnutí dozorovému státnímu zástupci spolu
se struèným stanoviskem k jejímu obsahu, k nìmu pøipojí

strana 300

Pokyn è. 6

spisový materiál v rozsahu potøebném pro posouzení vìci.
Èl. 31
Plán vyetøování
(1) K zajitìní pøehlednosti, úplnosti a rychlosti vyetøování
sestaví státní zástupce, s výjimkou jednoduchých pøípadù,
plán vyetøování. Jeho opis zale na vìdomí dozorovému státnímu zástupci.
(2) Do plánu zahrne vytýèení a zpùsob provìrky vyetøovacích verzí, sled vyetøovacích úkonù a u nejzávanìjích z nich
i konkrétní postup pøi jejich realizaci. Je-li to nutné, plánuje té
souèinnost s policejním orgánem, konzultanty, znalci a popøípadì i s dozorovým státním zástupcem. V plánu, který je tøeba
soustavnì doplòovat, uvede orientaèní termíny provedení jednotlivých plánovaných úkonù a pøedpokládaný termín skonèení
vyetøování.
(3) Po skonèení vyetøování se plán vyetøování zaloí do
stejnopisu vyetøovacího spisu.
Èl. 32
Ochrana svìdkù, pøeruení nebo odloení
výslechu svìdka
(1) Pøi ochranì svìdka postupuje státní zástupce podle èl. 16
pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994. Neshledá-li dùvod k sepsání protokolu o výslechu svìdka zpùsobem uvedeným v § 55
odst. 2 tr. ø., aèkoliv se jej svìdek domáhá a uvádí konkrétní
skuteènosti, které podle nìj takový postup sepsání protokolu
odùvodòují, pøedloí vìc dozorovému státnímu zástupci, aby
pøezkoumal správnost jeho postupu. Dále postupuje podle
§ 101a tr. ø.
(2) Navrhla-li pøibraná osoba odloení úkonu na pozdìjí
dobu nebo navrhla-li bìhem jeho provádìní pøeruení nebo
ukonèení úkonu (§ 102 odst. 1 tr. ø.), zaznamená státní zástupce tento návrh v protokolu o provádìném úkonu spolu
s údajem o tom, která osoba tak uèinila a èím jej odùvodnila.
Vyhoví-li státní zástupce tomuto návrhu a úkon odloí, pøeruí nebo ukonèí, uvede v protokole, e tak uèinil vzhledem
k podanému návrhu pøibrané osoby, který posoudil jako
dùvodný a tyto dùvody struènì v protokole poznamená. Nevyhoví-li mu, poznamená v protokole i dùvod, proè návrhu na
pøeruení nebo odloení úkonu nevyhovìl.
Èl. 33
Souèinnost státních zástupcù pøi vyetøování
(1) Má-li státní zástupce provést vyetøovací úkon mimo obvod pùsobnosti státního zastupitelství, u nìho je èinný, zajiuje jeho výkon zpravidla doádáním, které vedle pøesného
vymezení poadovaného úkonu obsahuje v pøípadì potøeby
i upozornìní na taktickou stránku provedení úkonu vyplývající z dosavadních výsledkù vyetøování a pøedpokládaného
dalího postupu.
(2) Doádaný státní zástupce je povinen vyhovìt doádání
ve vazebních vìcech s nejvìtím urychlením, ve zkráceném
pøípravném øízení do 5 dnù a v ostatních vìcech nejpozdìji do
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10 dnù. Nastanou-li pøi vyøizování doádání prùtahy, obtíe
nebo bylo-li nutno doádání postoupit jinému státnímu zastupitelství, vyrozumí o tom doádaný státní zástupce neprodlenì
doadujícího.
(3) Doádaný státní zástupce je povinen provést iniciativnì
i dalí úkony, které vyplynuly z provedení doádaného úkonu;
v pøípadì pochybností obsahového nebo taktického charakteru
po projednání s doadujícím státním zástupcem.
(4) Výslech obvinìného, který je ve vazbì, nebo obvinìného, který je stíhán pro trestný èin, o nìm koná øízení v prvním
stupni krajský soud (§ 17 tr. ø.), lze provést formou doádání
jen výjimeènì.
Èl. 34
Výslech obvinìného a svìdka
(1) Pøi protokolaci výpovìdi obvinìného nebo výpovìdi
svìdka dbá státní zástupce na to, aby obsah protokolu co nejvìrnìji odráel obsah podané výpovìdi a nemìnil její význam.
Pro ten úèel pouívá jen výrazy, které zachovají smysl podané
výpovìdi a odpovídají tomu, kdo byl vyslýchán.
(2) Vyslýchá-li státní zástupce obvinìného nebo svìdka ke
skuteènostem, které má touto výpovìdí ovìøit, vyzve nejprve
vyslýchaného, aby sám vlastními slovy vypovìdìl, co je mu
o pøedmìtu výslechu známo. Nesmí pøitom vést výslech tak,
aby vyslýchaný mohl z poloených otázek dovodit skuteènosti, které mu známy pøed jejich poloením nebyly, o nich by
vak mìl sám vypovìdìt jako obvinìný èi podat svìdectví
jako svìdek.
(3) Po skonèení výslechu pøedloí státní zástupce vyslýchanému k podpisu kadou stránku protokolu. Protokol podepíe
i zapisovatel. Byla-li pøibrána nezúèastnìná osoba, podepíe
protokol na konci s dolokou, z ní musí být patrné, zda se
zúèastnila celého úkonu, o nìm je poøizován protokol, nebo
zda byla pøítomna jen seznámení vyslýchané osoby se sepsaným protokolem.
Oddíl druhý
Zajitìní osob a vìcí v pøípravném øízení
Èl. 35
Souèinnost se soudem v øízení o vazbì
Jakmile se státní zástupce, pøísluný k vyetøování trestné
èinnosti pøísluníkù, dozví o zadrení osoby podezøelé ze
spáchání trestného èinu, nejpozdìji vak poté, co je mu taková
osoba policejním orgánem pøedána, informuje ihned o této
skuteènosti státního zástupce, jemu pøísluí po zahájení trestního stíhání vykonávat ve vìci dozor, a zpravidla pøedbìnì
i pøísluného soudce. Pøedpokládá-li státní zástupce, e bude
podán návrh na vzetí této osoby jako obvinìného do vazby
nebo jiný návrh (zejména návrh na ustanovení obhájce obvinìnému nebo návrh na vydání pøíkazu k provedení domovní
prohlídky), dohodne se soudcem i pøedpokládanou dobu
podání tohoto nebo jiných návrhù a zpùsob jejich pøedání
soudu; pøedpokládá-li podání návrhu na vzetí obvinìného do
vazby, souèasnì o této skuteènosti a pøedpokládaném postupu
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vyrozumí i dozorového státního zástupce.
Zadrení osoby podezøelé ze spáchání trestného èinu
Èl. 36
Obecné ustanovení
(1) Pøísluným k vydání pøedchozího souhlasu k zadrení
osoby podezøelé z trestného èinu, popøípadì vydání rozhodnutí o zadrení takové osoby, je státní zástupce, pøísluný
k vyetøování trestné èinnosti pøísluníkù. Tím nejsou dotèena
oprávnìní dozorového státního zástupce, vykonává-li ji v takové vìci dozor nad vyetøováním (§ 175 odst. 2 tr. ø.).
(2) Státní zástupce, pøísluný k vyetøování trestné èinnosti
pøísluníkù, pøed udìlením souhlasu k zadrení osoby podezøelé z trestného èinu, popøípadì pøedtím, ne takovou osobu
sám zadrí, vdy pøezkoumá, zda právní kvalifikace trestného
èinu, z jeho spáchání je osoba podezøelá, spolu s dosud zjitìnými skuteènostmi neodùvodòuje, aby ve vìci konal zkrácené pøípravné øízení.20)
(3) Zjistí-li státní zástupce, e jsou dány zákonné dùvody
k tomu, aby ve vìci konal zkrácené pøípravné øízení, postupuje podle hlavy desáté oddílu estého trestního øádu. Zejména
dbá o to, aby bylo mono, jsou-li pro to zákonné dùvody, vèas
zadreného pøedat soudu s návrhem na potrestání (§ 179e vìta pøed støedníkem tr. ø.).
Èl. 37
Pøedchozí souhlas k zadrení osoby podezøelé
ze spáchání trestného èinu
(1) Státní zástupce vydá pøedchozí souhlas k zadrení osoby
podezøelé z trestného èinu podle § 76 odst. 1 tr. ø. výjimeènì,
na základì písemné ádosti policejního orgánu, po pøezkoumání spisového materiálu a jen za pøedpokladu, e nelze proti takové osobì zahájit ihned trestní stíhání. Od písemné ádosti lze upustit jen zcela výjimeènì v pøípadì, e vìc nesnese
odkladu a státní zástupce si opatøí prostøednictvím telefonického, telefaxového nebo jiného obdobného spojení podklady
pro vydání souhlasu. Souhlas lze vydat i za vyuití technických prostøedkù (napø. faxu nebo prostøednictvím elektronické poty). O udìlení telefonického souhlasu nebo souhlasu za
pouití faxu nebo elektronické poty státní zástupce uèiní do
dozorového spisu záznam, v nìm uvede i dùvody naléhavosti
udìlení souhlasu. Písemný souhlas k zadrení opatøí vdy
otiskem kulatého úøedního razítka. O udìlení tohoto souhlasu
informuje neprodlenì státní zástupce státního zástupce, který
by byl jinak pøísluný vykonávat ve vìci dozor.
(2) Pøi udìlení souhlasu k zadrení vydá státní zástupce pokyn policejnímu orgánu, aby mu provedené zadrení bylo bezodkladnì ohláeno a s pøihlédnutím k povaze vìci urèí policejnímu orgánu, který zadrení provede, lhùtu, v ní mu bude
podezøelá osoba pøedána spolu s protokolem o zadrení osoby
podezøelé ze spáchání trestného èinu, protokolem o jeho výslechu a spisovým materiálem. Vdy zváí, zda vzhledem
k povaze vìci nebude nutná u výslechu zadrené osoby podezøelé té jeho osobní úèast. V takovém pøípadì si zajistí vèas20) § 179a odst. 1, 3 tr. ø.
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nou informaci o místu a dobì konání výslechu.
(3) Lhùtu pro pøedání podezøelého spolu se spisovým materiálem a protokolem o jeho zadrení urèí státní zástupce tak,
aby mohl v zákonné lhùtì vìc posoudit, rozhodnout o pøípadném zahájení trestního stíhání, provést výslech obvinìného
a podat popøípadì návrh dozorovému státnímu zástupci na podání návrhu na vzetí obvinìného do vazby. Po doruèení spisových materiálù státní zástupce poznamená do dozorového spisu pøesný èas jejich doruèení policejním orgánem.
(4) Zjistí-li státní zástupce po pøezkoumání spisového materiálu, e je nezbytné k odùvodnìní podezøení z trestného èinu
a zahájení trestního stíhání nebo pro posouzení skuteèností
odùvodòujících vazbu provést dalí dùkazy, uloí jejich provedení neprodlenì policejnímu orgánu a stanoví mu lhùtu pro
jejich pøedloení. Ustanovení odstavce 3 zde platí obdobnì.
(5) Zjistí-li státní zástupce kdykoli v dobì výkonu zadrení
zadrené osoby nedùvodné omezení její osobní svobody nebo
pøekáku trestního stíhání, kterou nelze odstranit, propustí neprodlenì zadrenou osobu na svobodu. Pøíkaz k proputìní
zadrené osoby vyhotoví písemnì a opatøí jej otiskem kulatého úøedního razítka. Bezodkladnì jej doruèí policejnímu orgánu, který o zadrení rozhodl a zpravidla jeho prostøednictvím
i operaènímu dùstojníku pøísluného útvaru, v nìm se zadrení podezøelého vykonává. Opis pøíkazu k proputìní zaloí
do vyetøovacího i dozorového spisu a bylo-li ve vìci zahájeno vyetøování, té dozorovému státnímu zástupci.
Èl. 38
Zadrení osoby podezøelé ze spáchání
trestného èinu státním zástupcem
(1) Státní zástupce sám mùe rozhodnout o zadrení osoby
podezøelé z trestného èinu podle § 76 odst. 1 tr. ø. jen za podmínek, uvedených v èl. 37 odst. 1. Písemné ádosti policejního orgánu ani pøedchozího souhlasu dozorového státního zástupce k tomu není tøeba.
(2) O zadrení osoby podezøelé ze spáchání trestného èinu
sepíe státní zástupce protokol. V nìm uvede kromì obecných
náleitostí zejména èas zadrení s uvedením dne a hodiny zadrení, dùvody zadrení s uvedením struèného popisu skutkových zjitìní, z nich dùvody zadrení vyplývají, a zákonného
pojmenování konkrétního dùvodu vazby, o nìj jsou dùvody
zadrení opøeny, s odkazem na pøísluné ustanovení trestního
øádu. Jsou-li pro to dùvody, v protokole poznamená i dalí
dùleité skuteènosti týkající se osoby podezøelého, ke kterým
bude nutno pøihlédnout v prùbìhu výkonu zadrení, popøípadì
vazby, zejména okolnosti dùleité pro zabezpeèení øádného
výkonu ostrahy zadrené osoby. Propustí-li státní zástupce
sám osobu podezøelou ze spáchání trestného èinu ze zadrení,
poznamená v protokole i den a hodinu proputìní. Opis protokolu o zadrení podezøelého pøedá státní zástupce ve dvou
vyhotoveních orgánu, který obvinìného pøevzal.
(3) Rozhodl-li státní zástupce o zadrení osoby podezøelé ze
spáchání trestného èinu, postupuje tak, aby v dobì co nejkratí
bylo podezøení ze spáchání trestného èinu rozptýleno a osoba
podezøelá ze spáchání trestného èinu ze zadrení proputìna
nebo zjitìny skuteènosti odùvodòující zahájení trestního
stíhání. Státní zástupce je povinen zabezpeèit, aby nejpozdìji
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do 48 hodin od zadrení byla zadrená osoba buï proputìna
na svobodu nebo dozorový státní zástupce mohl v tée lhùtì
rozhodnout o pøípadném podání návrhu soudu na vzetí obvinìného do vazby. Ustanovení èl. 37 odst. 5 zde platí obdobnì.
(4) Státní zástupce je povinen pouèit zadreného o jeho právech a poskytnout mu plnou monost jejich uplatnìní. Pouèení podezøelého provede citací pøísluných zákonných ustanovení a poznamená je v plném znìní v protokole o výslechu
osoby podezøelé ze spáchání trestného èinu.
Èl. 39
Protokol o zadrení obvinìného
(1) Rozhodne-li státní zástupce o zadrení obvinìného (§ 75
tr. ø.), sepíe o tom protokol. Ustanovení èl. 38 odst. 2 se zde
uije obdobnì.
(2) Zjistí-li státní zástupce v dobì od zadrení obvinìného do
podání návrhu dozorovému státnímu zástupci na podání návrhu
na vzetí obvinìného do vazby soudu okolnosti uvedené v èl. 37
odst. 5, postupuje podle tohoto ustanovení pøimìøenì.
Èl. 40
Oprávnìní dozorového státního zástupce
(1) Rozhodne-li dozorový státní zástupce (èl. 36 odst. 1 poslední vìta) sám o udìlení souhlasu k zadrení osoby podezøelé, o zadrení osoby podezøelé ze spáchání trestného èinu
nebo o zadrení obvinìného, vztahují se na jeho postup èl. 37
a 40 pøimìøenì. Pøitom dbá, aby tímto postupem bezdùvodnì nezasahoval do pùsobnosti státního zástupce konajícího
vyetøování o trestných èinech pøísluníkù a bez pøíèiny ji nenahrazoval.
(2) Dozorový státní zástupce uèiní rozhodnutí uvedená v odst.
1 první vìtì namísto státního zástupce zejména tam, kde hrozí
nebezpeèí z prodlení a pøísluný státní zástupce je neèinný nebo
je z jiného dùvodu zøejmé, e by mohlo dojít ke zmaøení úèelu
trestního øízení (§ 1 odst. 1 tr. ø.).
Èl. 41
Návrh na vzetí do vazby
(1) Pøísluným k podání návrhu na vzetí obvinìného do vazby je dozorový státní zástupce. Ohlednì návrhu na vzetí obvinìného do vazby, jeho doruèování, obsahových náleitostí,
pøedkládání dodateènì opatøených dùkazù a úèasti na výslechu zadreného obvinìného pøed soudcem platí obdobnì èl.
25 odst. 3, 4, èl. 26 odst. 1, èl. 27 odst. 1, 2 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
(2) Návrh na vzetí do vazby podává dozorový státní zástupce zpravidla na základì návrhu státního zástupce na podání
návrhu na vzetí obvinìného do vazby; mùe jej vak podat
i bez takového návrhu. Vdy tak uèiní za podmínek uvedených v èl. 40 odst. 2, shledá-li k podání návrhu na vzetí obvinìného do vazby zákonné dùvody.
(3) Ohlednì náleitostí návrhu státního zástupce na podání
návrhu na vzetí obvinìného do vazby, který pøedkládá do-
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zorovému státnímu zástupci, platí odstavec 1 vìta druhá pøimìøenì.
Èl. 42
Rozhodování o vazbì, o proputìní z vazby na
svobodu a o dalím trvání vazby v pøípravném øízení
(1) Dozorový státní zástupce mùe pøijmout záruku, slib obvinìného, nahradit vazbu dohledem probaèního úøedníka nebo
pøijmout penìitou záruku jako náhradu za vazbu jen u obvinìného, který je ve vazbì. Není oprávnìn rozhodnout o pøijetí
záruky, slibu nebo penìité záruky za vazbu u obvinìného
pøedtím, ne soud rozhodl o vzetí obvinìného do vazby; mùe
vak v tomto smìru uèinit pøísluný návrh soudu.21)
(2) Státní zástupce i dozorový státní zástupce jsou povinni
prùbìnì zkoumat, zda dùvody vazby u obvinìného jetì trvají nebo zda se nezmìnily. Pøitom zejména sledují, zda obvinìný je stíhán pro trestný èin, pro který lze vzít obvinìného do
vazby (§ 68 tr. ø.), není-li v pøípadech uvedených v § 68 odst.
2 tr. ø. dána nìkterá z okolností uvedených v ustanovení § 68
odst. 3 tr. ø., zda i nadále lze oèekávat, e v pøípadì vyslovení
odsuzujícího rozsudku pro stíhaný trestný èin bude obvinìnému uloen nepodmínìný test odnìtí svobody a zda v dùsledku
zmìny vazebních dùvodù nebo právního posouzení skutku
nepominula doba, po kterou lze obvinìného ponechat ve
vazbì, a zda není dán dùvod pro nahrazení vazby zárukou, slibem, dohledem probaèního úøedníka nebo penìitou zárukou.
Vdy také zkoumají, zda neuplynula lhùta vazby pøipadající
na pøípravné øízení (§ 71 odst. 8, 9 tr. ø.).
(3) Zjistí-li státní zástupce, e u obvinìného dolo ke zmìnì
dùvodu vazby, pøedloí neprodlenì spisový materiál v rozsahu
potøebném pro posouzení vìci s odùvodnìným návrhem na dalí postup dozorovému státnímu zástupci. Ten pak postupuje podle èl. 28 odst. 3, 4 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994. Je-li
obvinìný ve vazbì z dùvodu uvedeného v § 67 písm. b) tr. ø. a
má-li státní zástupce za to, e bylo zjitìno, e obvinìný ji pùsobil na svìdky nebo spoluobvinìné nebo jinak maøil objasòování skuteèností závaných pro trestní stíhání (§ 71 odst. 2
èást vìty druhé za støedníkem tr. ø.), navrhne dozorovému státnímu zástupci postup podle èl. 28 odst. 5 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
(4) Obdrí-li státní zástupce ádost obvinìného o proputìní
z vazby, postupuje podle odstavce 3 první vìty obdobnì. Vdy
vak dbá o to, aby dozorový státní zástupce obdrel jím pøedloenou ádost se spisovým materiálem tak, aby ji mohl nejpozdìji ve lhùtì uvedené v § 73b odst. 3 vìtì tøetí tr. ø. pøedloit soudu. Pokud dozorový státní zástupce sám ádosti obvinìného o proputìní z vazby nevyhoví, postupuje podle èl. 29
pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
(5) Rozhodne-li dozorový státní zástupce o proputìní obvinìného z vazby, doruèí neprodlenì vìznici, v ní obvinìný
vazbu vykonává, usnesení o proputìní z vazby spolu s pøíkazem k proputìní obvinìného z vazby. Pøitom uèiní opatøení
k tomu, aby autentiènost zasílaných rozhodnutí mohla být na
poádání vìznici potvrzena i telefonicky. O výsledku tohoto
ovìøení uèiní záznam do dozorového spisu a doruèí jej té
státnímu zástupci s pokynem, aby záznam zaloil i do vyetøovacího spisu. Nepodaøí-li se telefonické spojení s vìznicí

21) Èl. 25 odst. 2 druhá a tøetí vìta pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
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navázat do skonèení pracovní doby, dozorový státní zástupce
informuje o této skuteènosti státního zástupce konajícího u státního zastupitelství dosaitelnost, který autentiènost odeslaných rozhodnutí o proputìní obvinìného z vazby k jejímu
dotazu popøípadì potvrdí. O této skuteènosti vyhotoví státní
zástupce konající dosaitelnost dvojmo záznam a pøedá jej
kanceláøi. Vìta tøetí tu platí obdobnì.
(6) Pøíkaz k proputìní obvinìného z vazby na svobodu musí
být opatøen otiskem kulatého úøedního razítka, datumem jeho
vydání, strojopisnì vypsaným jménem a funkcí dozorového státního zástupce, který jej vydal, a jeho vlastnoruèním podpisem.
Èl. 43
Rozhodování o dalím trvání vazby
(1) Státní zástupce je povinen sledovat trvání vazby u obvinìného a odpovídá za vèasné pøekládání spisovému materiálu
dozorovému státnímu zástupci v rozsahu, potøebném pro posouzení dalího trvání èi zmìny vazebních dùvodù, aby dozorový státní zástupce mohl o dalím trvání vazby rozhodnout
nejpozdìji ve lhùtách uvedených v § 71 odst. 3 a odst. 4 tr. ø.
(2) Nestanovil-li dozorový státní zástupce jinak, pøedloí státní zástupce spisový materiál potøebný k vydání rozhodnutí podle odstavce 1 dozorovému státnímu zástupci nejpozdìji 10 dnù
pøed uplynutím lhùty, v ní je dozorový státní zástupce povinen
o dalím trvání vazby obvinìného rozhodnout. V pøedkládacím
pøípisu pøitom výraznì vyznaèí konec této lhùty.
(3) Pøi rozhodování o dalím trvání vazby v pøípravném
øízení postupuje dozorový státní zástupce podle èl. 34 pokynu
obecné povahy poø. è. 9/1994.
Zajitìní majetku osob ve vazbì a jiná opatøení
Èl. 44
Zajitìní bytu a jiná opatøení
(1) Zùstal-li by byt po zadrení obvinìného, na které navazuje
vzetí do vazby, oputìn, vyádá státní zástupce od obvinìného
(uivatele nebo vlastníka bytu) dispozice ohlednì bytu a souvisejícího majetku a umoní obvinìnému provést potøebná nezbytná
opatøení k zabezpeèení pøed odcizením, znièením nebo pokozením. Neuèiní-li oprávnìná osoba ádné dispozice, státní zástupce
oznámí skuteènost, e byt zùstal po vzetí obvinìného do vazby
oputìn, pøíslunému obecnímu (mìstskému) úøadu nebo pøímo
vlastníku domu a na jeho ádost mu poskytne potøebné údaje.
O tom vdy poøídí úøední záznam, který zaloí do trestního spisu.
(2) Dojde-li k zadrení nebo k vzetí do vazby osoby ubytované
ve spoleèné ubytovnì, v hotelu nebo v podobném zaøízení a tato osoba neuèiní ohlednì svých vìcí ádné dispozice, poøídí státní zástupce za pøítomnosti nezúèastnìné osoby nebo zadreného
soupis vìcí a pøedá je, pokud to jejich povaha dovoluje, do
úschovy vìznice. Není-li mono vìc vzhledem k její povaze pøedat do úschovy vìznice nebo jde-li o vìc podléhající zkáze, postupuje státní zástupce podle § 80 nebo § 81 tr. ø. pøimìøenì.
(3) Mají-li být podle dispozic obvinìného vìci pøedány jiné
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osobì, vyádá si státní zástupce pøed pøedáním vìcí písemný
souhlas této osoby k pøevzetí vìci. Pokud tato osoba tyto vìci
pøevzít odmítne, oznámí státní zástupce tuto skuteènost obvinìnému, a pokud od nìho neobdrí nové dispozice, postupuje
podle odstavce 2.
(4) Dispozice ohlednì vìcí musí obvinìný uèinit písemnì.
(5) Jedno vyhotovení soupisu vìcí podle odstavce 2 pøedá
státní zástupce vìznici a po jednom vyhotovení zaloí do originálu a do opisu trestního spisu. Pøevzetí a pøedání vìcí musí
být vdy øádnì potvrzeno.
(6) Byla-li do vazby vzata osoba, její dìti nelze svìøit do
péèe nìkomu jinému, poádá státní zástupce pøísluný orgán
vykonávající sociálnì-právní ochranu dìtí22) o jejich prozatímní umístìní.
Èl. 45
Doklady osob ve vazbì
(1) Státní zástupce je povinen zabezpeèit úschovu a ochranu
osobních dokladù osoby, která byla vzata do vazby.
(2) Osobní doklady vystavené na jméno obvinìného, který
je vzat do vazby, (napø. obèanský prùkaz, vojenská kníka,
cestovní doklady, prùkazy opravòující ke vstupu na pracovitì) se uloí spolu s osobními vìcmi obvinìného.
Èl. 46
Opatøení u cizích státních pøísluníkù
Podle èl. 44 a 45 postupuje státní zástupce obdobnì u cizincù, kteøí se zdrují na území ÈR neoprávnìnì.23) Neuèiní-li v takovém pøípadì obvinìný o vìcech ádné dispozice, projedná státní zástupce
monost jejich pøedání s pøísluným zastupitelským úøadem.
Èl. 47
Spoleèné ustanovení
(1) O provedení úkonù podle èl. 44 a 46 poádá státní zástupce zpravidla policejní orgán.
(2) Kde se v tomto oddílu hovoøí o vìznici, má se tím na mysli,
jde-li o obvinìného ve výkonu vazby, vazební vìznice (§ 4 zákona
è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù).
Oddíl tøetí
Rozhodnutí ve vìci
Èl. 48
Návrh na podání obaloby
(1) Pro náleitosti výrokové èásti návrhu státního zástupce
na podání obaloby platí pøimìøenì èl. 41 odst. 2 pokynu
obecné povahy poø. è. 9/1994.
(2) V odùvodnìní návrhu na podání obaloby se uvedou
dùkazy, o které se opírá vylíèení skutkového dìje ve výrokové

22) Zákon è. 359/1999 Sb., o sociálnì právní ochranì dìtí.
23) Zákon è. 326/1999 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

strana 304

Pokyn è. 6

èásti návrhu. Opatøené dùkazy musí být uvedeny, a svìdèí ve
prospìch nebo v neprospìch obvinìného, s jejich struèným
zhodnocením, z nìho bude zøejmé, jakými konkrétními dùkazy a skuteènostmi je obvinìný ze svého jednání usvìdèován, a z jakých konkrétních dùvodù k dùkazùm svìdèícím ve
prospìch obvinìného nebylo pøihlédnuto. Svìdci vypovídající
k podstatným okolnostem významným pro závìr o podání obaloby se uvedou vdy jmenovitì. Je-li svìdkem osoba, její
podoba nebo totonost je utajena (§ 55 odst. 2 tr. ø.), uvede se
pod totoností, pod kterou v trestním øízení vystupuje, se
struèným odùvodnìním, proè dùvody pro utajení totonosti
svìdka nadále trvají. Ohlednì kody je tøeba uvést, zda jde
o pøesnou výi nebo o její nejnií zjitìnou hranici anebo jen
odhad a z èeho vyplývá. Jde-li o nìkterý z trestných èinù, kde
zákon vyaduje souhlas pokozeného (§ 163 tr. ø.), nutno té
uvést, zda a popø. který pokozený souhlas vyjádøil. Odùvodnit je potøebné vechny zákonné znaky trestného èinu, jeho
se návrh na podání obaloby týká, vèetnì poadovaného stupnì spoleèenské nebezpeènosti jednání obvinìného s odkazem
na okolnosti, které jej prokazují. Charakteristika osoby obvinìného musí vycházet ze skuteèností, které nevzbuzují pochybnosti o své objektivnosti. Byl-li obvinìný v minulosti
soudnì trestán, pøipojí státní zástupce k návrhu na podání obaloby té spisy o pøedchozích odsouzeních obvinìného, je-li
toho tøeba k posouzení otázky viny nebo trestu.
(3) V návrhu na podání obaloby státní zástupce té uvede
dalí skuteènosti a okolnosti, o kterých je tøeba rozhodnout,
zejména jde-li o vìci dùleité pro trestní øízení, o nich sám
pøed podáním návrhu na podání obaloby nerozhodl zpùsobem uvedeným v § 80 nebo § 81 tr. ø.
Èl. 49
Jiná rozhodnutí ve vìci
(1)Pro postup pøi vydávání a náleitosti usnesení státního
zástupce o postoupení vìci (§ 171 tr. ø.), zastavení trestního
stíhání (§ 172 tr. ø.), pøeruení trestního stíhání (§ 173 tr. ø.),
o podmínìném zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ø.) a schválení narovnání (§ 309 tr. ø.) platí èl. 42 a èl. 44a pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994. Tato rozhodnutí si mùe vyhradit
i státní zástupce vykonávající ve vìci dozor (§ 175 odst. 2 vìta za støedníkem tr. ø.).
(2)Podrobnosti postupu státního zástupce podle § 173a tr. ø.
upravuje zvlátní pokyn obecné povahy.24)
Èl. 50
Vrácení vìci k doplnìní
(1) Vrátí-li dozorový státní zástupce vykonávající ve vìci dozor státnímu zástupci vìc k doplnìní vyetøování, je státní zástupce tímto pokynem vázán. To jej vak nezbavuje povinnosti
èinit i dalí potøebná rozhodnutí o postupu vyetøování a o provádìní vyetøovacích úkonù samostatnì, je-li to odùvodnìno
skuteènostmi zjitìnými v rámci doplnìní vyetøování. Poukazem na pokyn dozorového státního zástupce daný k doplnìní
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vyetøování se státní zástupce konající vyetøování nemùe zbavit plné odpovìdnosti za zákonné a vèasné provedení vyetøovacích úkonù a za zákonnost jím vydaného rozhodnutí.
(2) Ustanovení § 167 tr. ø. o lhùtách pro vyetøování platí i pøi
vrácení vìci k doplnìní.
ÈÁST ESTÁ
Zkrácené pøípravné øízení ve vìcech trestných
èinù spáchaných pøísluníky
Èl. 51
Obecné ustanovení
(1) Ve zkráceném pøípravném øízení se ustanovení trestního
øádu o výkonu dozoru státního zástupce neuijí.
(2) Ustanovení o podmínìném zastavení trestního stíhání (§
307 tr. ø.) a o narovnání (§ 309 tr. ø.) se ve zkráceném pøípravném øízení neuijí. Státní zástupce vak mùe ve výjimeèných
pøípadech podat návrh na potrestání a souèasnì navrhnout soudu, aby trestní stíhání podmínìnì zastavil nebo schválil narovnání, jsou-li pro to zákonné podmínky (èl. 52j odst. 3 pokynu
obecné povahy poø. è. 9/1994).
Èl. 52
Podmínky pro konání zkráceného pøípravného øízení
Státní zástupce, jemu byla policejním orgánem pøedána vìc
ke konání zkráceného pøípravného øízení, ovìøí, zda jsou splnìny vechny podmínky uvedené v § 179a odst. 1 tr. ø. Zejména
pøezkoumá, zda ve vìci je dáno podezøení z trestného èinu,
o kterém pøísluí konat øízení v prvním stupni okresnímu soudu
a na který zákon stanoví trest odnìtí svobody, jeho horní hranice nepøevyuje tøi léta, spáchaného pøísluníkem a zda lze podle
obsahu pøedloených materiálù oèekávat, e podezøelého bude
moné ve lhùtì uvedené v § 179b odst. 4 tr. ø. postavit pøed soud,
nejde-li o pøípad uvedený v § 179a odst. 1 písm. a) tr. ø.
Èl. 53
Rozsah úkonù provádìných ve zkráceném
pøípravném øízení
Státní zástupce v prvopisu spisu, který o zkráceném øízení vede v potøebném rozsahu zadokumentuje úkony pøi provìøování
podle hlavy deváté trestního øádu; úkony podle hlavy ètvrté týkající se zajitìní osob a vìcí vèetnì operativnì pátracích prostøedkù provádí pouze tehdy, jde-li o úkony neodkladné nebo
neopakovatelné.25)
Èl. 54
Sdìlení podezøení a obhajoba podezøelého
(1) Ve sdìlení podezøelému, ze spáchání jakého skutku je

24) Pokyn obecné povahy poø. è. 8/2001, jím se upravují podrobnosti postupu pøi pøezkoumávání pravomocných usnesení o postoupení vìci
a zastavení trestního stíhání a o souèinnosti státních zastupitelství v tomto øízení.
25) Èl. 13 odst. 2 pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
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podezøelý a jaký trestný èin je v tomto skutku spatøován, uvede
státní zástupce skuteènosti, jimi je skutek dostateènì popsán
tak, aby nemohl být zamìnìn se skutkem jiným. Tyté skuteènosti pak uvede i v záznamu do protokolu, který o tomto úkonu
vyhotoví.26) Èl. 28 odst. 2 a 3 o náleitostech výrokové èásti usnesení o zahájení trestního stíhání se zde uije pøimìøenì.
(2) Byl-li podezøelý zadren a nepropustí-li jej státní zástupce
ze zadrení ji na základì oznámení policejního orgánu o zadrení podezøelého, dbá na vèasné zajitìní obhájce podezøelému
tak, aby bylo mono vèas provést potøebné úkony a pøedat podezøelého, jsou-li pro to dùvody, v zákonné lhùtì soudu s návrhem na potrestání. Èl. 35 a 40 se zde uijí pøimìøenì.
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no v dùkazním øízení pøed soudem provést, oznaèí státní zástupce pøísluným èíslem listu spisu.
(3) Státní zástupce mùe v návrhové èásti oznaèit skuteènosti, které povauje za nesporné (§ 314d odst. 2 vìta druhá tr. ø.).
Èl. 57
Pøedávání informací orgánùm Policie ÈR

Èl. 55

Pro potøeby provìøování potøebnosti dalího zpracovávání
osobních údajù orgány Policie ÈR27) státní zástupce policii v mezích své pùsobnosti prùbìnì informuje o jím vydaných pravomocných rozhodnutích, týkajících se osoby podezøelého nebo
obvinìného, a o zjitìní, e trestní stíhání pro trestný èin, z jeho
spáchání je podezøelá urèitá osoba, je promlèeno.

Poèítání lhùty pro skonèení zkráceného pøípravného øízení

ÈÁST SEDMÁ

(1) Lhùta dvou týdnù, v ní musí být zkrácené pøípravné øízení skonèeno, se poèítá ode dne, kdy trestní oznámení nebo jiný podnìt k trestnímu stíhání obdrel policejní orgán nebo státní zástupce pøísluný konat zkrácené pøípravné øízení o trestných èinech pøísluníkù. U jiného podnìtu mùe jít i o den vydání záznamu o zahájení úkonù trestního øízení podle § 158
odst. 3 vìty první tr. ø. (èl. 52h odst. 1 èást druhé vìty za støedníkem).
(2) Státní zástupce je povinen skonèit zkrácené pøípravné
øízení ve lhùtì uvedené v § 179b odst. 4 tr. ø. podáním návrhu
na potrestání soudu, nepøichází-li v úvahu podle povahy vìci
jiné rozhodnutí.
(3) Nemùe-li státní zástupce zkrácené pøípravné øízení
skonèit ve lhùtì uvedené v odstavci 2, prodlouí tuto lhùtu nejvýe o deset dní (§ 179f odst. 2 písm. a) tr. ø.). Nemùe-li zkrácené pøípravné øízení skonèit ani v takto prodlouené lhùtì, zahájí trestní stíhání a postupuje podle ustanovení trestního øádu a
tohoto pokynu o vyetøování.

Ustanovení spoleèná, pøechodná a závìreèná

Èl. 56
Náleitosti návrhu na potrestání
(1) Na náleitosti výrokové èásti návrhu na potrestání se uije
pøimìøenì èl. 52i pokynu obecné povahy poø. è. 9/1994.
(2) V návrhové èásti návrhu na potrestání státní zástupce
uvede jména svìdkù, na jejich osobním výslechu v øízení pøed
soudem bude výjimeènì trvat. Dùleité dùkazy, které bude nut-

26) § 179b odst. 3 tr. ø.
27) § 42i zákona o Policii ÈR.
28) § 175 odst. 2 tr. ø. per analogiam.

Èl. 58
(1) V trestních vìcech, v nich bylo zahájeno trestní stíhání
pøed dnem nabytí úèinnosti zákona è. 265/2001 Sb., kterým se
mìní zákon è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní
øád), ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákon è. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a nìkteré dalí zákony,
se dokonèí pøípravné øízení podle dosavadních pøedpisù. Tím
není dotèeno právo státního zástupce i v tìchto vìcech provést
jednotlivý úkon nebo i celé vyetøování (§ 174 odst. 2 písm. c)
tr. ø.).
(2) Pøevezme-li státní zástupce do vyetøování vìc, v ní bylo zahájeno trestní stíhání pøede dnem nabytí úèinnosti zákona
è. 256/2001 Sb., náleí výkon dozoru státnímu zástupci, jen je
jinak pøísluný k výkonu dozoru nad vyetøováním provádìným
státním zástupcem ve vìcech uvedených v odstavci 1 poslední
vìtì.28)
Èl. 59
Úèinnost
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 6/2001
nejvyího státního zástupce, kterým se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996,
kterým se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynù obecné povahy nejvyího státního
zástupce poø. è. 2/2000, poø. è. 7/2000, poø. è. 10/2000 a poø. è. 11/2000
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.
6/1996, kterým se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynù obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/2000, poø. è. 7/2000, poø. è. 10/2000 a poø. è.
11/2000, se mìní takto:
1. Poznámka pod èarou è. 1 zní:
"1) Napø. zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 164/1999 Sb., zák.
è. 18/2000 Sb., zák. è. 29/2000 Sb., zák. è. 363/2000 Sb., zák. è.
30/2001 Sb., zák. è. 60/2001 Sb. a zák. è. 322/2001 Sb., naøízení vlády
è. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skuteèností,
ve znìní naøízení vlády è. 89/1999 Sb., naø. vl. è. 152/1999 Sb., naø. vl.
è. 17/2001 Sb., naø. vl. è. 275/2001 Sb. a naø. vl. è. 403/2001 Sb., 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, ve znìní vyhláky NBÚ è.
338/1999 Sb. a vyhláky NBÚ è. 391/2001 Sb."
2. V § 2 odstavec 1 zní:
"(1) Za kanceláøské práce na státním zastupitelství odpovídá
vedoucí tohoto státního zastupitelství. Vedoucí státního zastupitelství mùe povìøit organizací a kontrolou kanceláøských prací
na státním zastupitelství jiného zamìstnance státního zastupitelství (dále jen "vedoucí spisové sluby")."
3. V § 2 odst. 2 se podruhé pouité slovo "vedoucí" nahrazuje
slovem "vedoucímu" a na konci vìty se doplòují slova "a vedoucímu spisové sluby, je-li ustanoven".
4. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který vèetnì
poznámky pod èarou zní:
"(2) Podatelna plní té úkoly elektronické podatelny.1a) Vedoucí státní zástupce mùe zøídit jinou elektronickou podatelnu
nebo dalí elektronické podatelny.
Dosavadní odstavce 2 a 6 se oznaèují jako odstavce 3 a 7.
5. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který vèetnì poznámky pod èarou
zní:
"§ 6a
Elektronická podatelna

(1) Elektronická podatelna pøijímá podání uèinìná v elektronické podobì, opatøená pouze zaruèeným elektronickým podpisem
odesílatele, ve formátu urèeném instrukcí Ministerstva spravedlnosti1b). Technický nosiè dat musí být té v souladu s touto instrukcí. Podání lze povaovat za doruèené, jen pokud odesílatel
uvedl místo, kde je uloen jeho kvalifikovaný certifikát, v podobì adresy veøejnì pøístupného seznamu certifikátù vydaných
akreditovaným poskytovatelem certifikaèních slueb, jejich
seznam je uveden v instrukci Ministerstva spravedlnosti1b)
(2) Poèítaè urèený pro pøíjem podání v elektronické podobì
musí být pøipraven k provozu po celou pracovní dobu. Kadý
pracovní den musí být u nìj zkontrolována správnost data a èasového údaje (hodiny a poètu minut). Zamìstnanec v elektronické podatelnì zajistí, aby kadý pracovní den dolo opakovanì bìhem pracovní doby, nejménì na poèátku a pøed koncem
pracovní doby, k pøipojení k veøejné datové síti a zároveò zjistí,
zda pøila elektronická pota, a odele elektronickou potu
pøipravenou k odeslání.
(3) Zamìstnanec v elektronické podatelnì
a) u podání doruèeného v elektronické podobì, opatøeného
zaruèeným elektronickým podpisem odesílatele, neprodlenì ovìøí, zda datovou zprávu podepsala osoba uvedená na certifikátu a zda je certifikát platný, u zprávy opatøené èasovým razítkem ovìøí toto razítko,
b) u zprávy dolé elektronickou potou provede kontrolu
èasového údaje vytvoøeného potovním serverem,
c) u podání na technickém nosièi dat doplní do protokolu
skuteènou dobu pøijetí podání a dokument vytiskne.
Zjistí-li zamìstnanec v elektronické podatelnì pøi kontrole èasového údaje nesoulad se skuteèností, zaznamená toto zjitìní
do protokolu.
(4) O úspìném ovìøení elektronického podpisu uèiní zamìstnanec v elektronické podatelnì záznam na vytitìném
podání, a to otiskem razítka s nápisem "PODPIS OVÌØEN"
a svým podpisem. Zjistí-li zamìstnanec v elektronické podatelnì pøi kontrole, e datová zpráva neobsahuje platný kvalifikovaný certifikát nebo e datová zpráva neobsahuje adresu veøejnì pøístupného seznamu kvalifikovaných certifikátù a jednoznaèné identifikaèní èíslo kvalifikovaného certifikátu, uèiní
o tom na vytitìném podání záznam otiskem razítka s nápisem
"PODPIS NEOVÌØEN" a svým podpisem, a informuje o uvedeném zjitìní té odesílatele podání.
(5) Není-li pøijaté podání zcela nebo zèásti èitelné, informuje
o tom zamìstnanec v elektronické podatelnì odesílatele a souèasnì jej vyzve k doplnìní podání.
(6) Vytitìná podání ovìøená zpùsobem uvedeným v odstavci
4 opatøí zamìstnanec v elektronické podatelnì otiskem podacího razítka a tý den, kdy byla doruèena, zajistí jejich roztøídì-

1a) § 1 naøízení vlády è. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì dalích zákonù (zákon o elektronickém podpisu)."
1b) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2001 è.j. 36/2001-OI-SP/44, o pouívání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti."
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ní a odevzdání podle § 6 odst. 1 písm. a). Nemùe-li tak uèinit
proto, e podání byla doruèena koncem pracovní doby nebo mimo pracovní dobu, zajistí jejich roztøídìní a odevzdání v nejblií následující pracovní den.
(7) Výjimka podle odstavce 6 vìty druhé neplatí, zdruje-li se
na pracoviti státní zástupce v dobì dosaitelnosti nebo jiný zamìstnanec v dobì pracovní pohotovosti. V tìchto pøípadech
musí být zajitìno, aby státní zástupce nebo jiný zamìstnanec
mìl pøístup k podáním doruèeným v elektronické podobì, která
se týkají dùvodu dosaitelnosti nebo pracovní pohotovosti.

slovy "policejních orgánù."

6. V § 7 odst. 2 vìta první vèetnì poznámky pod èarou è. 2 zní:
"Doruèování se dìje zpravidla prostøednictvím dritele potovní licence.2)

19. V § 24 odst. 4 písm. d) se slova "podnìty k podání návrhu
na popøení otcovství a uznání rozhodnutí cizozemského soudu
ve vìcech" nahrazují slovem "vìci".

7. V § 7 odst. 3 vìta první zní: "Hrozí-li nebezpeèí z prodlení
nebo je-li z jiného dùvodu potøebné doruèit písemnost ihned,
lze písemnost doruèit faxem nebo elektronicky."

20. V § 24 odst. 4 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a
g), která znìjí:
"f) rejstøík NZa (vzor è. 38) - pro pøezkum podle § 174a trestního øádu,
g) rejstøík NZo (vzor è. 39) - pro dovolání."

8. V § 7 odst. 3 vìtì tøetí se za poprvé i podruhé pouité slovo
"faxem" vkládají slova "nebo elektronicky".
9. V § 7 odst. 3 vìtì ètvrté se za slovo "faxem" vkládají slova
"nebo elektronicky".
10. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který vèetnì poznámky pod èarou è. 2a zní:
"(2) Zamìstnanci povìøenému vedením rejstøíku se pøedají
té zásilky urèené do vlastních rukou adresáta, které doruèuje
doruèovatel státního zastupitelství nebo orgán justièní stráe,
pokud adresát nebyl zastien a zásilka se z tohoto dùvodu po
vyrozumìní adresáta ukládá u státního zastupitelství.2a)
11. V § 23 odst. 1 se za slovo "rejstøíkù" vkládají slova "a evidenèních pomùcek".
12. V § 23 se doplòuje nový odstavec 5, který zní:
"(5) Ve vztahu k evidenèním pomùckám vedeným pomocí
výpoèetní techniky se postupuje obdobnì podle odstavcù 2 a 4."
13. V § 24 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c),
d), e), která znìjí:
"c) rejstøík Zk (vzor è. 34) - pro dozor ve zkráceném
pøípravném øízení,
d) rejstøík SV (vzor è. 35) - pro vyetøování konané státním
zástupcem,
e) rejstøík SZk (vzor è. 36) - pro zkrácené pøípravné øízení konané státním zástupcem,".
Dosavadní písmeno c) se novì oznaèuje jako písmeno f).
14. V § 24 odst. 2 písm. d) se za slovo "výkonem" vkládají slova "vazby a nad výkonem".
15. V § 24 odst. 3 písm. c) se zruují slova "v nich vrchní státní zástupce intervenuje v odvolacím øízení".
16. V § 24 odst. 3 písm. d) se slovo "vyetøovatelù" nahrazuje

17. V § 24 odst. 3 písm. e) se za slovo "výkonem" vkládají slova "vazby a nad výkonem".
18. V § 24 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f),
které zní:
"f) rejstøík VZo (vzor è. 37) - pro dovolání,".
Dosavadní písmeno f) se novì oznaèuje jako písmeno g).

Dosavadní písmeno f) se novì oznaèuje jako písmeno h).
21. V § 24 odst. 4 písm. e) se za slovo "výkonem" vkládají slova "vazby a nad výkonem".
22. V § 24 odstavec 7 zní:
"(7) Pro vìci vyøizované na Nejvyím státním zastupitelství
a na vrchních státních zastupitelství, které nejsou uvedeny v odstavci 4 a pro jejich vedení nevyhovuje veobecný rejstøík, lze
vést jiný rejstøík, ne který je uveden v odstavci 4. Pro vedení
jiného rejstøíku se pøimìøenì uijí ta ustanovení kanceláøského
øádu státního zastupitelství, která jsou vzhledem k druhu zapisovaných vìcí a postupu pøi jejich vyøizování nejblií."
23. V § 25 se doplòuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) U Nejvyího státního zastupitelství a vrchních státních
zastupitelství lze vést i jiné evidenèní pomùcky, ne které jsou
uvedeny v odstavci 1, jestlie je to potøebné v souvislosti se
zavedením rejstøíkù podle § 24 odst. 7."
24. V § 31 odst. 1 se na konci textu doplòuje vìta: "Je-li písemnost trvale vyòata ze spisu proto, aby se stala souèástí jiného
spisu tée organizaèní sloky stejného státního zastupitelství,
eviduje se v tomto jiném spise jako pøíloha vloená do pøílohového obalu (§ 32 odst. 1)."
25. V § 34 odstavec 1 zní:
"(1) Na státním zastupitelství se v souladu s jeho pùsobností
vedou tyto druhy spisù:
a) sbìrné spisy
(vzor è. 22),
b) dozorové spisy
(vzor è. 21),
c) vyetøovací spisy
(vzor è. 40),
d) trestní spisy,
e) spisy pro zkrácené pøípravné øízení
(vzor è. 41),
f) odvolací spisy v trestních vìcech
(vzor è. 23),
g) pøezkumné spisy v trestních vìcech
(vzor è. 24),
h) spisy o úèasti v obèanském soudním øízení (vzor è. 25),

2) Zákon è. 29/2000 Sb., o potovních slubách. Vyhláka è. 28/2001 Sb., o základních slubách dritele potovní licence."
2a) § 64 odst. 2, odst. 3 písm. b) trestního øádu."
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i) spisy pro dozor nad výkonem vazby a nad výkonem trestu
(vzor è. 31),
j) spisy o poskytování informací podle zákona è. 106/1999
Sb. státními zastupitelstvími (èást sedmá),
k) veobecné spisy
(vzor è. 26),
l) správní spisy (èást osmá)."
26. V § 34 odstavec 2 zní:
"(2) Na Nejvyím státním zastupitelství a na vrchních státních zastupitelstvích se vedou také spisy pro trestní nebo jiné
vìci vyøizované na tìchto státních zastupitelstvích (pøíklad vzor è. 27). Pro tvorbu tìchto spisù se pøimìøenì uijí ta ustanovení kanceláøského øádu státního zastupitelství, která jsou
vzhledem k druhu vyøizovaných vìcí nejblií."
27. V § 36 odst. 1 vìtì první se zruují slova "pøípravným øízením" a za slovo "trestním" se vkládají slova "stíháním nebo nad
zkráceným pøípravným øízením konaným policejními orgány".
28. V § 36 odst. 1 vìtì druhé se na konci vìty doplòují slova
"nebo do rejstøíku pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení".
29. V § 36 odst. 2 se doplòuje vìta druhá: "Dozorový spis dokumentující dozor nad trestním stíháním a úèast státního zástupce v prvém stupni trestního øízení soudního obsahuje té
stejnopisy nebo kopie protokolù o výslechu obvinìného a nejdùleitìjích svìdkù, klíèových znaleckých posudkù, protokolù
o hlavním líèení a soudních rozhodnutí."
30. V § 37 odst. 1 vìtì první se slova "pøípravného øízení" nahrazují slovem "vyetøování" a dosavadní text v poznámce pod
èarou è. 3 se nahrazuje slovy "§ 161 odst. 1 trestního øádu".
31. V § 37 odst. 1 vìtì tøetí se slova "v pøípravném øízení"
nahrazují slovy "ve vyetøování".
32. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Vyetøovací spis dokumentující vyetøování provádìné
státním zástupcem se na státním zastupitelství vede ve dvojím
vyhotovení (prvopis a stejnopis vyetøovacího spisu)."
Dosavadní odstavce 2 a 3 se oznaèují jako odstavce 3 a 4.
33. V § 37 odst. 4 se za slova "vyetøovací spis" vkládají slova
"policejního orgánu".
34. § 40 zní:

"§ 40
Pøezkumný spis v trestní vìci

(1) Pøezkumný spis v trestní vìci se vede na Nejvyím státním zastupitelství a na vrchních státních zastupitelstvích. V souladu s pùsobností pøísluného státního zastupitelství se zakládá
pro dokumentaci postupu státního zástupce pøi
a) pøezkoumávání rozhodnutí soudù, státních zástupcù a vyetøovatelù podle § 266 násl. tr. ø.,
b) pøezkoumávání rozhodnutí státních zástupcù o zastavení

èástka 3

trestního stíhání nebo o postoupení vìci v souvislosti s výkonem oprávnìní nejvyího státního zástupce podle § 174a
trestního øádu,
c) posuzování podmínek pro dovolání podle § 265a a násl.
trestního øádu.
(2) Pøezkumný spis v trestní vìci se zakládá pøi prvém zápisu
vìci do pøísluného rejstøíku. Pro jeho zakládání a vedení platí
obdobnì § 39 odst. 2."
35. V textu poznámky è. 4 se za slova "v obèanskoprávních vìcech" vkládají slova "etøení o podmínkách ke vstupu do øízení
nebo k podání návrhu na zahájení øízení nebo k vyuití jiného
oprávnìní státního zastupitelství v obèanském soudním øízení,".
36. Nadpis § 42 zní: "Veobecný spis".
37. V § 42 odst. 1 vìta první vèetnì poznámky pod èarou è. 5
zní: "Spis dokumentuje postup pøi vyøizování trestního oznámení5) nebo jiného podání, pro které se nezakládá jiný druh spisu.
38. § 42a vèetnì poznámky pod èarou è. 5a zní:
"§ 42a
Spis pro dozor nad výkonem vazby a spis
pro dozor nad výkonem trestu
(1) Spis dokumentuje èinnost povìøeného státního zástupce
pøi výkonu dozoru nad dodrováním právních pøedpisù pøi
výkonu vazby a pøi výkonu trestu odnìtí svobody.5a
(2) Na vrchních státních zastupitelstvích se spis zakládá pro
výkon dohledu nad èinností uvedenou v odstavci 1. Na Nejvyím státním zastupitelství se spis zakládá zejména pro výkon
analytické a metodické èinnosti vztahující se k výkonu dozoru
uvedenému v odstavci 1.
(3) Spis se zakládá pøi prvním zápisu do pøísluného rejstøíku
pro kadou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu, spisového pøehledu a písemností, které se do spisu chronologicky zakládají.
39. V § 45 odst. 4 vìtì druhé se za slovo "výkonu" vkládají slova "vazby nebo výkonu".
40. § 55 zní:
"§ 55
Pøejímání vìcí
(1) Vìci dùleité pro trestní øízení, které nelze zaloit do vyetøovacího spisu nebo k nìmu pøipojit jako pøílohu (§ 56 odst.
4), zùstávají zásadnì v úschovì zajitìné pøísluným policejním
orgánem. Státní zástupce dbá na to, aby po skonèení vyetøování byl seznam tìchto vìcí doruèen státnímu zastupitelství s vyetøovacím spisem.
(2) Pøedání vìcí zapsaných v seznamu uvedeném v odstavci
1 do úschovy státnímu zastupitelství vyádá státní zástupce jen

5) § 158 odst. 1, 2 trestního øádu."
5a) § 4a zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 169/1999 Sb. § 29 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní
zákona è. 208/2000 Sb. § 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù."
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tehdy, jestlie je to potøebné pro dalí prùbìh trestního øízení
a nejde o vìci, jejich úschova na státním zastupitelství je vylouèena. Vìci pøejímají dva zamìstnanci urèení vedoucím státním zástupcem, z nich jeden je povìøen vedením knihy vìcí
vzatých do úschovy a knihy trestních depozit."
41. V § 56 odst. 1 vìtì první se poprvé pouité slovo "které" nahrazuje slovy "pokud je" a slova "a vìci, které jiné orgány pøedaly
po skonèení vyetøování státnímu zastupitelství," se zruuje.
42. V § 56 odst. 1 se poslední vìta zruuje.
43. Poznámka pod èarou è. 7 zní:
"7) Zákon è. 288/1995 Sb., o støelných zbraních a støelivu, ve
znìní zákona è. 13/1998 Sb. a zákona è. 156/2000 Sb."
44. Poznámka pod èarou è. 8 zní:
"8) Zákon è. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých dalích zákonù, ve znìní
zák. è. 352/1999 Sb., zák. è. 132/2000 Sb., zák. è. 258/2000 Sb.,
zák. è. 458/2000 Sb. a zák. è. 185/2001 Sb.
Zákon è. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmìnì nìkterých dalích zákonù, ve znìní zák. è. 354/1999 Sb., zák. è.
117/2000 Sb., zák. è. 132/2000 Sb., zák. è. 57/2001 Sb., zák. è.
185/2001 Sb. a zák. è. 407/2001 Sb.
Naøízení vlády è. 114/1999 Sb., kterým se pro úèely trestního zákona stanoví, co se povauje za jedy, nakalivé choroby a kùdce."
45. Poznámka pod èarou è. 9 zní:
"9) § 41 odst. 1 písm. a) zákona è. 166/1999 Sb., o veterinární
péèi a o zmìnì souvisejících zákonù (veterinární zákon)."
46. § 63 vèetnì poznámky pod èarou è. 10 zní:
"§ 63
Rozhodovat o vìcech podle trestního øádu10) pøísluí od doruèení seznamu vìcí podle § 55 odst. 1 nebo od pøevzetí vìcí podle § 55 odst. 2 a do podání obaloby státnímu zástupci, nejdeli o pøípad podle § 64 vìty druhé.
47. V § 64 se pouívání termínu "vyetøovatel" nahrazuje ve
vech pøípadech pøíslunými mluvnickými tvary termínu "policejní orgán".
48. § 66 vèetnì poznámek pod èarou è. 12 a 13 zní:
"§ 66
(1) S vìcmi dùleitými pro trestní øízení, které státní zastupitelství pøevzalo do úschovy a kterých ji není tøeba k dalímu
øízení, se naloí podle pøísluných ustanovení trestního øádu.12)
Vìci dùleité pro trestní øízení, které pravomocným soudním
rozhodnutím pøipadly státu, se podle pokynu státního zástupce
pøedají na potvrzení organizaèní sloce státu pøísluné k hospodaøení s majetkem odpovídajícího druhu.13)
(2) Odchylnì od odstavce 1 se s vìcmi dùleitými pro trestní
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øízení nakládá v tìchto pøípadech
a) zbranì, støelivo, výbuniny, telekomunikaèní a radiokomunikaèní technika, záznamová technika, výpoèetní technika a dopravní prostøedky se pøedají Policii Èeské republiky - správì kraje, v jejím obvodu je sídlo státního
zastupitelství,
b) radioaktivní materiál a radioaktivní odpady se pøedají
Správì úloi radioaktivních odpadù,
c) souèásti výstroje a výzbroje pøísluníkù Policie Èeské
republiky se pøedají Policii Èeské republiky - správì kraje, v jejím obvodu je sídlo státního zastupitelství, souèásti vojenské výstroje a výzbroje velitelství nejbliího
vojenského útvaru, souèásti výstroje a výzbroje pøísluníkù Vìzeòské sluby Generálnímu øeditelství vìzeòské
sluby,
d) cestovní doklady obèanù Èeské republiky, obèanské prùkazy, dalí prùkazy a osvìdèení vydané okresními úøady
nebo Policií Èeské republiky ve správním øízení nebo padìlané nebo pozmìnìné se pøedají Ministerstvu vnitra odboru správních èinností,
e) cestovní doklady, prùkazy a legitimace cizích státních
pøísluníkù nebo osob nezjitìné státní pøíslunosti vèetnì tìchto dokladù nebo prùkazù nebo legitimací padìlaných nebo pozmìnìných se pøedají Policejnímu prezidiu
Èeské republiky - Øeditelství sluby cizinecké a pohranièní policie,
f) øidièské prùkazy se pøedají referátu dopravy okresního
úøadu, v jeho obvodu má dritel øidièského prùkazu trvalý pobyt, a nelze-li takto pøíslunost okresního úøadu
zjistit, referátu dopravy okresního úøadu v místì sídla
státního zastupitelství,
g) pøedmìty slouící k páchání nebo k usnadnìní trestné
èinnosti, jde-li o vìci vyuitelné v kriminalistickotechnické nebo znalecké èinnosti, pøípadnì pro potøeby kriminalistických evidencí nebo sbírek, se pøedají Kriminalistickému ústavu Praha nebo odborùm kriminalistické techniky a expertiz správ krajù Policie Èeské republiky, pokud
o tyto pøedmìty po pøedchozím projednání se státním zastupitelstvím projevily zájem,
h) obdobnì podle písmena g) se postupuje u zaøízení slouících k výrobì omamných a psychotropních látek a u publikací týkajících se této oblasti,
i) realizaci omamných a psychotropních látek, prekursorù,
jedù a jiných nebezpeèných látek uloených v reimových skladech Policie Èeské republiky zajiuje policejní
orgán, který byl ve vìci èinný v pøípravném øízení; státní
zastupitelství tyto vìci nepøijímá a neuschovává (§ 61),
j) pøedmìty obsahující skuteènosti, které mají charakter
státního tajemství nebo které souvisejí s ochranou utajovaných skuteèností, se pøedají Národnímu bezpeènostnímu úøadu,
k) padìlaná a pozmìnìná tuzemská a cizozemská platidla,
cenné papíry a platební dokument se pøedají Èeské národní bance - odboru penìnímu.
49. V pøíloze è. 1 ve vzoru è. 1 - REJSTØÍK PRO ÈINNOST V
TRESTNÍM ØÍZENÍ Zt (KZv, VZv) - se zruuje dosavadní

10) § 80 trestního øádu."
12) § 80, 81 trestního øádu.
13) § 9 a 11 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. § 18 vyhláky è. 62/2001 Sb., o hospodaøení organizaèních sloek státu a státních organizací s majetkem státu"
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sloupec 8 a dosavadní sloupce 9 a 24 se oznaèují jako sloupce
8 a 23. V tiskopisech rejstøíku vyrobených podle vzoru platného do 31. prosince 2001 se sloupec 8 nevyplòuje. V návodu
k vyplòování jednotlivých sloupcù rejstøíku pro èinnost v trestním øízení tiskopisù vyrobených podle vzoru platného od 1. ledna 2002 se zruuje dosavadní návod k vyplòování sloupce 8.
Sloupce 9 a 24 se novì oznaèují jako sloupce 8 a 23.
50. V pøíloze è. 1 pod nadpisem "NÁVOD K VEDENÍ REJSTØÍKU PRO ÈINNOST V TRESTNÍM ØÍZENÍ" výèet vìcí
zapisovaných do rejstøíku, uvedený dosud pod písmeny a) a f),
zní:
"Do rejstøíku se zapisují trestní vìci týkající se trestných èinù,
ve kterých:
a) bylo podle § 160 odst. 1 tr. ø. zahájeno trestní stíhání,
b) se vìc odkládá podle § 159a odst. 2 tr. ø. nebo podle
§ 159a odst. 3 tr. ø.,
c) byly provedeny neodkladné nebo neopakovatelné úkony
a zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 3 tr. ø.
Do rejstøíku Zt se vak trestní vìc uvedená pod nìkterým
z písmen a) a c) nezapíe, jde-li o vìc, pro ni je urèen rejstøík
SV, SZk nebo Zk."
Následující vìta zaèínající slovy "Odloení vìci podle § 159
odst. 1 tr. ø.," se zruuje.
51. V pøíloze è. 1 v návodu k vyplòování sloupce 2 rejstøíku pro
èinnost v trestním øízení se na konci textu doplòuje vìta: "Zapisuje-li se vìc, v ní bylo trestní stíhání zahájeno na základì nìkterého z úkonù státního zástupce podle § 179c odst. 3, § 179e
vìty za støedníkem nebo § 179f odst. 2 písm. b) nebo písm. c)
trestního øádu, uvede se spisová znaèka vìci, v ní byl tento
úkon uèinìn."
52. V pøíloze è. 1 v návodu k vyplòování sloupce 9 rejstøíku pro
èinnost v trestním øízení vìta první zní: "Uvede se datum, kdy
bylo usnesení o zahájení trestního stíhání oznámeno obvinìnému."
53. V pøíloze è. 1 v návodu k vyplòování sloupce 14 rejstøíku
pro èinnost v trestním øízení vìta první a vìta druhá znìjí:
Vyznaèuje se rozhodnutí státního zástupce o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání podle § 309 odst. 1 tr. ø. Vyplní se datum tohoto rozhodnutí."
V poslední vìtì návodu k vyplòování sloupce 14 se zruují
slova "návrh na" a v textu v závorce se zruuje písmeno "n.".
Na konci textu návodu k vyplòování sloupce 14 se doplòuje
vìta: "V tiskopisech rejstøíku Zt, v nich je sloupec 14 dosud
nadepsán "návrh na narovnání", se v tomto nadpisu krtají slova "návrh na"."
54. V pøíloze è. 1 v návodu k vyplòování sloupcù 12, 15, 16 rejstøíku pro èinnost v trestním øízení se doplòuje vìta:
"Pokud nejvyí státní zástupce podle § 174a odst. 1 tr. ø.
zruil usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání,
krtne se zápis ve sloupci 15 a uvedou se zde písmena "NSZ"
a datum vydání rozhodnutí nejvyího státního zástupce."
55. V pøíloze è. 1 v návodu k vyplòování sloupce 16 rejstøíku
pro èinnost v trestním øízení se v poslední vìtì doplòuje text:
"do rejstøíku veobecného a poznámkovém sloupci rejstøíku
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pro èinnost v trestním øízení a rejstøíku veobecného se vyznaèí
souvislost obou vìcí, napø.: "souvisí se Zn. 300/2002", "souvisí
se Zt 200/2002".
56. V pøíloze è. 1 v návodu k vyplòování sloupce 24 rejstøíku
pro èinnost v trestním øízení se pøed poslední vìtu v tomto
návodu na samostatné øádky vkládá text:
"Dovolání, pokud bylo státní zastupitelství vyrozumìno o jeho podání (§ 265a a násl. tr. ø.) ... "Dovolání" Výsledek øízení
o dovolání, datum a podstatný obsah rozhodnutí Nejvyího
soudu. Souvislost (viz návod ke sloupci 16)."
57. V pøíloze è. 1 v èásti I. A. návodu k vedení rejstøíku pro
úèast v obèanském soudním øízení vkládá nové písmeno c),
které zní:
"c) provádí etøení o podmínkách ke vstupu do øízení nebo
k podání návrhu na zahájení øízení nebo k vyuití jiného svého
oprávnìní v obèanském soudním øízení,".
Dosavadní písmeno c) se oznaèuje jako písmeno d).
58. V pøíloze è. 1 v èásti I. A. písm. d) návodu k vedení rejstøíku
pro úèast v obèanském soudním øízení se za oznaèení paragrafu
"§ 62" vkládá text "a 62a".
59. V pøíloze è. 1 v èásti I. C. se ve vìtì první návodu k vyplòování sloupce 4 a 5 za slova "jméno, pøíjmení" vkládají slova
"nebo název". Na konci návodu k vyplòování sloupce 4 a 5 se
doplòuje nový odstavec, který zní:
"Pouívá-li právní pøedpis pro úèastníka zvlátní oznaèení,
uvede se u jména a pøíjmení nebo u názvu úèastníka té toto
zvlátní oznaèení."
60. V pøíloze è. 1 pod nadpisem "Návod k vedení rejstøíku KZt,
VZt, NZt" se ve druhém odstavci na konci poslední vìty doplòuje text: "a vìci, v nich se posuzují podmínky pro podání
návrhu na dovolání podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ø.".
61. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení rejstøíku KZt, VZt, NZt se
v návodu k vyplòování sloupce 9 v poslední vìtì za slovo "podnìt" vkládají slova "nebo jiný poznatek".
62. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení rejstøíku KZt, VZt, NZt
pod návìtím "Vìc zapsaná v rejstøíku KZt se m o d ø e odkrtne:" ustanovení písm. c) zní: "c) dnem, kdy krajské státní zastupitelství pøedloilo podnìt k podání stínosti pro poruení
zákona vrchnímu nebo Nejvyímu státnímu zastupitelství se
svým návrhem nebo kdy pøedloilo návrh na dovolání, nebo
dnem, kdy v ostatních pøípadech byl podatel vyrozumìn o vyøízení podnìtu apod."
63. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení veobecného rejstøíku se
v druhém odstavci pod nadpisem "Návod k vedení veobecného
rejstøíku" za vìtu "U vech státních zastupitelství se zøídí 5 samostatných oddílù veobecného rejstøíku." vkládá vìta:
"U okresních a krajských státních zastupitelství se zøídí té
samostatný oddíl pro vìci, v nich:
a) byl státnímu zástupci doruèen záznam policejního orgánu o zahájení úkonù trestního øízení podle § 158 odst. 3 tr. ø.,
b) byly uèinìny neodkladné nebo neopakovatelné úkony
podle § 158 odst. 3 tr. ø., vèetnì zadrení osoby podezøe-
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lé ze spáchání trestného èinu, není-li ve vìci konáno zkrácené pøípravné øízení,
c) bylo rozhodnuto o odloení podle § 159a odst. 1 tr. ø., nebo v nich pøichází v úvahu odevzdání podle písmene a)
nebo b) tohoto ustanovení,
d) bylo rozhodnuto o odloení podle § 159a odst. 4 tr. ø.,
e) bylo trestní stíhání doèasnì odloeno podle § 159b tr. ø.
Vìci uvedené pod písmeny b) a f) se zapíí samostatnì, jen
není-li ji v tée vìci zapsán záznam uvedený pod písmenem a)."
Vìta zaèínající slovy "Podle potøeby" se uvádí na samostatném øádku.
64. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení veobecného rejstøíku se
za druhý odstavec pod nadpisem "Návod k vedení veobecného
rejstøíku" vkládá text:
"Samostatný veobecný rejstøík se zøídí pro vìci, v nich státní
zástupce vykonává svoji pùsobnost vùèi útvaru Ministerstva vnitra pro inspekèní èinnost a vùèi povìøeným orgánùm Bezpeènostní informaèní sluby provádìjícím úkony trestního øízení k objasnìní a provìøení skuteèností dùvodnì nasvìdèujících tomu, e
byl spáchán trestný èin pøísluníkem Policie Èeské republiky
nebo pøísluníkem Bezpeènostní informaèní sluby. Samostatné
oddíly se v tomto rejstøíku mohou zøídit, jestlie je to úèelné.
V rejstøíku KZn. se zøídí samostatný oddíl té pro výkon
dohledu nad zkráceným pøípravným øízením konaným státním
zástupcem."
65. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení veobecného rejstøíku
návod na provádìní zápisù v oddílu 2 zní:
"Oddíl 2: Oznámení o trestných èinech (§ 158 odst. 2 tr. ø.) do
postoupení oznámení Policii ÈR nebo do jiného vyøízení státním zástupcem.
Podání v trestních vìcech, kde není mono zahájit trestní
stíhání, protoe jde o osobu, na kterou se vztahuje § 10 tr. ø.
Do oddílu 2 se zapisují pouze vìci, v nich nebyly zahájeny
úkony trestního øízení podle § 158 odst. 3 tr. ø. Nezapisují se
sem vak zadrení (§ 76 tr. ø.), která patøí do nìkterého z rejstøíkù: Zt (KZv, VZv), SV, SZk nebo Zk."
66. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení veobecného rejstøíku v ná-
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vodu na provádìní zápisù v oddílu 3 se citace "§ 159 odst. 1 vìta první trestního øádu" nahrazuje citací "§ 159a odst. 1 vìta
první trestního øádu".
67. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení veobecného rejstøíku se
v návodu k vyplòování sloupce 4 rejstøíku na konci doplòuje
vìta: "Zapisuje-li se do rejstøíku samostatnì záznam policejního
orgánu o zahájení úkonù trestního øízení podle § 158 odst. 3 tr.
ø., uvede se pod vyznaèením vìci té slovo "záznam"."
68. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení veobecného rejstøíku se
v návodu k vyplòování sloupce 5 rejstøíku citace zákonných ustanovení mìní takto:
"§ 159a odst. 1 tr. ø." se nahrazuje citací "§ 159b odst. 1 tr. ø.",
"§ 159a odst. 2 tr. ø." se nahrazuje citací "§ 159b odst. 2 tr. ø.",
"§ 159a odst. 4 tr. ø." se nahrazuje citací "§ 159b odst. 4 tr. ø.".
69. V pøíloze è. 1 v seznamu jmen (vzor è. 13) ustanovení písmene a) zní:
"a) v agendì trestní: spoleènì k rejstøíku pro èinnost v trestním øízení - Zt (KZv, KZt, VZv, VZt, NZv, NZt),
k rejstøíku pro dozor nad zkráceným pøípravným øízením
(Zk),
k rejstøíku pro zkrácené pøípravné øízení konané státním
zástupcem,
k rejstøíku pro vyetøování konané státním zástupcem
(SV),
k rejstøíku pøezkumu (VZz, NZz),
k rejstøíku pro dovolání (VZo, NZo),
k rejstøíku pro výkon oprávnìní nejvyího státního zástupce podle § 174a tr. ø.,
k veobecnému rejstøíku Zn. (KZn, VZn, NZn),".
70. V pøíloze è. 1 v seznamu jmen (vzor è. 13) se teèka na konci textu zaèínajícího slovy "Seznam jmen se vede u vech" nahrazuje èárkou a doplòuje se ustanovení písmene c), které zní:
"c) k rejstøíku pro dozor nad výkonem vazby a nad výkonem
trestu - KZd (VZd, NZd)."
71. V pøíloze è. 1 se doplòují vzory è. 34 a 41:
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VZOR è. 34

REJSTØÍK Zk

Dolo

Bìné
èíslo

Podezøelý

dne

od

2

3

1

4

Odloeno
Odevzdáno
policejním
orgánem

Trestný
èin

5

Zadrení

6

(Vyøízeno ... - pokraè.)

Vyøízeno státním
zástupcem

od

do

Návrh

7

8

9

Rozhodnutí soudu

odloeno

odevzdáno

vráceno

Jinak

10

11

12

13

Lhùta
prodlouena

rozsudek

trestní
pøíkaz

vráceno

jiné
rozhodnutí

14

15

16

17

18

Odvolání

Odpor

Rozhodnutí soudu
o odvolání

Rozhodnutí soudu
v hl. líèení po podání
odporu

Poznámka

19

20

21

22

23
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Návod k vedení rejstøíku Zk
Do rejstøíku se zapisují vìci, v nich byla státnímu zástupci
podle § 179c odst. 1 tr. ø. pøedloena zpráva o výsledku zkráceného pøípravného øízení nebo které byly podle tého ustanovení odloeny èi odevzdány policejním orgánem.
Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù.
Jednotlivé sloupce se vyplòují takto:
Sloupec 1: Vyplní se bìné èíslo, které je rozhodné pro vytvoøení spisové znaèky, a jméno státního zástupce, kterému je vìc pøidìlena.
Sloupec 2: Vyplní se datum, kdy písemnost dola na státní zastupitelství. Rozhodující je datum podacího razítka.
Doruèení zprávy o výsledku zkráceného pøípravného øízení se vyznaèí èervenì.
Sloupec 3: Uvede se název a spisová znaèka policejního orgánu, který pøedloil zprávu o výsledku zkráceného
pøípravného øízení nebo usnesení o odloení vìci
nebo opatøení o odevzdání vìci podle § 179c odst. 1 tr. ø.
Sloupec 4: Zapíe se jméno a pøíjmenípodezøelého.Je-li podezøelých více, postupuje se pøimìøenì podle návodu
k vyplòování sloupce 4 rejstøíku Zt.
Sloupec 5: Uvede se zákonné ustanovení oznaèující trestný èin,
ze kterého je osoba zapsaná ve sloupci 4 podezøelá.
Sloupec 6: Vyplòuje se ve vìcech odloených nebo odevzdaných policejním orgánem podle § 179c odst. 1 tr. ø.
Uvede se zákonné ustanovení oznaèující dùvod odloení nebo odevzdání vìci, tzn. § 159a tr. ø. vèetnì
pøísluného odstavce, popø. písmene.
Sloupec 7: Uvede se datum a hodina poèátku omezení osobní
svobody podezøelého.
Sloupec 8: Uvede se datum a hodina, kdy byl zadrený proputìn na svobodu.
Pokud byl zadrený podle § 179e tr. ø. pøedán soudu s návrhem na potrestání, uvede se pouze zkratka
"NP".
Pokud státní zástupce podle § 179e tr. ø. rozhodl
o zahájení trestního stíhání a pøedloil soudu návrh

na rozhodnutí o vazbì obvinìného, uvede se pouze
písmeno "V".
Sloupec 9: Zapíe se datum, kdy státní zástupce podal soudu návrh na potrestání.
Sloupec 10: Zapíe se datum, kdy státní zástupce vìc odloil
a ustanovení trestního øádu, podle kterého rozhodl.
Sloupec 11: Zapíe se datum, kdy státní zástupce vìc odevzdal,
a ustanovení trestního øádu, podle kterého rozhodl.
Sloupec 12: Zapíe se datum, kdy státní zástupce vìc podle
§ 179c odst. 2 písm. g) tr. ø. vrátil policejnímu orgánu.
Sloupec 13: Zapíe se datum, kdy státní zástupce uèinil jiné rozhodnutí, ne které je uvedeno ve sloupcích 8 a 11.
Takto se vdy s pøísluným ustanovením trestního
øádu zapíí úkony státního zástupce podle § 179c
odst. 3 tr. ø., § 179e vìty za støedníkem tr. ø. a § 179f
odst. 2 písm. b) nebo písm. c) tr. ø. Vìci, v nich bylo na základì nìkterého z tìchto úkonù státního zástupce zahájeno trestní stíhání, se zapíí do rejstøíku Zt a ve sloupci 23 rejstøíku Zk se perem zapíe
spisová znaèka vìci takto zapsané do rejstøíku Zt.
Sloupec 14: Uvede se datum, do kterého byla lhùta pro skonèení zkráceného pøípravného øízení prodlouena podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ø.
Sloupce 15 a 18: Tyto sloupce se vyplòují, pokud byl vyznaèen zpùsob vyøízení ve sloupci 9. Pøi jejich vyplòování se postupuje obdobnì podle návodu k vyplòování sloupcù 13 a 16 rejstøíku SZk.
Sloupce 19 a 23: Pøi vyplòování tìchto sloupcù se postupuje
obdobnì podle návodu k vyplòování sloupcù 17 a
21 rejstøíku SZk.
Odkrtávání vìcí se provádí:
1. èervenì dnem, kdy byl uèinìn zápis ve sloupci 9,
2. modøe dnem, kdy byl uèinìn zápis v nìkterém ze sloupcù
6, 10 a 13 nebo poté, co nabylo právní moci rozhodnutí soudu
vyznaèené v nìkterém ze sloupcù 15 nebo 16, pøípadnì té 21
nebo 22.
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VZOR è. 35

REJSTØÍK SV

Bìné èíslo

Dolo dne od

1

2

Obvinìný

Pokozený

3

Trestný èin

4

Zadrení
Vazba

Trestní
stíhání

5

6

od

do

7

8

Vyetøování skonèeno
návrhem na
podání
obaloby

postoupením

Zastavením

9

10

11

Jiné vyøízení

Vráceno k doplnìní

16

17

Odloeno

pøeruením

podmínìným
zastavením

narovnáním

12

13

14

Poznámka
18

15
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Návod k vedení rejstøíku SV
Do rejstøíku se zapisují vìci, v nich podle § 161 odst. 3 tr. ø.
koná vyetøování státní zástupce. Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù.
Jednotlivé sloupce se vyplòují takto:
Sloupec 1: Bìné èíslo, které je rozhodné pro utvoøení spisové
znaèky, a jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje.
Sloupec 2: Datum, kdy vìc napadla. Rozhodné je datum uvedené v podacím razítku.
Sloupec 3: Uvede se hodnost, jméno a pøíjmení obvinìného
a zkratka jeho pøíslunosti k Policii ÈR nebo Bezpeènostní informaèní slubì: "PÈR" nebo "BIS".
U obvinìných, kteøí nejsou pøísluníky Policie ÈR
nebo BIS (§ 161 odst. 4 tr. ø.), se uvede pouze jméno a pøíjmení. Je-li obvinìných více, zapisují se
jednotliví obvinìní do samostatných øádkù pod sebou a rozliují se arabskými èíslicemi. Sloupce 1 a 2
se vyplòují pouze na øádku, na nìm je zapsán první z obvinìných. Toté platí i pro vyplòování dalích sloupcù rejstøíku kromì sloupce 18, který lze
vyuít v celém rozsahu. Zapisuje-li se vak údaj,
který se týká pouze nìkterého (nìkterých) z více
obvinìných, vyplní se v pøísluném sloupci na tom
øádku, na kterém je zapsán obvinìný, kterého se
údaj týká.
Sloupec 4: Vyplní se jméno a pøíjmení pokozeného a jeho pøípadná hodnost a pøíslunost k Polici ÈR nebo BIS.
Je-li trestní stíhání moné jen se souhlasem pokozeného (§ 163 tr. ø.), zapíe se pod jméno a pøíjmení pokozeného té oznaèení odpovídajícího úkonu, napø. "souhlas", "souhlas odepøen", "souhlas
vzat zpìt" a datum, kdy byl pøísluný úkon pokozeným uèinìn.
Sloupec 5: Vyplní se zákonné ustanovení oznaèující trestný èin,
pro který je obvinìný stíhán.

Sloupec 6: Vyplní se datum, kdy bylo obvinìnému oznámeno
usnesení o zahájení trestního stíhání.
Sloupec 7: Vyplní se zákonné ustanovení, podle kterého byla
osobní svoboda omezena, a datum oznaèující den,
od kterého se tak stalo.
Sloupec 8: Vyplní se datum proputìní ze zadrení nebo z vazby.
Sloupec 9: Vyplní se datum návrhu na podání obaloby.
Sloupce 10 a 14: Vyplní se datum pøísluného rozhodnutí státního zástupce a zákonné ustanovení, podle kterého
státní zástupce rozhodl.
Sloupec 15: Vyplòuje se v pøípadech, kdy usnesení o zahájení
trestního stíhání bylo podle § 174 odst. 2 písm. e) tr.
ø. zrueno a vìc podle § 159a odst. tr. ø. odloena.
Sloupec 16: Vyplòuje se v pøípadech, kdy vìc nebyla vyøízena
ádným ze zpùsobù uvedených ve sloupcích 9 a
15, napø. tehdy, pokud pøed skonèením vyetøování
byla vìc postoupena státnímu zástupci jiného státního zastupitelství. Vyplní se datum a oznaèení
úkonu, kterým byla vìc vyøízena.
Sloupec 17: Vyplní se datum rozhodnutí, kterým byla vìc vrácena k doplnìní, v závorce se uvede datum, kdy bylo toto rozhodnutí doruèeno, a vyplní se té zákonné ustanovení, podle kterého byla vìc vrácena k doplnìní.
Sloupec 18: Slouí k evidenèním poznámkám, zejména o pohybu spisù. Perem se vyplní datum a spisová znaèka obaloby nebo jiného rozhodnutí (v tomto pøípadì i s uvedením pøísluného zákonného ustanovení) státního zástupce vyího státního zastupitelství.
Odkrtávání se provádí modøe dnem, kdy byl uèinìn zápis
v nìkterém ze sloupcù 9 a 16.
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VZOR è. 36

REJSTØÍK SZk

Bìné èíslo

Dolo dne
od

Podezøelý

2

3

1

Pokozený

Zadrení

Trestný èin

4

5

od

do

6

7

Zkrácené pøípravné øízení skonèeno

Sdìleno
podezøení

8

Rozhodnutí soudu

pøedáním do vyetøování
návrhem

odloením
vìci

9

10

odevzdáním
pro
vìci
nedodrení
lhùty
11

12

z jiného
dùvodu

jinak

rozsudek

trestní
pøíkaz

vráceno

13

14

15

16

17

Rozhodnutí soudu
(pokraè.)
jiné rozhodnutí

Odvolání

Odpor

18

19

20

Rozhodnutí soudu
o odvolání

Rozhodnutí soudu
v hl. líèení po podání
odporu

Poznámka

21

22

23
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Návod k vedení rejstøíku SZk
Do rejstøíku se zapisují vìci, v nich podle § 179a odst. 3 tr.
ø. koná zkrácené pøípravné øízení státní zástupce. Jestlie je to
úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù.
Jednotlivé sloupce se vyplòují takto:
Sloupce 1 a 7: Postupuje se pøimìøenì podle návodu k vyplòování sloupcù 1 a 7 rejstøíku SV. U mladistvých
se uvede èervenì zkratka "Ml". U nedospìlcù se
uvede èervenì zkratka "Nc". U cizincù se vyznaèí
èervenì písmeno "C".
Sloupec 8: Zapíe se datum, kdy bylo podezøelému sdìleno podezøení podle § 179b odst. 3 vìty první tr. ø.
Sloupce 9 a 14: Vyplní se datum, kdy státní zástupce podal návrh na potrestání nebo vìc odloil nebo odevzdal k projednání pøestupku nebo ke kázeòskému (kárnému)
projednání nebo vìc pøedal do vyetøování. Ve
sloupcích 9 a 11, 13 a 14 se uvede té pøísluné
zákonné ustanovení.
Sloupec 14 se vyplòuje, není-li vyznaèen ádný z pøedcházejících zpùsobù vyøízení.
Sloupce 15 a 18: Tyto sloupce se vyplòují, pokud byl vyznaèen zpùsob vyøízení ve sloupci 9. Ve sloupcích 15

a 18 se uvede datum a spisová znaèka, pøípadnì
èíslo jednací, rozhodnutí soudu. Ve sloupci 18 se
kromì tìchto, náleitostí uvede struènì, pøípadnì
zkratkou, obsah rozhodnutí soudu, jestlie citované
zákonné ustanovení poskytuje více moností.
Sloupce 19 a 20: Uvede se datum opravného prostøedku a kdo
jej podal, napø. "st. zást." nebo "obv.".
Sloupce 21 a 22: Uvede se datum a spisová znaèka nebo èíslo
jednací rozhodnutí soudu a zákonné ustanovení,
podle kterého soud rozhodl. Poskytuje-li toto ustanovení více moností, uvede se obsah rozhodnutí
té slovnì tak, jako je uvedeno v návodu k vyplòování sloupce 16.
Sloupec 23: Slouí k evidenèním poznámkám, zejména o obìhu spisù, pøípadnì té k dalím zápisùm podle pokynù státního zástupce.
Odkrtávání vìcí se provádí:
1. èervenì dnem, kdy byl uèinìn zápis ve sloupci 9.
2. modøe dnem, kdy byl uèinìn zápis v nìkterém ze sloupcù
10 a 14, nebo poté, co nabylo právní moci rozhodnutí soudu
vyznaèené v nìkterém ze sloupcù 15 nebo 16, pøípadnì té 21
nebo 22.
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REJSTØÍK VZo

Návrh (Podnìt, Dovolání)
Bìné èíslo

Dolo dne
ve prospìch

v neprospìch

3

4

2

1

Obvinìný

Napadeno
rozhodnutí

5

6

Dovolání

Zpùsob vyøízení vrchním státní zastupitelstvím
návrh

7

odloeno

8

vyjádøení

k návrhu KSZ

k dovolání

9

10

Vyøízeno Nejvyím soudem

jinak

podáno

nepodáno

11

12

13

Poznámka

odmítnuto

vyhovìno

zamítnuto

spisová znaèka

14

15

16

17

18

èástka 3
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Návod k vedení rejstøíku VZo
Do rejstøíku se zapisují vìci týkající se dovolání podle § 265a
a násl. trestního øádu, zejména návrhy krajských státních zástupcù na podání dovolání, podnìty fyzických a právnických
osob nebo institucí k podání dovolání, vlastní poznatky, na jejich základì jsou v konkrétních vìcech posuzovány podmínky
pro dovolání, a dovolání obvinìných doruèená k vyjádøení.
Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
Sloupec 1: Bìné èíslo, které je rozhodné pro utvoøení spisové
znaèky, a jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje.
Sloupec 2: Datum, kdy vìc napadla. Rozhodné je datum uvedené v podacím razítku. Jde-li o vlastní poznatek, vyplní
se datum pokynu k zapsání vìci do rejstøíku VZo. U podnìtù sepsaných na vrchním státním zastupitelství je rozhodné datum sepsání podnìtu. Jde-li o poznatek postoupený jiným organizaèním útvarem vrchního státního
zastupitelství, rozhoduje datum, kdy poznatek doel do
kanceláøe odboru, který je pøísluný k jeho vyøízení.
Sloupce 3, 4: Vyplní se název a spisová znaèka pøísluného
státního zastupitelství, byl-li návrh podán krajským
státním zástupcem.
Zapisuje-li se podnìt, vyplní se jméno a pøíjmení, nebo název toho, kdo podnìt podal. Lze-li tuto osobu
charakterizovat vztahem k trestnímu øízení nebo k osobì obvinìného, uvede se i tento údaj, napø. "pokozený", "matka obvinìného". U podnìtu podaného obvinìným se uvede pouze "obvinìný" a pøísluné údaje
k osobì obvinìného se vyplní ve sloupci 5.
Zapisuje-li se poznatek postoupený jiným organizaèním útvarem vrchního státního zastupitelství, uvede se
název tohoto organizaèního útvaru.
Zapisuje-li se poznatek získaný vlastní aktivitou státního zástupce pøidìleného k odboru, který je pøísluný
vìc vyøídit, uvede se "vlastní".
Tyto údaje se vyplní ve sloupci 3 nebo 4 v závislosti na
tom, zda návrh nebo jiný poznatek smìøuje k dovolání
podanému ve prospìch nebo v neprospìch obvinìného.
Zapisuje-li se do rejstøíku dovolání podané obvinìným,
vyplní se sloupec 3 zkratkou, napø. "dovolání obv.".
Sloupec 5: Uvede se jméno a pøíjmení obvinìného a zákonné
ustanovení oznaèující trestný èin, za který byl odsouzen.

Sloupec 6: Uvede se název soudu, datum a spisová znaèka
(pøípadnì èíslo jednací) rozhodnutí, které je pøezkoumáváno z hlediska podmínek pro dovolání nebo které
ji bylo napadeno dovoláním obvinìného. Vyplní se
údaje týkající se soudu 1. i 2. stupnì.
Sloupec 7: Vyplní se datum návrhu vrchního státního zástupce na dovolání podle § 265d odst. 1 písm. d) tr. ø.
Je-li zapsáno pouze dovolání podané obvinìným,
sloupec 7 se nevyplòuje.
Sloupec 8: Uvede se datum odloení vìci. Tento zpùsob vyøízení se vyplòuje zejména v pøípadech, kdy po pøezkoumání soudního rozhodnutí na základì vlastního
poznatku vrchního státního zastupitelství nebyl shledán dùvod k podání návrhu na dovolání.
Sloupce 9, 10: Vyplní se datum vyjádøení k návrhu na dovolání podanému krajským státním zástupcem nebo k dovolání podanému obvinìným.
Sloupec 11: Vyplní se datum, kdy byla vìc vyøízena jinak ne
nìkterým ze zpùsobù uvedených ve sloupcích 7 a 10,
napø. postoupením nebo bez vyjádøení, a uvede se té
struènì nebo zkratkou zpùsob vyøízení, napø.: "post.
VSZ v ....." nebo "bez vyjádøení".
Sloupce 12, 13: Uvede se datum dovolání podaného nejvyím státním zástupcem nebo datum sdìlení o odloení
vìci na Nejvyím státním zastupitelství.
Sloupce 14 a 16: Uvede se datum rozhodnutí Nejvyího
soudu o dovolání. Ve sloupci 14 se uvede té ustano
vení trestního øádu oznaèující dùvod, pro který Nejvyí soud dovolání odmítl (§ 265i odst. 1 a pøísluné
písmeno).
Pokud bylo dovolání vyhovìno zèásti, uvede se ve
sloupci 15 kromì data té zkratka "èást."
Sloupec 17: Vyplní se spisová znaèka rozhodnutí Nejvyího
soudu vyznaèeného v nìkterém ze sloupcù 14 a 16.
Sloupec 18: Slouí k evidenèním poznámkám, zejména o pohybu spisù.
Odkrtávání vìcí se provádí modøe dnem, kdy byl uèinìn
zápis v nìkterém ze sloupcù 7 a 11.
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REJSTØÍK NZa

Bìné èíslo

1

Zapsáno dne

2

Obvinìný

Pøezkoumáno rozhodnutí

Státní zastupitelství
Státní zástupce
Spis. Znaèka

o zastavení

o postoupení

4

5

6

3

Zpùsob vyøízení
Lhùta

7

Poznámka
zrueno

odloeno

jinak

8

9

10

11

èástka 3
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Návod k vedení rejstøíku NZa
Do rejstøíku se zapisují vìci bezprostøednì související s výkonem oprávnìní nejvyího státního zástupce podle § 174a
trestního øádu. K tomu se v rejstøíku zøídí 4 oddíly:
1. oddíl: sbìrné spisy - zapisují se opakující se podání a jiné
obdobné písemnosti.
2. oddíl: provìrky - zapisují se provìrky provádìné podle
§ 174a odst. 2 tr.ø.
3. oddíl: rozhodnutí - zapisují se jednotlivá rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìcí, jejich zákonnost státní zástupce Nejvyího státního
zastupitelství pøezkoumává, kromì rozhodnutí zapisovaných do 4. oddílu.
Rovnì se do tohoto oddílu zapisují rozhodnutí, jejich nezákonnost byla zjitìna pøi provìrkách.
4. oddíl: rozhodnutí pøezkoumávaná z vlastní iniciativy - zapisují se rozhodnutí pøezkoumávaná obligatornì z vlastní iniciativy Nejvyího státního zastupitelství dle pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce o postupu pøi pøezkoumávání rozhodnutí podle § 174a
odst. 1 trestního øádu.
Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit dalí oddíly.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
Sloupec 1: Bìné èíslo, které je rozhodné pro utvoøení spisové znaèky, a jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje.
Sloupec 2: Zapisuje-li se do 2. oddílu provìrka (plán provìrky), uvede se datum pokynu k zapsání vìci do 2. oddílu rejstøíku NZa.
Zapisuje-li se do 3. oddílu rozhodnutí vedené pùvodnì ve sbìrném spise nebo rozhodnutí, jeho nezákonnost byla zjitìna pøi provìrce, uvede se datum pokynu k zapsání tohoto rozhodnutí do 3. oddílu rejstøíku
NZa. Ve sloupci 11 se v tìchto pøípadech perem zapíe spisová znaèka sbìrného spisu nebo spisu dokumentujícího prùbìh provìrky.
V ostatních pøípadech se pøimìøenì postupuje podle
návodu k vyplòování sloupce 2 rejstøíku NZz. Ve
sloupci 11 se perem uvede, od koho vìc dola, napø.
"podnìt pokozeného".
Sloupec 3: U vìcí zapisovaných do 2. oddílu se tento sloupec
nevyplòuje.
U vìcí zapisovaných do 3. oddílu se uvede jméno a pøíjmení obvinìného a obdobnì podle návodu k vyplòování sloupce 5 rejstøíku NZz té zákonné ustanovení
oznaèující trestný èin, pro který byl obvinìný stíhán.
Sloupec 4: Uvede se název státního zastupitelství, jeho stát-

ní zástupce vydal pøezkoumávané rozhodnutí, jméno
a pøíjmení tohoto státního zástupce a spisová znaèka,
pøípadnì èíslo jednací, pøezkoumávaného rozhodnutí.
U vìcí zapisovaných do 2. oddílu se uvede pouze název státního zastupitelství, u kterého bude provedena
provìrka.
U vìcí zapisovaných do 2. oddílu se nevyplòují sloupce 5 a 8.
Sloupec 5: Uvede se ustanovení trestního øádu, podle kterého
bylo trestní stíhání zastaveno. U vìcí postoupených
podle § 171 odst. 1 tr. ø. se tento sloupec nevyplòuje.
Sloupec 6: Vyplní se: "§ 171". Pokud bylo pøezkoumáváno rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, sloupec 6 se nevyplòuje.
Sloupec 7: Èervenì se zapíe datum, na které pøipadá konec
dvoumìsíèní lhùty podle § 174a odst. 1 tr. ø.
Sloupce 8, 9, 10: Uvede se datum vyøízení vìci. Ve sloupci 8
je tímto datem datum vydání rozhodnutí nejvyího
státního zástupce podle § 174a odst. 1 tr. ø.
Zpùsob vyøízení vìci "odloeno" (sloupec 9) se vyznaèí tehdy, jestlie po pøezkoumání rozhodnutí nebyl
shledán dùvod k jeho zruení podle § 174a odst. 1 tr.
ø. U vìcí zapisovaných do 2. oddílu se v tomto sloupci vyznaèí datum vyøízení tehdy, jestlie pøi provìrce
nebylo zjitìno ádné nezákonné rozhodnutí.
Zpùsob vyøízení vìci "jinak" (sloupec 10) se vyznaèí,
nelze-li vìc vyøídit zpùsobem uvedeným ve sloupci 8
nebo 9 napøíklad proto, e v prùbìhu vyøizování vìci
byly zjitìny takové vady doruèení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci, pro
které toto rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci a nelze je tedy podle § 174a tr. ø. pøezkoumat.
U vìcí zapsaných do 2. oddílu se vyznaèí datum vyøízení ve sloupci 10 tehdy, jestlie pøi provìrce bylo
zjitìno nezákonné rozhodnutí, pøípadnì více nezákonných rozhodnutí. Tato rozhodnutí se zapíí jednotlivì do 3. oddílu podle návodu k vyplòování sloupce
2. Ve 2. oddílu se ve sloupci 11 vyznaèí souvislost,
tzn. perem se zapíí spisové znaèky, pod kterými jsou
rozhodnutí zapsána ve 3. oddílu rejstøíku NZa.
Sloupec 11: Slouí k evidenèním poznámkám, zejména o pohybu spisù, a k vyznaèení údajù uvedených v návodu
k vyplòování sloupcù 2 a 10.
Odkrtávání vìcí se provádí modøe dnem, kdy byl uèinìn
zápis v nìkterém ze sloupcù 8, 9 nebo 10.
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Návrh (Podnìt, Dovolání)
Bìné èíslo

Dolo dne

1

2

ve prospìch

v neprospìch

3

4

Obvinìný

Napadeno
rozhodnutí

5

6

Zpùsob vyøízení
Vyøízeno Nejvyím soudem

Dovolání podáno

Dovolání
vzato zpìt

ve prospìch

v neprospìch

odloeno

vyjádøení

jinak

7

8

9

10

11
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Poznámka
odmítnuto

vyhovìno

zamítnut
o

jednán
o

spisová
znaèka

13

14

15

16
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Návod k vedení rejstøíku NZo
Do rejstøíku se zapisují vìci týkající se dovolání podle § 265a a násl.
trestního øádu, zejména návrhy krajských a vrchních státních zástupcù
na podání dovolání, podnìty fyzických a právnických osob nebo institucí k podání dovolání, vlastní poznatky, na jejich základì jsou
v konkrétních vìcech posuzovány podmínky pro dovolání, a dovolání
obvinìných doruèená státnímu zástupci podle § 265h odst. 2 tr. ø..
Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù. Takto
lze napø. vyèlenit do samostatného oddílu dovolání podaná
obvinìnými.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
Sloupec 1: Bìné èíslo, které je rozhodné pro utvoøení spisové znaèky, a jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje.
Sloupec 2: Datum, kdy vìc napadla. Rozhodné je datum uvedené v podacím razítku. Jde-li o vlastní poznatek, vyplní se datum pokynu k zapsání vìci do rejstøíku NZo.
U podnìtù sepsaných na Nejvyím státním zastupitelství je rozhodné datum sepsání podnìtu. Jde-li o poznatek postoupený jiným organizaèním útvarem Nejvyího státního zastupitelství, rozhoduje datum, kdy
poznatek doel do kanceláøe odboru, který je pøísluný k jeho vyøízení.
Sloupce 3, 4: Vyplní se název a spisová znaèka pøísluného
státního zastupitelství, byl-li podán návrh na dovolání
krajským nebo vrchním státním zástupcem.
Zapisuje-li se podnìt, vyplní se jméno a pøíjmení nebo název toho, kdo podnìt podal. Lze-li tuto osobu
charakterizovat vztahem k trestnímu øízení nebo k osobì obvinìného, uvede se i tento údaj, napø. "pokozený", "matka obvinìného". U podnìtu podaného obvinìným se uvede pouze "obvinìný" a pøísluné údaje
k osobì obvinìného se vyplní ve sloupci 5.
Zapisuje-li se poznatek postoupený jiným organizaèním útvarem Nejvyího státního zastupitelství, uvede
se název tohoto organizaèního útvaru.
Zapisuje-li se poznatek získaný vlastní aktivitou státního zástupce, který agendu dovolání zpracovává,
uvede se "vlastní".
Tyto údaje se vyplní ve sloupci 3 nebo 4 v závislosti
na tom, zda návrh nebo jiný poznatek smìøuje k dovolání podanému ve prospìch nebo v neprospìch obvinìného.
Zapisuje-li se do rejstøíku dovolání podané obvinìným,
vyplní se sloupec 3 zkratkou, napø. "dovolání obv.".

Sloupce 7, 8: Uvede se datum dovolání podaného ve prospìch
nebo v neprospìch obvinìného a ustanovení trestního
øádu oznaèující dùvod podaného dovolání.
Je-li do rejstøíku zapisováno pouze dovolání podané
obvinìným, sloupce 7 a 8 se nevyplòují.
Sloupec 9: Vyplní se datum odloení vìci. Tento sloupec se
vyplní ve vìcech, v nich státní zástupce po pøezkoumání rozhodnutí soudu neshledal dùvod k dovolání.
Nevyplòuje se ve vìcech, v nich je do rejstøíku zapsáno pouze dovolání obvinìného.
Sloupec 10: Vyplní se datum vyjádøení státního zástupce podle § 265h odst. 2 tr. ø., pokud se státní zástupce k dovolání vyjádøil.
Sloupec 11: Uvede se datum a struèná charakteristika zpùsobu vyøízení, pøípadnì ve zkratce a doplnìná poznámkou ve sloupci 18. Sloupec 11 se vyplòuje ve vìcech,
které nebyly vyøízeny ádným ze zpùsobù uvedených
ve sloupcích 7 a 10, napø. tehdy, pokud se státní zástupce nevyjádøil k dovolání podanému obvinìným
zapsanému do rejstøíku podle návodu ke sloupcùm 3,
4. V tìchto pøípadech se vyplní datum pokynu státního zástupce k vyznaèení zpùsobu vyøízení vìci a slova "bez vyjádøení".
Sloupec 12: Vyplòuje se v pøípadech, kdy podané dovolání bylo vzato zpìt. Uvede se datum zpìtvzetí dovolání. Ve
vìcech, kde dovolání podal nejvyí státní zástupce
i obvinìný, se kromì data zpìtvzetí uvede té zkratka
osoby, její dovolání bylo vzato zpìt - napø. "NSZ",
"obv". Ve sloupci 18 se perem zapíe datum a spisová
znaèka rozhodnutí Nejvyího soudu, pøípadnì soudu
1. stupnì, jím bylo zpìtvzetí dovolání vzato na vìdomí. Název soudu se zapíe zkratkou, napø. "NS" nebo
"OS Brno-venkov". Pokud bylo vzato zpìt dovolání
podané nejvyím státním zástupcem jen ve prospìch
obvinìného, v øízení se vak pokraèuje podle § 265g
odst. 1 vìty druhé tr. ø., uvede se k údajùm ve sloupci
18 týkajícím se rozhodnutí soudu èervenì zkratka "pokraè."
Sloupce 13 a 15: Uvede se datum rozhodnutí Nejvyího
soudu o dovolání (kromì rozhodnutí o zpìtvzetí, které se zapisuje podle návodu ke sloupci 12). Ve sloupci 13 se uvede té ustanovení trestního øádu oznaèující dùvod, pro který Nejvyí soud dovolání odmítl (§
265i odst. 1 a pøísluné písmeno).
Pokud bylo dovolání vyhovìno zèásti, uvede se ve
sloupci 14 kromì data té zkratka "èást.".

Sloupec 5: Uvede se jméno a pøíjmení obvinìného a zákonné
ustanovení oznaèující trestný èin, za který byl obvinìný odsouzen.

Sloupec 16: Vyplní se datum (pøípadnì data) zasedání (veøejného i neveøejného) Nejvyího soudu.

Sloupec 6: Uvede se název soudu, datum a spisová znaèka
(pøípadnì èíslo jednací) rozhodnutí, které je pøezkoumáváno z hlediska podmínek pro dovolání nebo které
ji bylo napadeno dovoláním obvinìného. Vyplní se
údaje týkající se soudu 1. i 2. stupnì. Tento sloupec se
vyplòuje i v pøípadech, kdy je do rejstøíku zapisováno
pouze dovolání podané obvinìným.

Sloupec 18: Slouí k evidenèním poznámkám, zejména o pohybu spisù, a k zapisování údajù uvedených v návodu
k vyplòování sloupcù 11 a 12.

Sloupec 17: Vyplní se spisová znaèka rozhodnutí Nejvyího
soudu vyznaèeného v nìkterém ze sloupcù 13 a 15.

Odkrtávání vìcí se provádí modøe dnem, kdy byl uèinìn
zápis v nìkterém ze sloupcù 7, 8, 9, 10 nebo 11.

strana 324

Pokyn è. 7

èástka 3

VZOR è. 40

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

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

Vyetøovací spis
Jméno

Datum narození

Vazba od - do

Kvalifikace

.............................................

.......................................

.....................................

........................................

.............................................

.......................................

.....................................

........................................

.............................................

.......................................

.....................................

........................................

.............................................

.......................................

.....................................

........................................

.............................................

.......................................

.....................................

........................................

.............................................

.......................................

.....................................

........................................

.............................................

.......................................

.....................................

........................................

Státní zástupce:

Vylouèeno ze znièení:

.....................................
(spisová znaèka)
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VZOR è. 41

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

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

Spis pro zkrácené pøípravné øízení
Jméno

Datum narození

Kvalifikace

..................................................

..............................................................

....................................................

..................................................

..............................................................

....................................................

..................................................

..............................................................

....................................................

..................................................

..............................................................

....................................................

..................................................

..............................................................

....................................................

..................................................

..............................................................

....................................................

..................................................

..............................................................

....................................................

Státní zástupce:

Vylouèeno ze znièení:

.....................................
(spisová znaèka)
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72. V pøíloze è. 4 se doplòuje text:
"34. Rejstøík pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení (Zk) ...... ..
... 34
35. Rejstøík pro vyetøování konané státním zástupcem (SV)
................... 35
36. Rejstøík pro zkrácené pøípravné øízení konané státním zástupcem ........... .. . 36
37. Rejstøík pro dovolání (VZo) ..................................................... .
.. ..... 37
38. Rejstøík pro pøezkum podle § 174a trestního øádu (NZa)............. .
........... 38
39. Rejstøík pro dovolání (NZo) ...................................................... .....
.. .... 39
40. Vyetøovací spis........................................................................ ........
..... 40
41. Spis pro zkrácené pøípravné øízení ..............................................
.
........ 41".
Èl. II

Èl. III

1. Vìci zapsané do rejstøíkù pøede dnem úèinnosti tohoto
pokynu obecné povahy se i nadále vedou v rejstøících podle
kanceláøského øádu ve znìní platném do 31. prosince 2001.

Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.

2. Dosavadní tiskopisy lze a do vyèerpání zásob pouívat
po nezbytných úpravách i pro spisy a rejstøíky novì zavedené
tímto pokynem obecné povahy.

Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 7/2001
nejvyího státního zástupce, jím se upravují podrobnosti vyhotovování obalob, návrhù na potrestání,
ostatních návrhù soudu, jiných rozhodnutí a opatøení v trestních vìcech státními zástupci
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èl. 1
Obecné ustanovení
(1) Tento pokyn obecné povahy upravuje nìkteré podrobnosti vyhotovování obalob, návrhù na potrestání, ostatních
návrhù soudu, jiných rozhodnutí a opatøení v trestních vìcech
(dále jen "rozhodnutí") státními zástupci.
(2) Pokyn se nevztahuje na vyhotovování rozhodnutí, opatøení, návrhù a ostatních písemností zpracovávaných státními
zástupci konajícími vyetøování a zkrácené pøípravné øízení ve
vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky
a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby.
Èl. 2
Oznaèování rozhodnutí státního zástupce
(1) Rozhodnutí vydává státní zástupce vlastním jménem.
Takto se napø. uvede, e "obalobu podává státní zástupce
Okresního státního zastupitelství v ".
(2) I kdy je rozhodnutí vydáváno podle ustanovení zákona è.
283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"), napø. podle § 8 odst. 2 o sporu o pøíslunost, § 8 odst. 3 o pøikázání vìci jinému státnímu zastupitelství, podle § 10 vìty druhé o odejmutí vìci niímu státnímu zastupitelství a o tom, e vyí státní zastupitelství ji bude vyøizovat samo, èiní je státní zástupce státního zastupitelství, které je
pøísluné ve vìci rozhodnout. V rozhodnutí vydávaném formou
usnesení se vdy uvede odkaz i na ustanovení trestního øádu,
které upravuje obdobný postup, pokud to podle okolností nebo
povahy vìci pøichází v úvahu.
(3) V rozhodnutí vydávaném podle odstavcù 1 nebo 2 se
uvede, e je vydává vedoucí pøísluného státního zastupitelství
nebo jeho námìstek anebo námìstci v poøadí urèeném vedoucím
státním zástupcem (dále jen "námìstek"), jen pokud tato rozhodnutí vydal sám vedoucí státní zástupce nebo jeho námìstek.
(4) V rozhodnutí vydávaném podle odstavcù 1 nebo 2 se vak
musí uvést, e je vydal vedoucí pøísluného státního zastupitelství nebo v jeho zastoupení námìstek, jestlie trestní øád, jiný
zákon nebo právní pøedpis anebo pokyn obecné povahy
výslovnì stanoví, e oprávnìným k rozhodnutí je výluènì vedoucí státní zástupce (napø. podle èl. 25 odst. 4 pokynu obecné
povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1994, kterým se
upravuje postup státních zástupcù pøi právním styku s cizinou
a trestním stíhání cizincù, ve znìní pozdìjích zmìn).

Èl. 3
Podepisování rozhodnutí státního zástupce
(1) Pokud rozhodnutí podepisuje státní zástupce pøísluného
státního zastupitelství, uvede se tento údaj v rozhodnutí. Je nepøípustné uvádìt v tìchto pøípadech údaj "v zastoupení" nebo
"z povìøení". Údaj "v zastoupení" lze uvádìt jedinì v pøípadech uvedených v èl. 2 odst. 4.
(2) Jestlie rozhodnutí podepisuje vedoucí pøísluného státního zastupitelství, uvede se jeho oznaèení v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona. Obdobnì se postupuje, pokud
obalobu nebo jiné rozhodnutí podepisuje jeho námìstek.
Èl. 4
Vzory rozhodnutí
(1) V pøíloze tohoto pokynu jsou uvedeny vzory nìkterých
rozhodnutí, které mají pouze doporuèující povahu. Vedoucí státní zástupci jsou povinni zabezpeèit, e tyto vzory budou k dispozici kadému státnímu zástupci.
(2) Vzory uvedené v pøíloze se týkají pùsobnosti zejména
okresních a krajských státních zastupitelství v trestním øízení,
nejde-li o postup podle èl. 1 odst. 2; pøimìøenì se pouijí i tehdy, plní-li úkoly v trestním øízení vrchní nebo Nejvyí státní
zastupitelství (napø. je-li orgánem èinným v trestním øízení státní zástupce vrchního státního zastupitelství za podmínek § 15
vyhláky è. 23/1994 Sb., o jednacím øádu státního zastupitelství, o zøízení poboèek nìkterých státních zastupitelství a o podrobnostech o úkonech provádìných právními èekateli, ve znìní pozdìjích pøedpisù).
Závìreèná ustanovení
Èl. 5
Zruují se èl. 1 a èl. 4 vèetnì pøílohy pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 7/2000 ze dne 11. èervence 2000, jím se upravují podrobnosti vyhotovování
obalob, ostatních návrhù soudu, jiných rozhodnutí a opatøení
v trestních vìcech státními zástupci a jím se mìní a doplòuje
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.
Èl. 6
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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èástka 3

SEZNAM VZORÙ
PÍSEMNOSTÍ STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ NA TRESTNÍM ÚSEKU
A NA ÚSEKU PRÁVNÍHO STYKU S CIZINOU
vzor è. 1 - Pokyn daný nejblíe vyím státním zastupitelstvím
niímu státnímu zastupitelství k postupu v konkrétní
vìci
vzor è. 2 - Odmítnutí splnìní pokynu daného vyím státním
zastupitelstvím niímu státnímu zastupitelství
vzor è. 3 - Rozhodnutí nejblíe vyího státního zastupitelství
o odejmutí vìci, v ní byl vydán pokyn k postupu v konkrétní vìci, a o tom, e bude ve vìci pùsobit samo
vzor è. 4 - dost o sdìlení údajù, které jsou pøedmìtem bankovního tajemství
vzor è. 5 - ádost o sdìlení údajù, které byly zjitìny v daòovém øízení
vzor è. 6 - Návrh soudci, aby byly sdìleny údaje, pokud zvlátní zákon nestanoví podmínky, za nich lze pro úèely
trestního øízení sdìlovat skuteènosti, které jsou podle
takového zákona utajovány nebo na nì se vztahuje
povinnost mlèenlivosti
vzor è. 7 - Usnesení ve vìci sporu o pøíslunost k výkonu dozoru v pøípravném øízení mezi dvìma státními zastupitelstvími
vzor è. 8 - Usnesení o odnìtí a pøikázání vìci jinému niímu
státnímu zastupitelství
vzor è. 9 - Usnesení o tom, e vìc se niímu státnímu zastupitelství neodnímá
vzor è. 10 - Usnesení o pøikázání vìci jinému niímu státnímu zastupitelství
vzor è. 11 - Usnesení státního zástupce o tom, e není vylouèen
vzor è. 12 - Usnesení státního zástupce o tom, e je vylouèen
vzor è. 13 - Usnesení o ustanovení opatrovníka mladistvému
nebo jiné osobì, která nemá plnou zpùsobilost k právním úkonùm
vzor è. 14 - Návrh soudu na to, e pokození mohou svá práva v trestním øízení uplatòovat pouze prostøednictvím
spoleèného zmocnìnce, kterého si zvolí
vzor è. 15 - Usnesení o ustanovení opatrovníka pokozenému,
který nemá plnou zpùsobilost k právním úkonùm
vzor è. 16 - Usnesení o zajitìní nároku pokozeného
vzor è. 17 - Usnesení o zruení zajitìní nároku pokozeného,
pominul-li dùvod zajitìní nároku nebo bylo-li trestní
stíhání zastaveno
vzor è. 18 - Usnesení o omezení zajitìní nároku pokozeného
vzor è. 19 - Usnesení o vynìtí vìci nenáleející obvinìnému
ze zajitìní nároku pokozeného
vzor è. 20 - Usnesení o uloení poøádkové pokuty podle § 66
odst. 1 trestního øádu
vzor è. 21 - Usnesení o pøenechání osoby, která je pàísluníkem ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru v èinné
slubì (je osobou ve vazbì nebo ve výkonu trestu odnìtí svobody) ke kázeòskému potrestání podle § 66
odst. 2 trestního øádu
vzor è. 22 - Usnesení o pøedání obhájce èeské advokátní komoøe ke kárnému postihu podle § 66 odst. 3 trestního
øádu
vzor è. 23 - Návrh na vzetí obvinìného do vazby
vzor è. 24 - Návrh na vydání pøíkazu k zatèení

vzor è. 25 - Usnesení o ponechání obvinìného i nadále ve vazbì po uplynutí lhùty tøí mìsícù od vzetí obvinìného do
vazby
vzor è. 26 - Usnesení o ponechání obvinìného i nadále ve vazbì po uplynutí lhùty tøí mìsícù od právní moci pøedchozího rozhodnutí o ponechání obvinìného nadále ve
vazbì
vzor è. 27 - Usnesení o zmìnì dùvodù vazby
vzor è. 28 - Návrh na zmìnu dùvodù vazby obvinìného
vzor è. 29 - Usnesení o proputìní obvinìného z vazby na svobodu
vzor è. 30 - Usnesení o proputìní obvinìného z vazby na svobodu v pøípadech pøijetí nìkterého z opatøení nahrazujících vazbu (vyjma penìité záruky)
vzor è. 31 - Usnesení o proputìní obvinìného z vazby na svobodu v pøípadech pøijetí penìité záruky
vzor è. 32 - Návrh na pøipadnutí penìité záruky státu
vzor è. 33 - Rozhodnutí o zruení penìité záruky nebo zmìnì její výe
vzor è. 34 - Pøíkaz k proputìní obvinìného z vazby na svobodu
vzor è. 35 - Pøedloení ádosti obvinìného o proputìní z vazby na svobodu soudu
vzor è. 36 - Návrh státního zástupce na vydání rozhodnutí o omezení obvinìného ve výkonu trestu odnìtí svobody
vzor è. 37 - Usnesení státního zástupce o zajitìní penìních
prostøedkù na úètu u banky podle § 79a odst. 1 trestního øádu
vzor è. 38 - Usnesení státního zástupce o zruení zajiténí nebo jeho omezeni podle § 79a odst. 3 trestního øádu
(bez ádosti majitele úètu)
vzor è. 39 - Usnesení státního zástupce o zruení zajitìní nebo jeho omezeni podle § 79a odst. 4 trestního øádu (k ádosti majitele úètu)
vzor è. 40 - Usnesení o zamítnutí ádosti majitele úètu o zruení nebo omezení zajitìní penìních prostøedkù na
úètu
vzor è. 41 - Návrh na vydání pøíkazu k domovní prohlídce
vzor è. 42 - Návrh na vydání pøíkazu k domovní prohlídce jiných prostor
vzor è. 43 - Naøízení zadrení zásilky podle § 86 odst. 1 trestního øádu
vzor è. 44 - Návrh na vydání souhlasu soudce s otevøením zásilky podle § 87 odst. 1 trestního øádu
vzor è. 45 - Návrh na vydání souhlasu soudce se zámìnou zásilky podle § 87a odst. 1 trestního øádu
vzor è. 46 - Naøízení zámìny zásilky podle § 87a odst. 1 trestního øádu
vzor è. 47 - Naøízení sledování zásilky podle § 87b odst. 1
trestního øádu
vzor è. 48 - Pøíkaz k ukonèení sledování zásilky podle § 87b
odst. 4 trestního øádu
vzor è. 49 - Návrh na vydání pøíkazu k odposlechu a záznamu
telekomunikaèního provozu
vzor è. 50 - Pøíkaz k odposlechu a záznamu telekomunikaèního provozu podle § 88 odst. 3 trestního øádu

èástka 3

Seznam vzorù

vzor è. 51 - Návrh na vydání pøíkazu ke sdìlení údajù o uskuteènìném telekomunikaèním provozu, které jsou pøedmìtem telekomunikaèního tajemství anebo na nì se
vztahuje ochrana osobních a zprostøedkovacích dat
vzor è. 52 - Opatøení o posouzení námitek proti osobì znalce,
bylo-li námitkám vyhovìno
vzor è. 53 - Opatøení o posouzení námitek proti osobì znalce,
není-li námitkám vyhovìno
vzor è. 54 - Návrh na naøízení pozorování duevního stavu obvinìného podle § 116 odst. 2 trestního øádu
vzor è. 55 - Stínost státního zástupce
vzor è. 56 - Usnesení o stínosti s pouitím autoremedury
vzor è. 57 - Usnesení o zamítnutí stínosti, je-li nepøípustná
vzor è. 58 - Usnesení o zamítnutí stínosti podané opodìnì,
podané osobou neoprávnìnou, osobou, která se práva
stínosti výslovnì vzdala nebo ji podanou stínost
vzala zpìt
vzor è. 59 - Usnesení o zamítnutí stínosti, není-li dùvodná
vzor è. 60 - Usnesení o zruení napadeného usnesení, pokud
není podle povahy vìci potøeba novìho rozhodnutí
vzor è. 61 - Usnesení o zruení napadeného usnesení a rozhodnutí státního zástupce rozhodujícího o stínosti ve
vìci
vzor è. 62 - Usnesení o zruení napadeného usnesení a rozhodnutí státního zástupce o uloení pøíslunému orgánu, aby o vìci znovu jednal a rozhodl
vzor è. 63 - Usnesení o èásteèném zruení napadeného usnesení a rozhodnutí státního zástupce rozhodujícího o stínosti ve vìci, resp. rozhodnutí státního zástupce o uloení pøíslunému orgánu, aby o vìci znovu jednal a rozhodl
vzor è. 64 - Usnesení o doplnìní chybìjícího nebo neúplného
výroku státním zástupcem rozhodujícím o stínosti nebo rozhodnutí státního zástupce o uloení pøíslunému
orgánu, aby rozhodl o chybìjícím nebo doplnil neúplný výrok napadeného usnesení
vzor è. 65 - Usnesení o pøiznání odmìny a náhrady hotových
výdajù obhájci
vzor è. 66 - Opatøení o pøiznání zálohy na odmìnu a náhradu
hotových výdajù obhájci
vzor è. 67 - Opatøení o zamítnutí návrhu obhájce na pøiznání
zálohy na odmìnu a náhradu hotových výdajù
vzor è. 68 - Usnesení o pøiznání odmìny a náhrady hotových
výdajù ustanovenému zmocnìnci pokozeného
vzor è. 69 - Rozhodnutí o tom, e stát ponese náklady na znalecký posudek, který vyádal obvinìný nebo pokozený
vzor è. 70 - Usnesení o odnìtí vìci policejnímu orgánu a opatøení, aby byla pøikázána jinému policejnímu orgánu
vzor è. 71 - Záznam o doèasném odloení trestního stíhání
vzor è. 72 - Záznam o pøibrání konzultanta
vzor è. 73 - Návrh na provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu za úèasti soudce
vzor è. 74 - Návrh na povolení pouití agenta
vzor è. 75 - Usnesení o odloení vìci podle § 159a odst. 1 trestního øádu
vzor è. 76 - Opatøení o odevzdání vìci k projednání pøestupku, jiného správního deliktu nebo kázeòského èi kárného provinìní
vzor è. 77 - Usnesení o odloení vìci podle § 159a odst. 2 trestního øádu
vzor è. 78 - Usnesení o odloení vìci podle § 159a odst. 3 tre-
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stního øádu
vzor è. 79 - Usnesení o odloení vìci podle § 159a odst. 4 trestního øádu
vzor è. 80 - Usnesení o postoupení vìci podle § 171 odst. 1
trestního øádu
vzor è. 81 - Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 1 písm. a) a c) a e) trestního øádu
vzor è. 82 - Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 1 písm. d) trestního øádu
vzor è. 83 - Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 1 písm. f) trestního øádu
vzor è. 84 - Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 2 písm. a) trestního øádu
vzor è. 85 - Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 2 písm. b) trestního øádu
vzor è. 86 - Usnesení o zastavení trestního stíhání podle § 172
odst. 2 písm. c) trestního øádu
vzor è. 87 - Provìrka spisového materiálu a plánu vyetøování
vzor è. 88 - Opatøení o vrácení vìci k doplnìní podle § 174
odst. 2 písm. d) trestního øádu
vzor è. 89 - Rozhodnutí státního zástupce podle § 174 odst. 2
písm. e) trestního øádu
vzor è. 90 - Rozhodnutí státního zástupce podle § 174 odst. 2
písm. e) trestního øádu
vzor è. 91 - Usnesení státního zástupce podle § 174 odst. 2
písm. f) trestního øádu
vzor è. 92 - Usnesení nejvyího státního zástupce o zruení
nezákonného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání
nebo o usnesení o postoupení vìci jinému orgánu v pøípadì, e rozhodnutí nabylo právní moci v prvním stupni
vzor è. 93 - Usnesení nejvyího státního zástupce o zruení
nezákonného rozhodnutí o zastavení trestního stíhání
nebo o usnesení o postoupení vìci jinému orgánu v pøípadì, e rozhodnutí nabylo právní moci ve druhém stupni
vzor è. 94 - Usnesení o zajitìní majetku obvinìného v pøípravném øízení
vzor è. 95 - Obaloba
vzor è. 96 - Návrh na uloení ochranného opatøení
vzor è. 97 - Návrh na potrestání
vzor è. 98 - Usnesení o odloení vìci ve zkráceném pøípravném øízení podle § 179c odst. 2 písm. b) trestního øádu
vzor è. 99 - Opatøení o odevzdání vìci, v ní bylo konáno zkrácené pøípravné øízení, k projednání pøestupku nebo kázeòského èi kárného provinìní
vzor è. 100 - Usnesení o odloení vìci ve zkráceném pøípravném øízení podle § 179c odst. 2 písm. e) trestního øádu
vzor è. 101 - Usnesení o odloení vìci ve zkráceném pøípravném øízení podle § 179c odst. 2 písm. f) trestního øádu
vzor è. 102 - Opatøení o vrácení vìci policejnímu orgánu ve
zkráceném pøípravném øízení
vzor è. 103 - Pøedání vìci policejnímu orgánu k zahájení trestního stíhání
vzor è. 104 - Pøedání zadrené osoby soudu spolu s návrhem
na potrestání podle § 179e vìty pøed støedníkem trestního øádu
vzor è. 105 - Usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 179e
vìty za støedníkem trestního øádu
vzor è. 106 - Opatøení o prodlouení lhùty policejnímu orgá-

strana 330

Seznam vzorù, Pokyn è. 9

nu, který konal zkrácené pøípravné øízení
vzor è. 107 - Pokyn policejnímu orgánu, který dosud vedl zkrácené pøípravné øízení, k zahájení trestního stíhání a dalímu postupu
vzor è. 108 - Pokyn policejnímu orgánu, který dosud vedl zkrácené pøípravné øízení, aby vìc byla pøedloena policejnímu orgánu uvedenému v § 161 odst. 2 trestního
øádu
vzor è. 109 - Odùvodnìní odvolání státního zástupce
vzor è. 110 - Dovolání
vzor è. 111 - Návrh státního zástupce na povolení obnovy øízení
vzor è. 112 - Usnesení o podmínìném zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 trestního øádu

èástka 3

vzor è. 113 - Usnesení o tom, e se obvinìný, jeho trestní stíhání bylo podmínìnì zastaveno, ve zkuební dobì osvìdèil podle § 308 odst. 1 vìty první trestního øádu
vzor è. 114 - Usnesení o tom, e se obvinìný, jeho trestní stíhání bylo podmínìnì zastaveno, neosvìdèil ve zkuební dobì a e se v jeho trestním stíhání bude pokraèovat podle § 308 odst. 1 vìty druhé trestního øádu
vzor è. 115 - Usnesení o schválení narovnání v pøípravném øízení
vzor è. 116 - Odpor státního zástupce
vzor è. 117 - Návrh na rozhodnutí o pøípustnosti vydání
vzor è. 118 - Návrh na vzetí do vydávací vazby
vzor è. 119 - Rozhodnutí o pøevzetí trestní vìci z ciziny
vzor è. 120 - ádost o pøevzetí trestní vìci do ciziny
vzor è. 121 - ádost o právní pomoc v cizinì

9
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 8/2001
nejvyího státního zástupce, kterým se upravuje postup státních zástupcù v trestním øízení pøi vyuívání
oprávnìní nejvyího státního zástupce podle § 174a tr. ø. a pøi plnìní povinnosti státních zástupcù podle § 173a tr. ø.
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 (dále jen "pokyn") upravuje podrobnosti postupu státních zastupitelství v trestním øízení pøi vyuívání oprávnìní nejvyího státního zástupce podle
§ 174a tr. ø. pøezkoumávat a ruit nezákonná usnesení státních
zástupcù o zastavení trestního stíhání a postoupení vìci jinému orgánu (dále jen "postoupení vìci") vydaná v pøípravném
øízení trestním a pøi plnìní povinnosti státních zástupcù pøedkládat tato rozhodnutí Nejvyímu státnímu zastupitelství
podle § 173a tr. ø.
(2) Rozhodnutím o zastavení trestního stíhání ve smyslu
ustanovení § 174a tr. ø. nejsou rozhodnutí státních zástupcù
vydaná v øízení o podmínìném zastavení trestního stíhání (§
307 a § 308 odst. 1 tr. ø.) ani rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309 a násl. tr. ø.). Tato rozhodnutí státní zástupci postupem podle § 173a tr. ø. Nejvyímu státnímu zastupitelství nepøedkládají.

podnìtù smìøujících proti pravomocným usnesením o zastavení trestního stíhání a o postoupení vìci je Nejvyí státní
zastupitelství.
(2) Nií státní zastupitelství se na tomto øízení podílejí
pøedkládáním rozhodnutí o zastavení trestního stíhání a postoupení vìci v zákonem stanoveném rozsahu, pøedkládáním
spisového materiálu, popøípadì dalími formami souèinnosti,
pokud tak stanoví tento pokyn.
(3) Souèinnost niích státních zastupitelství nenahrazuje
odpovìdnost Nejvyího státního zastupitelství za správnost
a vèasnost postupu a zákonnost pøezkoumávaných rozhodnutí
v tomto øízení.
Èl. 3
Vztah oprávnìní podle § 174a tr. ø. k výkonu dohledu
Ustanovení § 174a tr. ø. je zvlátním ustanovením ve vztahu
k ustanovením o výkonu dohledu v soustavì státního zastupitelství;1) výkonem dohledu nelze oprávnìní nejvyího státního zástupce podle § 174a tr. ø. nahradit.
ÈÁST DRUHÁ
Postup niích stupòù státního zastupitelství
v øízení podle § 174a tr. ø.
Èl. 4

Èl. 2

Souèinnost niích státních zastupitelství

Pøíslunost státních zástupcù

(1) Usnesení o zastavení trestního stíhání a o postoupení vìci opatøené dolokou právní moci doruèí Nejvyímu státnímu
zastupitelství státní zástupce státního zastupitelství, u nìho

(1) Pøísluným k øízení podle § 174a tr. ø. a k pøezkoumávání
1) § 9 odst, 1, 2 zákona

èástka 3
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nabylo rozhodnutí právní moci, do pìti dnù od právní moci
nebo není-li to moné, neprodlenì, nejpozdìji vak do tøí dnù
od okamiku, kdy se dozvìdìl, e takové rozhodnutí nabylo
právní moci. Pøedkládá-li takové usnesení státní zástupce, který rozhodoval ve vìci ve druhém stupni, pøipojí té usnesení
státního zástupce vydané v prvním stupni. Jde-li o vìc, v ní
si nejvyí státní zástupce vyhradil pøedkládání spisového materiálu, pøipojí k rozhodnutí té vyetøovací spis, nebo není-li
to moné, stejnopis vyetøovacího spisu.
(2) Rozhodl-li státní zástupce jedním usnesením uvedeným
v odstavci 1 vìtì první souèasnì o více osobách a nenabylo-li
toto usnesení právní moci souèasnì u vech obvinìných, postupuje podle odstavce 1 v okamiku, kdy nabude jím vydané
usnesení právní moci u prvního z obvinìných. U zbývajících
obvinìných ji znovu toté usnesení nepøedkládá a Nejvyímu státnímu zastupitelství pouze pøípisem sdìlí ve lhùtì uvedené v odst. 1 vìtì první den nabytí právní moci usnesení
u kadého z obvinìných.
(3) Nabylo-li usnesení uvedené v odstavci 1 právní moci ji
v prvním stupni, zale státní zástupce stejnopis usnesení, je
pøedkládá Nejvyímu státnímu zastupitelství, na vìdomí nejblíe vyímu státnímu zastupitelství. Vykonávalo-li ji pøedtím toto nejblíe vyí státní zastupitelství v takové vìci dohled a v rámci nìho pøezkoumalo i usnesení uvedené v pøedchozí vìtì, zale neprodlenì poté, co stejnopis tohoto usnesení
obdrelo, Nejvyímu státnímu zastupitelství své struèné
stanovisko k takovému usnesení. Zejména uvede, ztotoòujeli se s usnesením státního zástupce a jaké jsou jeho poznatky
z výkonu dohledu, pokud se k vydanému rozhodnutí vztahují.
(4) Zjistí-li státní zastupitelství pøi výkonu dohledu vùèi nejblíe niímu státnímu zastupitelství ve vìci, v ní toto nií
státní zastupitelství vydalo pravomocné usnesení o zastavení
trestního stíhání èi o postoupení vìci, e toto usnesení odporuje zákonu, vyrozumí o této skuteènosti neprodlenì Nejvyí
státní zastupitelství a souèasnì uvede, v èem rozpor se zákonem spatøuje a zda navrhuje, aby nejvyí státní zástupce
takové usnesení zruil postupem podle ustanovení § 174a tr. ø.
Samo dále ji vìc nepøezkoumává. Nejblíe niímu státnímu
zastupitelství, o jeho usnesení se jedná, souèasnì uloí, aby
neprodlenì pøedloilo Nejvyímu státnímu zastupitelství
kromì vydaného usnesení opatøeného dolokou právní moci
té vyetøovací spis a není-li to moné, stejnopis vyetøovacího spisu nebo, má-li trestní spis k dispozici, pøedloí jej
Nejvyímu státnímu zastupitelství samo.

pøípadì zale podnìt neprodlenì Nejvyímu státnímu zastupitelství a k jeho obsahu se struènì vyjádøí.
(2) Dojde-li niímu státnímu zastupitelství podnìt k pøezkoumání jeho pravomocného usnesení o zastavení trestního stíhání èi
o postoupení vìci po lhùtì uvedené v § 174a odst. 1 tr. ø, postupuje podle odstavce 1 obdobnì. Výslovnì vak upozorní v pøedkládacím pøípisu, e podání je nutno posoudit jako podnìt k podání stínosti pro poruení zákona, nebo lhùta uvedená v ustanovení § 174a tr. ø. ji uplynula, a uvede, kdy se tak stalo.
(3) Nejblíe vyí státní zastupitelství, které rozhodovalo ve
vìci ve druhém stupni, pøedloí po obdrení pøedkládacího pøípisu od niího státního zastupitelství neprodlenì Nejvyímu
státnímu zastupitelství stejnopis jím vydaného usnesení spolu
se spisovým materiálem potøebným k pøezkoumání vìci, má-li
jej k dispozici, s vlastním struèným vyjádøením k podstatì vìci.
Dojde-li podnìt pøímo jemu, postupuje podle první vìty obdobnì a souèasnì uloí státnímu zastupitelství, které rozhodovalo
ve vìci v prvním stupni, aby neprodlenì pøedloilo Nejvyímu
státnímu zastupitelství rozhodnutí opatøené dolokou právní
moci, spolu s vyetøovacím spisem nebo není-li to moné, s jeho stejnopisem.
(4) Dojde-li takový podnìt jinému státnímu zastupitelství,
ne tomu, vùèi jeho usnesení smìøuje, toto státní zastupitelství podnìt postoupí neprodlenì státnímu zastupitelství, proti
jeho rozhodnutí podnìt smìøuje. Stejnopis pøípisu, jím státní zastupitelství podnìt postupuje, zale souèasnì na vìdomí
Nejvyímu státnímu zastupitelství a pøipojí k nìmu kopii
podnìtu, jí pro ten úèel vyhotoví.
(5) O pøijetí podnìtu uvedeného v odstavci 1, který mu byl
adresován nebo postoupen orgánem k vyøízení podnìtu nepøísluným, vyrozumí odesílatele Nejvyí státní zastupitelství
a souèasnì odesílateli sdìlí, e o jeho vyøízení bude písemnì
vyrozumìn. Vyrozumìní podle pøedchozí vìty Nejvyí státní
zastupitelství nezasílá, uèinilo-li tak ji státní zastupitelství,
kterému byl podnìt adresován.

Èl. 5

Pøíslunost státních zástupcù Nejvyího státního zastupitelství pro pøezkoumávání usnesení o zastavení trestního stíhání
a postoupení vìci postupem podle § 174a tr. ø. stanoví organizaèní øád Nejvyího státního zastupitelství.2)

Øízení na základì podnìtu
(1) Dojde-li niímu státnímu zastupitelství podnìt k pøezkoumání jeho pravomocného usnesení o zastavení trestního stíhání èi
o postoupení vìci ve lhùtì uvedené v § 174a odst. 1 tr. ø., pøedloí neprodlenì spisový materiál s podnìtem a struèným vyjádøením k jeho obsahu Nejvyímu státnímu zastupitelství k pøezkoumání rozhodnutí podle § 174a tr. ø. a stejnopis pøedkládací zprávy
zale na vìdomí nejblíe vyímu státnímu zastupitelství. To neplatí, pokud ji pøedloilo usnesení se spisovým materiálem Nejvyímu státnímu zastupitelství postupem podle èl. 4. V takovém

ÈÁST TØETÍ
Postup Nejvyího státního zastupitelství
v øízení podle § 174a tr. ø.
Èl. 6

Èl. 7
Pøezkoumávání vybraných trestních vìcí
(1) Nejvyí státní zastupitelství vdy pøezkoumá na základì
úplného spisového materiálu kadé usnesení státního zástupce
o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci vydané
v pøípravném øízení trestním u trestných èinù, jejich výèet je

2) Opatøení nejvyího státního zástupce poø. è. 1/2000 ze dne 5. 5. 2000, kterým se vydává organizaèní øád Nejvyího státního zastupitelství
ÈR, ve znìní zmìn.
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uveden v pøíloze è. 1 tohoto pokynu a dále ve vìcech, v nich
tak nejvyí státní zástupce výslovnì stanoví svým opatøením.
(2) Jde-li o vìc, kterou Nejvyí státní zastupitelství pøezkoumává podle odstavce 1, státní zástupce pøísluný podle èl. 4
odst. 1 pøedloí Nejvyímu státnímu zastupitelství kromì
rozhodnutí, je má být pøezkoumáno, vdy té vyetøovací
spis a není-li to moné, stejnopis vyetøovacího spisu. Pøitom
dbá o zachování lhùty uvedené v § 174a tr. ø. a èiní vechna
opatøení k tomu, aby Nejvyímu státnímu zastupitelství bylo
rozhodnutí spolu se spisem pøedloeno v dobì co nejkratí od
okamiku, kdy nabylo právní moci.
ÈÁST ÈTVRTÁ
Ustanovení pøechodná, spoleèná a závìreèná
Èl. 8
Má-li být vydáno rozhodnutí obsahovì navazující na usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci vydané státním zástupcem v pøípravném øízení, státní zástupce
k tomu pøísluný je vydá nebo podá návrh soudu na jeho vydání a po uplynutí lhùty dvou mìsícù od okamiku, kdy
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání èi o postoupení vìci
nabylo právní moci, není-li tak nutno uèinit bezodkladnì. Po-

èástka 3

drobnosti upravuje zvlátní pokyn obecné povahy.3)
Èl. 9
Po dobu jednoho roku od dne, kdy tento pokyn nabude úèinnosti, nejblíe vyí státní zastupitelství pøísluné k výkonu
dohledu ve vìcech, v nich nejblíe nií státní zastupitelství
v obvodu jeho pùsobnosti vydalo usnesení o zastavení trestního stíhání èi o postoupení vìci, je nabylo právní moci v prvním stupni, vykoná vdy dohled. Zjistí-li, e takové rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, postupuje pøimìøenì
podle èl. 4 odst. 3. Vdy vak dbá o to, aby Nejvyímu státnímu zastupitelství byl v dobì co nejkratí pøedloen kromì
vydaného rozhodnutí té vyetøovací spis a není-li to moné,
jeho stejnopis. Èl. 7 odst. 2 poslední vìta tu platí pro jeho postup obdobnì.
Èl. 10
Úèinnost
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

Pøíloha

SEZNAM
trestných èinù, v nich Nejvyí státní zastupitelství podle § 174a tr. ø.
vdy pøezkoumá usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci
- Trestná èinnost rasovì motivovaná nebo spáchaná pøísluníky extremistických skupin
- Úmyslné trestné èiny, jimi byla zpùsobena smrt, a trestné èiny, pøi jejich spáchání dolo ke smrti osoby mladí patnácti let,
bez ohledu na formu zavinìní
- Trestná èinnost spáchaná veøejnými èiniteli, bylo-li pøedmìtem trestního stíhání korupèní jednání èi zneuití pravomoci veøejného èinitele
- Trestné èiny v dopravì, jimi byla zpùsobena tìká újma na zdraví více osob nebo smrt
- Vìci z oblasti hospodáøské trestné èinnosti, pokud jimi byla zpùsobena koda pøevyující 10 mil. Kè

3) Èl. 45a 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 trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní zmìn.

èástka 3
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 9/2001
nejvyího státního zástupce, kterým se upravuje postup státních zastupitelství
v øízení o dovolání v trestních vìcech
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èást první
Obecná ustanovení
Èl. 1
Pøedmìt úpravy
Tento pokyn obecné povahy (dále jen "pokyn") upravuje podrobnosti postupu státních zastupitelství v øízení o dovolání
v trestních vìcech.1)
Èl. 2
Pøíslunost státních zastupitelství k návrhu
na podání dovolání
(1) Návrh na podání dovolání pøedkládá Nejvyímu státnímu zastupitelství zpravidla státní zastupitelství, které bylo ve
vìci èinné pøed soudem druhého stupnì (èl. 3 odst. 1).

Èl. 4
(1) Dospìje-li státní zastupitelství k závìru, e dovolání proti rozhodnutí soudu je pøípustné (§ 265a tr. ø. ) a je dán nìkterý z dùvodù dovolání (§ 265b tr. ø.), opatøí neprodlenì vekerý
dostupný spisový materiál, který mùe slouit k posouzení
dùvodnosti dovolání a se svým spisem obsahujícím rozhodnutí, proti nìmu má dovolání smìøovat, jej pøedloí Nejvyímu státnímu zastupitelství s návrhem na podání dovolání (§
265d odst. 1 písm. a) tr. ø.), a to nejpozdìji do jednoho mìsíce
od doruèení napadaného rozhodnutí státnímu zástupci.
(2) Nelze-li vekerý spisový materiál pøedloit souèasnì
s návrhem ve lhùtì stanovené v odstavci 1, pøedloí státní zastupitelství návrh s opatøeným materiálem a sdìlí dùvody, které brání pøedloení spisových materiálù v plném rozsahu.
Èl. 5
Náleitosti návrhu na podání dovolání
Návrh na podání dovolání obsahuje zejména:

Postup státních zastupitelství èinných v øízení
pøed soudem druhého stupnì

a) oznaèení rozhodnutí, proti kterému má dovolání smìøovat,
b) jméno a pøíjmení obvinìného, data jeho narození a bydlitì,
c) datum doruèení napadaného rozhodnutí státnímu zástupci,
d) struèný popis skutkového stavu,
e) výrok rozhodnutí, proti kterému má dovolání smìøovat, v jakém rozsahu a z jakých dùvodù má být výrok napaden, vèetnì zákonného oznaèení tohoto dùvodu podle § 265b tr. ø.,
f) výslovná specifikace, zda má být dovolání podáno ve prospìch èi neprospìch obvinìného,
g) odùvodnìní návrhu na podání dovolání,
h) dalí skuteènosti a poznatky významné pro posouzení dùvodnosti podání dovolání státním zástupcem,
i) návrh na zpùsob rozhodnutí dovolacího soudu.

Èl. 3

Èl. 6

(1) Státní zastupitelství, kterému bylo doruèeno rozhodnutí
soudu druhého stupnì, toto rozhodnutí bezprostøednì po doruèení pøezkoumá a zváí, zda jsou splnìny podmínky k podání dovolání.
(2) Ve vech pøípadech, kdy soud rozhodl v rozporu s návrhem státního zástupce, uèiní státní zástupce o pøezkoumání
písemného vyhotovení rozhodnutí soudu druhého stupnì záznam do spisu státního zastupitelství.
(3) Státní zástupce o svém stanovisku k podání dovolání informuje státní zastupitelství, je bylo ve vìci èinné pøed soudem prvního stupnì.

Postup pøi doruèení opisu dovolání podaného obvinìným

(2) Návrh na podání dovolání je oprávnìno pøedloit Nejvyímu státnímu zastupitelství i krajské nebo vrchní státní
zastupitelství, které bylo ve vìci èinné pøed soudem prvního
stupnì a rovnì vrchní státní zastupitelství vykonávající ve
vìci dohled.
Èást druhá
Postup niích státních zastupitelství

1) § 265a a 265s tr. ø.

(1) Státní zastupitelství, kterému pøedseda senátu soudu prvního stupnì doruèí podle § 265h odst. 2 tr. ø. opis dovolání obvinìného, opatøí neprodlenì vekerý dostupný spisový materiál, který mùe slouit k posouzení dùvodnosti dovolání.
(2) Spisový materiál, vèetnì spisu státního zastupitelství obsahujícího rozhodnutí, proti kterému dovolání obvinìného
smìøuje, pøedloí bez prùtahù Nejvyímu státnímu zastupitelství se svým vyjádøením k dùvodnosti dovolání.
(3) Byl-li opis dovolání doruèen okresnímu nebo krajskému
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státnímu zastupitelství, pøedloí toto státní zastupitelství kopii
dovolání obvinìného a stejnopis svého vyjádøení souèasnì nejblíe vyímu státnímu zastupitelství.
Èl. 7
Podnìt okresního státního zastupitelství
k podání dovolání
Okresní státní zastupitelství je oprávnìno pøedloit Nejvyímu státnímu zastupitelství podnìt k podání dovolání ve
vìci, ve které bylo èinné pøed soudem prvního stupnì.
Èl. 8
(1) Podnìt obsahující náleitosti podle èl. 5 pøedloí okresní státní zastupitelství s dostupným spisovým materiálem,
vèetnì svého dozorového spisu obsahujícího rozhodnutí soudu, proti kterému má dovolání smìøovat, a to nejpozdìji ve
lhùtì stanovené v èl. 4 odst. 2.
(2) Stejnopis podnìtu souèasnì pøedloí krajskému státnímu
zastupitelství, které bylo ve vìci èinné pøed soudem druhého
stupnì.
Èást tøetí
Postup státních zástupcù
Nejvyího státního zastupitelství
Èl. 9
Postup pøi podání dovolání na návrh
niího státního zastupitelství
(1) Státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství (dále
jen "státní zástupce") po doruèení návrhu krajského nebo
vrchního státního zastupitelství na podání dovolání vyhodnotí
pøedloený spisový materiál z hlediska, zda je dovolání pøípustné a zda je dán nìkterý z dùvodù dovolání. Poté pøedloí
nejvyímu státnímu zástupci buï nástin dovolání nebo návrh
na odloení návrhu na podání dovolání.
(2) Státní zástupce zale státnímu zastupitelství, které návrh
pøedloilo, buï stejnopis dovolání nebo struèné vyrozumìní,
e dùvody pro podání dovolání shledány nebyly.
(3) Pøedloilo-li návrh na podání dovolání krajské státní zastupitelství, o výsledku pøezkoumání dùvodnosti dovolání informuje státní zástupce rovnì vrchní státní zastupitelství,
které nad èinností krajského státního zastupitelství vykonává
dohled.
Èl. 10
Podání dovolání státním zástupcem bez návrhu
(1) Pøezkoumá-li státní zástupce rozhodnutí soudu druhého
stupnì bez návrhu niího státního zastupitelství a dospìje
k závìru, e jsou splnìny podmínky pro podání dovolání,
2) § 265h odst. 2, § 265r odst. 1 písm. c) tr. ø.
3) Zejména èl 53, 55, 57, 58 a 60

èástka 3

zpracuje nástin dovolání, který pøedloí k rozhodnutí nejvyímu státnímu zástupci, v opaèném pøípadì uèiní o svém stanovisku záznam do spisu.
(2) Je-li dùvodnost podání dovolání pøezkoumána na základì podnìtu okresního státního zastupitelství, státní zástupce
zale okresnímu státnímu zastupitelství a krajskému státnímu
zastupitelství, které nad ním vykonává dohled, buï stejnopis
dovolání nebo struèné vyrozumìní, e dùvody pro podání dovolání shledány nebyly.
Èl. 11
Postup pøi doruèení opisu dovolání podaného obvinìným
(1) Státní zástupce po doruèení opisu dovolání obvinìného
prostøednictvím niího státního zastupitelství pøezkoumá
pøedloený spisový materiál a zváí, zda není dán jiný dùvod
k podání dovolání, ne který uplatòuje obvinìný, a pokud dospìje k závìru, e podání dovolání státním zástupcem je odùvodnìné, zpracuje nástin dovolání, který pøedloí k rozhodnutí nejvyímu státnímu zástupci.
(2) Je-li opis dovolání podaného obvinìným doruèen pøímo
soudem prvního stupnì, vyádá státní zástupce neprodlenì od
niího státního zastupitelství vekerý dostupný spisový materiál a dále postupuje shodnì, jak je uvedeno v odstavci 1.
(3) Neshledá-li státní zástupce dùvod k podání vlastního dovolání a vyaduje-li to povaha a závanost vìci, vypracuje
vyjádøení k dovolání obvinìného, které s pøípadným souhlasem s projednáním dovolání v neveøejném zasedání doruèí
soudu prvního stupnì.2)
(4) Není-li vysloven souhlas s projednáním dovolání v neveøejném zasedání po doruèení opisu dovolání podaného obvinìným, je mono vyslovit tento souhlas i dodateènì.
Èl. 12
Úèast u veøejného zasedání
(1) Státní zástupce, který se úèastní veøejného zasedání konaného o dovolání (§ 265r odst. 2 tr. ø.), postupuje pøimìøenì
podle pøísluných ustanovení pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/1994.3)
(2) Opis rozhodnutí Nejvyího soudu Èeské republiky
o dovolání doruèí státnímu zastupitelství, které podalo podnìt
nebo návrh na podání dovolání a dále státnímu zastupitelství,
které bude ve vìci èinné, dolo-li ke zruení napadeného
rozhodnutí soudu.
Èl. 13
Úèinnost
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

èástka 3
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 10/2001
nejvyího státního zástupce ze dne 13. prosince 2001, jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního
zástupce poø. è. 1/1998 ze dne 29. ledna 1998, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøi
pøezkoumávání trestních vìcí na základì podnìtù ke stínostem pro poruení zákona a pøi
pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní iniciativy státního zastupitelství
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.
1/1998 ze dne 29. ledna 1998, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøi pøezkoumávání trestních vìcí na základì podnìtù ke stínostem pro poruení zákona a pøi pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní iniciativy státního zastupitelství, se mìní takto:
1. Èl. 2 zní:

"Pøezkumné øízení

(1) Pøezkumným øízením se rozumí postup státního zastupitelství pøísluného podle èl. 3 (dále jen "pøísluné státní zastupitelství"), kterým pøezkoumává, zda pravomocným rozhodnutím státního zástupce nebo soudu nebyl poruen zákon nebo
zda takové rozhodnutí nebylo uèinìno na podkladì vadného
postupu øízení a posuzuje, zda pøevauje zájem na plné zákonnosti pøezkoumávaného rozhodnutí a øízení, které mu pøedcházelo, nad zájmem na stabilitì a nezmìnitelnosti takového
rozhodnutí a v pøípadech poruení zákona ve prospìch obvinìného i to, zda podání stínosti pro poruení zákona v neprospìch obvinìného mùe mít význam pro sjednocení praxe
nebo pro výklad zákona.
(2) Státní zastupitelství provádí pøezkumné øízení:
a) na základì podnìtu (§ 31 jednacího øádu, § 389a tr. ø.),
kdy postupem podle § 43 jednacího øádu navrhuje ministru spravedlnosti podání stínosti pro poruení zákona nebo odloení podnìtu, nebo
b) z vlastní iniciativy nebo z iniciativy jiného státního zastupitelství, kdy shledá-li dùvodným podání stínosti
pro poruení zákona, pøedloí nástin této stínosti ministru spravedlnosti, jinak návrh státního zastupitelství
na pøezkumné øízení nebo vlastní poznatek odloí."
2. V èl. 3 odst. 3 se v citaci zákona o státním zastupitelství slova "v platném znìní" nahrazují slovy "ve znìní pozdìjích
pøedpisù" a slova "èl. 6 pokynu obecné povahy nejvyího
státního zástupce poø. è. 9/1994 v platném znìní" v závorce se
nahrazují slovy "èl. 7 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 11/2000".
3. V èl. 3 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4, který vèetnì
poznámky pod èarou è. 1) zní:
"(4) Ve vìci, ve které bylo v posledním stupni èinné Nejvyí státní zastupitelství, provádí pøezkumné øízení toto stát-

ní zastupitelství. Podrobnosti upravuje zvlátní pøedpis.1)
4. V èl. 4 odstavce 1 a 2 znìjí:
"(1) Pøi pøezkumném øízení na základì podnìtu nebo z vlastní iniciativy pøísluného státního zastupitelství si spisový materiál, který má pro posouzení zákonnosti pøezkoumávaného
rozhodnutí a øízení mu pøedcházejícího význam, toto státní
zastupitelství vyádá pøímo od orgánu èinného v trestním øízení, který ve vìci rozhodl. V odùvodnìných pøípadech poádá o opatøení spisového materiálu nií státní zastupitelství.
(2) Pøedkládá-li nií státní zastupitelství z vlastní iniciativy
návrh na pøezkumné øízení a podání stínosti pro poruení zákona pøíslunému státnímu zastupitelství, návrh podrobnì odùvodní a pøedloí dostupný spisový materiál nezbytný pro pøezkumné øízení. Nelze-li vekerý tento materiál pøedloit souèasnì s návrhem ve lhùtì stanovené v odstavci 3, pøedloí nií
státní zastupitelství návrh s opatøeným materiálem a sdìlí dùvody bránící pøedloení spisových podkladù v plném rozsahu."
5. V èl. 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Pøedkládá-li státní zastupitelství pøíslunému státnímu
zastupitelství návrh na pøezkumné øízení a na podání stínosti
pro poruení zákona proti rozhodnutí, jeho zruení se lze domáhat cestou dovolání (§ 265a odst. 1, 2 tr. ø.), uèiní tak nejpozdìji tøicet dnù pøed skonèením lhùty dvou mìsícù od doruèení pravomocného rozhodnutí státnímu zástupci. Nebylo-li
proti takovému rozhodnutí dovolání podáno, lze pøedloit návrh na podání stínosti pro poruení zákona ve prospìch obvinìného i po uplynutí lhùty stanovené v § 266a odst. 1 tr. ø."
Dosavadní odstavec 3 se oznaèuje jako odstavec 4.
6. V èl. 6 se dosavadní text tohoto èlánku oznaèuje jako odstavec 1. V prvé závorce se zruují slova "a § 267 odst. 1 tr.
ø." a ve druhé vìtì se oznaèení odstavce "2" u § 267 nahrazuje oznaèením "5".
Za odstavec 1 doplòuje odstavec 2, který zní:
"(2) Jestlie u pravomocného rozhodnutí, jeho zruení se
lze domáhat cestou dovolání, ji uplynula lhùta dvou mìsícù
od jeho doruèení státnímu zástupci a dovolání bylo podáno,
pøezkumné øízení se neprovádí."
7. Èl. 8 vèetnì nadpisu zní:
"Èl. 8
Návrh na odloení podnìtu
(1) Návrh na odloení podnìtu (§ 43 odst. 1 jednacího øádu)

1) Opatøení nejvyího státního zástupce poø. è. 1/2000 ze dne 5. 5. 2000, kterým se vydává organizaèní øád Nejvyího státního zastupitelství,
ve znìní zmìn."
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uèiní pøísluné státní zastupitelství ministru spravedlnosti v pøedkládací zprávì, ve které uvede, jak se vypoøádalo s námitkami
uvedenými v podnìtu. K pøedkládací zprávì pøipojí podnìt a dostupný spisový materiál, který má význam pro posouzení dùvodnosti podnìtu. Není-li po posouzení vìci ve smyslu èl. 2 odst. 1
podání stínosti pro poruení zákona shledáno úèelným, uvede
v pøedkládací zprávì rovnì skuteènosti, které tento závìr odùvodòují.
(2) Pøezkumný spis pøísluného státního zastupitelství musí
obsahovat podrobný skutkový a právní rozbor pøezkoumávané
vìci.
(3) Ve vìci, v ní bylo rozhodnutí, proti kterému podnìt
smìøuje, pøezkoumáno ve smyslu § 174a tr. ø., postaèí v pøezkumném spise uvést odkaz na spis obsahující stanovisko
k zákonnosti pøezkoumávaného rozhodnutí. V tìchto vìcech
Nejvyí státní zastupitelství návrh na odloení podnìtu ministru spravedlnosti v pøedkládací zprávì struènì odùvodní."
8. V èl. 9 odst. 2 se za písm. b) vkládá nové písm. c), které zní:
"c) oznaèení výroku rozhodnutí, který má být stíností pro
poruení zákona napaden a v jakém rozsahu,".
Dosavadní písm. c) a f) se oznaèují jako písm. d) a g).
Písm. d) zní:
"d) z jakých dùvodù má být konkrétní výrok rozhodnutí stíností pro poruení zákona napaden, vèetnì uvedení zákonných
ustanovení, která byla tímto výrokem nebo v øízení napadenému výroku pøedcházejícímu poruena,".
V písm. g ) se za slovo "na" vkládá slovo "konkrétní".
9. V èl. 9 odst. 3 písm. d) zní:

èástka 3

"d) je-li navrhováno podání stínosti pro poruení zákona
proti rozhodnutí, jeho zruení se lze domáhat cestou dovolání
(§ 265a odst. 1, 2 tr. ø.), výrazné oznaèení konce lhùty stanovené v ustanovení § 266a odst. 1 tr. ø. a informace, je-li v dobì
pøedkládání nástinu dostupná, zda ve vìci bylo podáno dovolání,"
10. V èl. 9 odst. 4 písm. a) se zruují slova "(èl. 5 odst. 1)"
a v èl. 9 odst. 4 písm. b) citace "(èl. 6)".
11. V èl. 9 odstavec 5 zní:
"(5) Pokud je pøedkládán nástin stínosti pro poruení zákona proti rozhodnutí, jeho zruení se lze domáhat cestou dovolání (§ 265a odst. 1, 2 tr. ø.), je nutné pøedloit tento nástin
ministru spravedlnosti spolu s pøedkládací zprávou a pøílohami bez prùtahù, nejpozdìji vak deset dnù pøed skonèením
lhùty dvou mìsícù od doruèení napadeného rozhodnutí státnímu zástupci. Má-li být ve shora uvedené vìci podána stínost
pro poruení zákona ve prospìch obvinìného a ve vìci nebylo podáno dovolání, lze nástin takovéto stínosti pro poruení
zákona pøedloit ministru spravedlnosti i po uplynutí lhùty
stanovené v ustanovení § 266a odst. 1 tr. ø."
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

èástka 3
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 11/2001
nejvyího státního zástupce, jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 11/2000
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 pokynù obecné povahy nejvyího státního zástupce
poø. è. 2/2000, poø. è. 7/2000, poø. è. 10/2000 a poø. è. 11/2000
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.
11/2000 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 pokynù obecné povahy nejvyího státního
zástupce poø. è. 2/2000, poø. è. 7/2000, poø. è. 10/2000 a poø.
è. 11/2000, se mìní, takto:

(2) Vrchní státní zástupci a krajtí státní zástupci mohou
v odùvodnìných pøípadech uloit nejblíe niím státním zastupitelství v obvodu své pùsobnosti, aby jim tato státní zastupitelství po urèitou dobu podávala informace o trestných
èinech, které souèasnì stanoví. Pøitom postupují podle odst.
1 obdobnì."
6. V èl. 5 odst. 1 písm. a) se èíslovka "159" nahrazuje èíslovkou "159a".
7. V èl. 5 odst. 1 písm. b) se slova "sdìlení obvinìní nebo záznamu o nìm" nahrazují slovy "záznamu o zahájení úkonù trestního øízení k objasnìní a provìøení skuteèností dùvodnì
nasvìdèujících tomu, e byl spáchán trestný èin (§ 158 odst. 3
tr. ø.), nebo usnesení o zahájení trestního stíhání".

1. V èl. 3 se doplòuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) ádost o sdìlení pøipomínek státní zastupitelství postupem podle odstavce 2 nepøedkládá, byla-li tato ádost souèasnì adresována i Nejvyímu státnímu zastupitelství. Tím není
dotèena jeho povinnost pøedloit Nejvyímu státnímu zastupitelství pøipomínky."

8. V èl. 5 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) obaloby, návrhu na potrestání anebo jiného rozhodnutí ve
vìci v pøípravném øízení (§ 176, § 179c nebo § 171 a § 173 tr.ø.),".

2. V èl. 4 odst. 1 první vìtì se zruují slova "prostøednictvím
nejblíe vyích státních zastupitelství vykonávajících nad nimi dohled (§ 9 odst. 1 a 2 zákona)".

10. V èl. 5 odst. 3 v první vìtì se zruují slova "nebo pùsobí
pøi postupu pøed zahájením trestního stíhání podle hlavy deváté trestního øádu,".

3. V èl. 4 odst. 1 se za písmeno g) doplòují nová písmena h) a i),
která znìjí:
"h) trestných èinech spáchaných v souvislosti s jinými mimoøádnými událostmi ve smyslu § 2 písm. b) zákona è.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
i) trestných èinech, o nich koná trestní øízení Úøad dokumentace a vyetøování zloèinù komunismu."

11. V èl. 7 odst. 2 se vypoutìjí slova "vyetøovatele nebo"
a slova "vyetøovatelem nebo".

4. V èl. 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Stejnopis informace, kterou státní zastupitelství podává
podle odst. 1, zale souèasnì nejblíe vyímu státnímu zastupitelství na vìdomí."
Dosavadní odstavec 2 se oznaèuje jako odstavec 3.
5. Za èlánek 4 se vkládá se nový èlánek 4a, který zní:
"Èl. 4a
(1) Nejvyí státní zástupce mùe svým opatøením stanovit,
e nií státní zastupitelství budou podávat Nejvyímu státnímu zastupitelství informace i o jiných trestných èinech,
ne jen o trestných èinech uvedených v èl. 4 odst. 1. Okruh
tìchto trestných èinù nejvyí státní zástupce v opatøení
souèasnì vymezí.

9. V èl. 5 odst. 1 písm. f) se na konci textu vkládají slova
"nebo dovolání".

12. V èl. 14 odst. 3 se vkládá nové písmeno b) tohoto znìní:
"b) odkaz na úpravu obsaenou v § 265d odst. 1 tr. ø. s vysvìtlením povahy dovolání a jeho rozdílu mezi ním a podnìtem ke stínosti pro poruení zákona v trestním øízení,"
Dosavadní písmeno b) se oznaèuje jako písmeno c).
13. V èl. 14 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) odkaz na úpravu obsaenou v § 174a tr. ø. s vysvìtlením
povahy tohoto oprávnìní nejvyího státního zástupce a jeho
vztahu ke stínosti pro poruení zákona a dovolání v trestním
øízení,"
Dosavadní písmena a) a c) se oznaèují jako písmena b) a d).
Závìreèná ustanovení
Èl. II
Tímto pokynem obecné povahy se zruuje pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 5/1999 ze dne 15.
záøí 1999, kterým se upravuje postup státních zastupitelství
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pøed zahájením trestního stíhání a pøi trestním stíhání osob ve
vìcech zpracovávaných Úøadem pro dokumentaci a vyetøování zloèinù komunismu, u nich uplyne promlèecí doba podle § 67 odst. 1 písm. b) tr. zák. dnem 31. 12. 1999.
Èl. III

èástka 3

Úèinnost
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

13
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 12/2001
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, ve znìní 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
(úplné znìní vyhláeno pokynem obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/2001)
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:

5. V èl. 9 odst. 1 se na konci pøipojuje vìta: "Zároveò informuje o zadrení osoby, o její vydání jde.".

Èl. I

6. V èl. 10 odstavec 1 zní:
"(1) Shledá-li státní zástupce dùvod vazby podle § 381 odst.
1 tr. ø., zadrí osobu, o její vydání jde, nebo dá k jejímu zadrení pøíkaz policejnímu orgánu (§ 379 odst. 4 vìta první tr.
ø.). Ohlednì zadrení se pouijí pøimìøenì ustanovení § 76
odst. 3 a 6 tr. ø.".
Dosavadní odstavce 1 a 5 se oznaèují jako odstavce 2 a 6.

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 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, v úplném znìní vyhláeném pokynem obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/2001, se mìní takto:
1. V èl. 1 písm. c) se za slova "cizozemským orgánùm v trestních vìcech" a za slova "cizozemských orgánù v trestních
vìcech" vkládá slovo "zejména".
2. V èl. 2 odst. 1 se slova "dvacáté ètvrté" nahrazují slovy
"dvacáté páté".
3. V èl. 5 odst. 1 vìtì první se slova "pøípravného øízení, které
se proti nìmu vede" nahrazují slovy "trestního stíhání, které se
proti nìmu koná".
4. V èl. 8 se na konci pøipojuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Rozhodne-li krajský soud odlinì od návrhu státního
zástupce na rozhodnutí o pøípustnosti vydání, pøezkoumá státní zástupce toto rozhodnutí, pøièem vezme v úvahu i dalí
skuteènosti zjitìné soudem po podání návrhu. Dospìje-li
k závìru, e vekeré zjitìné skuteènosti ve svém souhrnu
neodùvodòují rozhodnutí soudu, podá stínost, kterou v pøípadì potøeby spojí se stíností proti rozhodnutí soudu o proputìní vydávané osoby z vydávací vazby. Obdobnì pøezkoumá i pravomocné rozhodnutí, pøièem zváí i podnìt ministru
spravedlnosti k postupu podle § 380 odst. 3 tr. ø.".

7. V èl. 10 odst. 2 na poèátku první vìty se za slovo "Výslech"
vkládají slova "provádìný podle § 379 odst. 3 tr. ø. státní zástupce".
8. V èl. 10 odstavec 3 zní:
"(3) Nejpozdìji do 48 hodin od zadrení odevzdá státní zástupce osobu, která má být vydána, pøíslunému krajskému
soudu a navrhne vzetí takové osoby do vazby. Neshledá-li
státní zástupce dùvod k tomuto postupu, naøídí proputìní
takové osoby ze zadrení na svobodu.".
9. V èl. 10 odst. 4 vìta první zní: "V návrhu na vzetí zadrené
osoby do vazby státní zástupce 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.".
10. V èl. 10 odst. 5 se za slova "pøedbìného etøení, e" vkládají slova "pøed soudem".
11. V èl. 10 odst. 6 se za slova "o tomto návrhu" vkládají slova "a o rozhodnutí soudu podle § 381 odst. 1 tr. ø.".
12. V èl. 10a odst. 1 vìtì první se slova "v zatýkacím rozkazu
nebo v ádosti o vydání" nahrazují slovy "v zatýkacím rozkazu a pozdìji v ádosti o vydání".
13. V èl. 10a odst. 2 vìta první zní:
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"(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, odùvodòují-li zjitìné skuteènosti obavu z jejího útìku
a nebyla-li dosud vzata do vazby.".
14. V èl. 19 se jeho dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a pøipojuje se odstavec 2, který zní:
"(2) K rozhodnutí o pøevzetí trestního stíhání z ciziny je v pøípadech uvedených v odstavci 1 pøísluné státní zastupitelství,
které by bylo pøísluné k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení (§ 383a vìta druhá tr. ø.). Obdríli ádost cizozemského orgánu státní zastupitelství, které není
k rozhodování pøísluné, pøedá ji neprodlenì státnímu zastupitelství pøíslunému a informuje o tom orgán cizího státu, který
mu ádost zaslal.".
15. V èl. 21 odst. 3 se slova "písm. ch)" nahrazují slovy "písm.
j)" a slova "§ 159" v textu se nahrazují slovy "159a".
16. V èl. 22 odst. 1 se zruují slova "Nejvyím státním zastupitelstvím podle § 383b tr. ø.".
17. V èl. 22 se na konci pøipojuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Trestní vìc odevzdá státní zastupitelství pøísluné k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném
øízení, pokud se obvinìný nachází na území státu, kam má být
trestní stíhání pøedáno (§ 383b odst. 2 tr. ø.). V ostatních pøípadech odevzdá trestní vìc Nejvyí státní zastupitelství (§ 383b
odst. 1 tr. ø.). Èl. 34 o styku státního zastupitelství a cizozemských justièních orgánù tím není dotèen.".
18. V èl. 24 odst. 1 se slova "provádí dozor nad pøípravným
øízením nebo samo pøípravné øízení vede" nahrazují slovy
"vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v pøípravném
øízení nebo samo pøípravné øízení koná".
19. V èl. 24 odst. 4 se slovo "vyetøovatele" nahrazuje slovy
"policejního orgánu".
20. V èl. 25 odst. 3 písm. f) se èíslovka "2" nahrazuje èíslovkou "3".
21. V èl. 32 odst. 2 se slovo "vyetøovatel" nahrazuje slovy
"policejní orgán".
22. V èl. 33 odst. 3 text v závorce zní: "§ 172 odst. 1 písm. d),
§ 11 odst. 1 písm. j) tr. ø.".
23. V èl. 35 odst. 1 zní:
"(1) Spáchal-li obèan cizího státu na území Èeské republiky
trestný èin a nelze-li proti nìmu pro jeho nepøítomnost na
území Èeské republiky zahájit trestní stíhání (§ 160 odst. 1 tr.
ø.), pøísluný státní zástupce zabezpeèí provedení nezbytných
úkonù ve smyslu § 158 odst. 3 tr. ø., popøípadì provedení
výslechù osob ve smyslu § 158 odst. 8 tr. ø.".
24. V èl. 35 odst. 2 se slova "rozhodnutí podle § 159 odst. 1 a
4 tr. ø." nahrazují slovy "rozhodnutí nebo opatøení podle § 159a
odst. 1 a 4 tr. ø.".
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25. V èl. 35 odst. 3 vìta druhá zní: "S trestním oznámením se
pøíslunému orgánu cizího státu pøedá spisový materiál, protokoly a úøední záznamy o úkonech provedených podle § 158
odst. 3 tr. ø., vèetnì záznamu o zahájení úkonù trestního øízení
(§ 158 odst. 3 vìta první tr. ø.), a protokoly o provedených
neopakovatelných a neodkladných úkonech.".
26. V èl. 38 odstavec 1 zní:
"(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 obvi-nìné stíhané v obvodech pùsobnosti Mìstského státního zastupitelství v Praze, Krajského státního zastupitelství v Praze, Krajského státního zastupitelství v Èeských Budìjovicích, Krajského státního zastupitelství v Plzni, Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové a pøedávané do Polské republiky a Krajské státní zastupitelství v Ostravì pro obvinìné stíhané v obvodech pùsobnosti Krajského státního zastupitelství v Brnì
a Krajského státního zastupitelství v Ostravì a pøedávané do
Polské republiky.".
27. V èl. 39 odst. 2 slova v závorce znìjí: "§ 384 odst. 1 tr. ø.".
28. V èl. 40 odstavec 1 zní:
"(1) Právní pomoc zahrnuje zejména
a) vydání a odnìtí vìci (§ 78, § 79 tr.ø.), jako i její vrácení nebo vydání (§ 80 tr. ø.),
b) zajitìní penìních prostøedkù na úètu u banky, u spoøitelního nebo úvìrního drustva nebo jiných subjektù,
které vedou úèet pro jiného, blokace penìních prostøedkù penzijního pøipojitìní se státním pøíspìvkem, blokace èerpání finanèního úvìru a blokace finanèního pronájmu, jako i zajitìní zaknihovaných cenných papírù
(§ 79a, § 79b, § 79c tr. ø.), zajitìní nároku pokozeného (§ 47 tr. ø.), zajitìní výkonu trestu propadnutí majetku (§ 347 tr. ø.),
c) domovní a osobní prohlídku a prohlídku jiných prostor
a pozemku (§ 82, § 83a, § 83b tr. ø.),
d) zadrení a otevøení zásilek (§ 86, § 87 tr. ø.), zámìnu zásilky (§ 87a tr. ø.) a sledování zásilky (§ 87b tr. ø.),
e) odposlech a záznam telekomunikaèního provozu a zjiování údajù o uskuteènìném telekomunikaèním provozu (§ 88, § 88a tr. ø.),
f) výslech obvinìného (§ 91 tr. ø.), svìdka (§ 101, § 102 tr.
ø.) a pokozeného (§ 43 tr. ø.), jako i dalích osob, jejich výpovìï má význam pro trestní øízení, napø. výslech znalce (§ 108 tr. ø.) nebo vyjádøení zúèastnìné osoby (§ 42 tr. ø.),
g) konfrontaci (§ 104a tr. ø.), rekognici (§ 104b tr. ø.), vyetøovací pokus (§104c tr. ø.), rekonstrukci (§ 104d tr.
ø.), provìrku na místì (§ 104e tr. ø.),
h) opatøení znaleckého posudku a odborného vyjádøení (§
105 tr. ø.) vèetnì vyetøení duevního stavu (§ 116 a §
118 tr. ø.),
i) opatøení vìcných a listinných dùkazù jinými postupy
ne shora uvedenými, napø. opatøení zprávy bankovní
instituce k bankovnímu úètu (§ 112, § 8 odst. 2 tr. ø.),
j) ohledání (§ 113 tr. ø.), vèetnì prohlídky tìla a jiných po-
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dobných úkonù (§ 114 tr. ø.) a prohlídky a pitvy mrtvoly a její exhumace (§ 115 tr. ø.),
k) pouití operativnì pátracích prostøedkù, tedy pøedstíraného pøevodu (§ 158c tr. ø.), sledování osob a vìcí (§ 158d
tr. ø.) a pouití agenta (§ 158e tr. ø.),
l) doruèování rozhodnutí, pøedvolání a jiných písemností
dùleitých pro trestní øízení.".
29. V èl. 40 odst. 2 text v závorce zní: "zejména § 158 odst. 8,
§ 158b odst. 3, § 160 odst. 4, §164 odst. 1, 2 a 4, § 169 odst.
1 a § 211 a § 212 tr. ø.".
30. Na konci se pøipojuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Je-li do Èeské republiky na základì doádání o provedení úkonu trestního øízení pøedávána osoba, která má být na
základì vyhláené mezinárodní smlouvy, kterou je Èeská republika vázána, nebo na základì výhrady cizího státu drena
ve vazbì, podá státní zástupce, v jeho obvodu má být proveden úkon, který je pøedmìtem doádání, pøíslunému krajskému soudu návrh na vzetí takové osoby do vazby (§ 384 odst.
4 tr. ø.).".
31. V èl. 41 odst. 2 písm. b) se slova "v pøípravném øízení
trestním, toto øízení provádí nebo pùsobí pøi postupu, který
pøípravnému øízení pøedchází" nahrazují slovy "nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení nebo pøípravné øízení
koná".
32. V èl. 46 odst. 1 se slovo "vyetøovatele" nahrazuje slovy
"policejního orgánu".
33. V èl. 46 odst. 4 se slovo "vyetøovatel" nahrazuje slovy
"policejní orgán".
34. V èl. 46 odst. 5 se slovo "vyetøovatel" nahrazuje slovy
"policejní orgán".
35. V èl. 46 odst. 6 se slovo "vyetøovateli" a slovo "vyetøovatel" nahrazují slovy "policejnímu orgánu" a "policejní
orgán".
36. V èl. 50 odst. 3 vìtì druhé se slovo "mezinárodnìprávního" nahrazuje slovem "mezinárodního".
37. V èl. 50 odst. 4 vìtì druhé se slovo "vyetøovateli"
nahrazuje slovy "policejnímu orgánu".
38. V èl. 50 odst. 5 se slova "Úøad vyetøování pro ÈR Policie
ÈR" nahrazují slovy "Úøad sluby kriminální policie a vyetøování Policejního prezidia ÈR nebo jiný útvar Policejního
prezidia Èeské republiky s celostátní pùsobností".
39.V èl. 50 odst. 6 se slovo "vyetøovatelem" v první vìtì a slo-
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vo "vyetøovatele" v druhé vìtì nahrazuje slovy "policejním
orgánem" a "policejního orgánu".
40. V èl. 51 odst. 1 se slovo "vyetøovatel" nahrazuje slovy
"policejní orgán".
41. V èl. 51 odst. 2 se slovo "vyetøovatele" nahrazuje slovy
"policejního orgánu".
42. V èl. 51 odst. 4 vìtì první se slovo "vyetøovateli"
nahrazuje slovy "policejnímu orgánu".
43. V èl. 51 odst. 5 se slovo "vyetøovatele" nahrazuje slovy
"policejního orgánu".
44. V èl. 51 odst. 6 se slovo "vyetøovatelem" ve vìtì první
a slovo "vyetøovateli" a "vyetøovatel" ve vìtì druhé nahrazují slovy "policejním orgánem", "policejnímu orgánu" a "policejní orgán". Slovo "vyetøovateli" v tøetí vìtì se nahrazuje
slovy "policejnímu orgánu".
45. V èl. 52 odst. 1 vìtì první se slovo "vyetøovatelé"
nahrazuje slovy "policejní orgány".
46. V èl. 52 odst. 3 se slova "vyetøovateli, kteøí" nahrazují
slovy "policejnímu orgánu, je".
47. V èl. 53 odst. 2 vìtì první se slova "pøísluného vyetøovatele" nahrazují slovy "pøísluný policejní orgán". Ve vìtì
druhé se slovo "vyetøovatel" nahrazuje slovy "policejní orgán".
48. V èl. 54 odst. 6 v první vìtì se slovo "vyetøovatele" nahrazuje slovy "policejního orgánu" a ve druhé vìtì se slovo
"vyetøovatel" nahrazuje slovy "policejní orgán".
49. V èl. 58 odst. 2 se písm. a) zruuje. Dosavadní písm. b) a c)
se novì oznaèují jako písm. a) a b).
50. Èást druhá [(oddíly ètvrtý a pátý, èl. 68 a èl. 72, vèetnì
poznámek pod èarou 1a), 1b), 1c), 1d) a 2)] se zruují.
Dosavadní èást tøetí se oznaèuje jako èást druhá.
Èl. II
Úèinnost
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.

Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 13/2001
nejvyího státního zástupce, kterým se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/2000
ze dne 27. dubna 2000, jím se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství pøi postihu trestného èinu
nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek a jedù podle § 187a tr. zák.
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
6/2000 ze dne 27. 4. 2000, jím se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství pøi postihu trestného èinu nedovolené výroby a drení omamných a psychotropních látek
a jedù podle § 187a tr. zák., se mìní takto:
1. V èl. 2 odst. 2 se slova "zprávy o nápadu vìci, o stavu provìøování, záznamu o sdìlení obvinìní nebo opisu protokolu
o neodkladném èi neopakovatelném úkonu" nahrazují slovy
"záznamu o zahájení úkonù trestního øízení k objasnìní a provìøení skuteèností dùvodnì nasvìdèujících tomu, e byl spáchán trestný èin (§ 158 odst. 3 tr. ø.) nebo usnesení o zahájení
trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ø.)".
2. V èl. 2 odst. 3 se vkládá na konci odstavce nová vìta, která
zní: "Tím nejsou dotèena ustanovení o výkonu dozoru státního
zástupce nad dodrováním lhùt stanovených pro provìøování
(§ 159 tr. ø.) a vyetøování (§ 167 tr. ø.) trestných èinù."
3. V èl. 2 odst. 4 se slova "vyetøovatelem nebo" a slova
"anebo rozhodnutí podle § 171 a § 173 tr. ø." zruují a èíslovka "159" se nahrazuje èíslovkou "159a".
4. V èl. 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Koná-li se o trestném èinu podle § 187a tr. zák. zkrácené pøípravné øízení (§ 179a a násl. tr. ø.), postupuje státní zástupce podle odst. 1 a 4 pøimìøenì."
Dosavadní odstavec 5 se oznaèuje jako odstavec 6.

5. V èl. 3 odst. 1 se slova "záznamu o sdìlení obvinìní" nahrazují slovy "usnesení o zahájení trestního stíhání", slova
"opisu protokolu o neodkladném nebo neopakovatelném úkonu (§ 160 odst. 2, 4 tr. ø.)" se zruují a za slova "a pøi vypracování obaloby" se vkládá èárka a slovo "návrhu na potrestání".
6. V èl. 3 odst. 1 písm. a) se slovo "vyetøovateli" nahrazuje
slovem "policejnímu orgánu".
7. V èl. 3 odst. 1 písm. c) se slova "vyetøovatelem nebo" vypoutìjí.
8. V èl. 3 odst. 4 se za slova "V alobním návrhu obaloby"
vkládá èárka a slova "návrhu na potrestání".
9. V èl. 4 se vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Koná-li se o tomto trestném èinu zkrácené pøípravné øízení, postupuje státní zástupce podle odst. 1 a 5 pøimìøenì.
Ustanovení § 307 tr. ø. se vak v tomto øízení neuije."
10. V èl. 5 odst. 1 se za slova "trestní stíhání" vkládají slova
"nebo zjednoduené øízení".
11. V èl. 5 se vkládá nový odstavec 5, který vèetnì poznámky
pod èarou è. 1 zní:
"(5) Postup státního zastupitelství v øízení o dovolání upravuje zvlátní pokyn obecné povahy.1)
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

1) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9/2001, kterým se upravuje postup státních zastupitelství v øízení o dovolání v trestních vìcech."
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 14/2001
nejvyího státního zástupce ze dne 13. prosince 2001 o podrobnostech dozoru státních zástupcù nad dodrováním
právních pøedpisù pøi výkonu vazby a pøi výkonu trestu odnìtí svobody a o zruení pokynu obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu,
ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 1/2000
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
Èl. 1
Pøíslunost
(1) Dozor nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu
vazby a pøi výkonu trestu odnìtí svobody1) (dále jen "dozor")
vykonává povìøený státní zástupce krajského státního zastupitelství (dále jen "státní zástupce"), v jeho obvodu se vazba
nebo trest odnìtí svobody vykonává.
(2) Oprávnìní státního zástupce vyího státního zastupitelství2) vùèi státnímu zástupci uvedenému v odstavci 1 vykonává povìøený státní zástupce pøidìlený k vrchnímu státnímu zastupitelství, v jeho obvodu je krajské státní zastupitelství
uvedené v odstavci 1 (dále jen "státní zástupce povìøený výkonem dohledu").
(3) Státní zástupce povìøuje výkonem dozoru uvedeného
v odstavci 1 nebo výkonem oprávnìní uvedených v odstavci 2
na dobu neurèitou nebo na dobu urèitou nejvyí státní zástupce, který také toto povìøení zruuje.
(4) Státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství urèený
nejvyím státním zástupcem plní vùèi státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu povinnosti podle § 9 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a tohoto pokynu obecné povahy.
Pøedmìt dozoru
Èl. 2
(1) Pøedmìtem dozoru je dùsledné dodrování obecnì závazných právních pøedpisù (dále jen "právní pøedpisy") pøi
výkonu vazby a výkonu trestu odnìtí svobody3). Pøedmìtem
dozoru není vhodnost nebo úèelnost postupu Vìzeòské sluby

za pøedpokladu, e samotný postup je v souladu s právním
pøedpisem. Pøedmìtem dozoru není ani koncepce výkonu vazby nebo trestu odnìtí svobody, ani správnost nebo úèelnost aktù Vìzeòské sluby, které mají povahu pouze organizaèní, øídící nebo hospodáøskou.
(2) Státní zástupce dbá zvlátì na to, aby ve vazbì nebo ve
výkonu trestu odnìtí svobody nebyl nikdo dren nezákonnì.
Èl. 3
(1) Ve vztahu k výkonu vazby státní zástupce zejména provìøuje
a) dodrování právních pøedpisù o pøijímání a umísování
obvinìných a pøi jejich pøemísování4) vèetnì toho, zda
osobní spisy obvinìných obsahují stanovené podklady
pro výkon vazby,
b) zda byl obvinìný v zákonem stanovených pøípadech
neodkladnì proputìn z vazby, zda byly pøitom dodreny související právní povinnosti5) a zda nejsou ve vazbì
dreny osoby, jejich trestní stíhání bylo zastaveno,
c) dodrování právních pøedpisù o právech a povinnostech
obvinìných, zejména, zda zpùsob výkonu vazby neohrouje nebo nenaruuje splnìní úèelu vazby nebo zda
obvinìný není podrobován nedùvodným omezením,
d) zda vìznice neprodlenì odesílá pøísluným státním orgánùm ádosti a stínosti obvinìných,6)
e) uplatòování a dodrování právních pøedpisù o kázeòských pøestupcích a vycházkách,
f) dodrování právních pøedpisù o výkonu vazby u zvlátních skupin obvinìných (mladiství, eny, cizinci)7), zejména v souvislosti s umísováním tìchto obvinìných do
cel a ve vztahu k obvinìným cizincùm zvlátì také, zda
byli stanoveným zpùsobem pouèeni a zda v pøípadì pøemístìní obvinìného cizince správa vìznice vyrozumìla
pøísluný konzulární úøad8).
(2) Ve vztahu k výkonu trestu odnìtí svobody státní zás-

1) § 4a zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 169/1999 Sb.
§ 29 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní zákona è. 208/2000 Sb.
§ 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù.
2) § 11a zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 169/1999 Sb.
3) Zákon è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní zákona è. 359/1999 Sb.
Zákon è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní zákona è. 208/2000 Sb. a zákona è. 258/2000 Sb.
Vyhláka è. 109/1994 Sb., kterou se vydává øád výkonu vazby, ve znìní vyhláky è. 292/2001 Sb.
Vyhláka è. 345/1999 Sb., kterou se vydává øád výkonu trestu odnìtí svobody.
4) § 5 a 8 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 5 a 12 a § 20 a 21 vyhláky è. 109/1994 Sb.
5) § 10 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 22 vyhláky è. 109/1994 Sb.
6) § 20 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
7) § 26 a 28 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 72 a 80 vyhláky è. 109/1994 Sb.
8) § 80 odst. 1, 3 øádu výkonu vazby.
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tupce zejména provìøuje
a) dodrování právních pøedpisù o pøijímání a umísování
odsouzených vèetnì dodrování oddìleného umísování odsouzených a vnitøní diferenciace výkonu trestu9),
b) zda nedochází k naruování úèelu výkonu trestu odsouzenými nebo pracovníky podnikù, v nich jsou odsouzení zaøazeni do práce,
c) dodrování právních pøedpisù o právech a povinnostech
odsouzených,
d) dodrování právních pøedpisù o ochranì práv odsouzených vèetnì prostøedkù právní ochrany10), pøitom se zamìøuje i na to, zda byly vèas a podle urèení odeslány
státnímu zastupitelství nebo jiným orgánùm nebo èinitelùm stínosti a ádosti odsouzených,
e) zákonnost pouití donucovacích prostøedkù k dosaení
úèelu zákroku pøísluníka Vìzeòské sluby,
f) dodrování právních pøedpisù o proputìní z výkonu trestu 11),
g) dodrování právních pøedpisù pøi ochranném léèení vykonávaném v prùbìhu výkonu trestu odnìtí svobody,
h) uplatòování a dodrování pøedpisù o ukládání a výkonu
kázeòských trestù a o udìlování kázeòských odmìn odsouzeným,
i) dodrování právních pøedpisù o zamìstnávání odsouzených,
j) zda se v souladu s úèelem výkonu trestu pøihlíí k vyivovací povinnosti odsouzených,
k) zda program zacházení obsahuje náleitosti stanovené
zákonem,
l) zda jsou øeditelem vìznice pøedkládány návrhy na pøeøazování odsouzených do vìznice jiného typu a návrhy
na podmínìné proputìní odsouzených z výkonu trestu
odnìtí svobody.
(3) Státní zástupce se zamìøuje rovnì na to, zda Vìzeòská
sluba ve vìznici splnila pøíkazy, které døíve vydal, a zda nedochází opakovanì k protiprávnímu jednání nebo opomenutí
tého druhu.
(4) Státní zástupce nenahrazuje výkon pùsobnosti Vìzeòské
sluby ani jiných orgánù nebo osob.

distvých odsouzených12), odsouzených en13), zvlátì pak matek nezletilých dìtí14), odsouzených trvale pracovnì nezaøaditelných15) a odsouzených s duevními poruchami a s poruchami chování16). Ve vztahu k tìmto skupinám odsouzených se
státní zástupce, vedle pøedmìtu dozoru podle èl. 2 a 3, zamìøuje také na dodrování pøísluných zvlátních právních povinností.
(2) V souvislosti s výkonem trestu odnìtí svobody mladistvými odsouzenými státní zástupce zejména provìøuje, zda
a) mladiství odsouzení vykonávají trest oddìlenì od ostatních odsouzených,
b) se vìznice zamìøuje na výchovu mladistvého odsouzeného a na zabezpeèení jeho pøípravy na budoucí povolání,
c) vìznice u mladistvého odsouzeného, který má plnit povinnou kolní docházku, zabezpeèuje její plnìní vyuèováním místo výkonu práce,
d) zda vìznice k formì a obsahu pøípravy mladistvého odsouzeného na budoucí povolání ádá o vyjádøení zákonného zástupce, který s mladistvým odsouzeným ve výkonu trestu odnìtí svobody udruje styk, a o vyjádøení
orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí17),
e) vìznice za splnìní zákonných podmínek umoní pøeruení výkonu trestu odnìtí svobody.
(3) V souvislosti s výkonem trestu odnìtí svobody
odsouzenými enami státní zástupce zejména provìøuje
a) vyøizování ádosti odsouzené matky nezletilého dítìte
o povolení, aby ve výkonu trestu odnìtí svobody mìla
dítì u sebe a starala se o nì za podmínek stanovených
zákonem18),
b) zda je umonìno pøeruení výkonu trestu za splnìní zákonných podmínek19).
(4) V souvislosti s výkonem trestu odnìtí svobody odsouzenými s duevními poruchami a s poruchami chování státní zástupce
zejména provìøuje, zda se ve vnitøním øádu vìznice a pøi volbì
obsahu a forem programu zacházení pøihlíí k závìrùm odborného lékaøského posouzení tìchto odsouzených a k nutnosti individuálního nebo skupinového terapeutického pùsobení16).

Èl. 4

Podklady pro výkon dozoru

(1) Státní zástupce pravidelnì vìnuje pozornost dodrování
právních pøedpisù pøi výkonu trestu odnìtí svobody u mla-

Státní zástupce vykonává dozor z úøední povinnosti. Podkladem pro posouzení, zda jsou pøi výkonu vazby nebo trestu

9) § 6, § 7 zákona è. 169/1999 Sb.
§ 3 a § 8 vyhláky è. 345/1999 Sb.
10) § 17 odst. 3, § 26 zákona è. 169/1999 Sb.
11) § 73 a § 75 zákona è. 169/1999 Sb.
12) § 60 a § 65 zákona è. 169/1999 Sb.
§ 82 a § 88 vyhláky è. 345/1999 Sb.
13) § 66 a § 68 zákona è. 169/1999 Sb.
§ 89 a § 90 vyhláky è. 345/1999 Sb.
14) § 67 zákona è. 169/1999 Sb.
§ 91 vyhláky è. 345/1999 Sb.
15) § 69 zákona è. 169/1999 Sb.
§ 92 a § 93 vyhláky è. 345/1999 Sb.
16) § 70 zákona è. 169/1999 Sb.
§ 94 vyhláky è. 345/1999 Sb.
17) § 61 odst. 6 zákona è. 169/1999 Sb.
18) § 67 odst. 1 a 3 zákona è. 169/1999 Sb.
19) § 68 zákona è. 169/1999 Sb.

Èl. 5
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odnìtí svobody dodrovány právní pøedpisy, jsou vekeré informace, které získá, zejména spisy, výsledky kontrol provedených orgány uvedenými v zákonì20), písemné a ústní podnìty, stínosti a ádosti odsouzených a jejich rodinných pøísluníkù, poznatky z úèasti na jednání soudù ve vykonávacím
øízení, poznatky z èinnosti státního zastupitelství, podaná vysvìtlení, listiny i jeho vlastní zjitìní.
Èl. 6
Metody výkonu dozoru
Metodami výkonu dozoru jsou
a) provìrka dodrování právních pøedpisù pøi výkonu vazby nebo pøi výkonu trestu odnìtí svobody (dále jen "provìrka"),
b) etøení provádìné na základì podnìtu k výkonu dozoru
(dále jen "proetøování podnìtu"),
c) etøení provádìné na základì jiného poznatku (dále jen
"proetøování jiného poznatku").
Èl. 7
Provìrka
(1) Provìrku ve vìznicích v obvodu své pùsobnosti provádí
státní zástupce podle plánu provìrek zpravidla jedenkrát za
dva mìsíce. Pøi provìrce se státní zástupce zamìøuje na stav
dodrování právních pøedpisù v rozsahu uvedeném v èl. 2 a èl.
3 a na to, jak jsou plnìna opatøení uèinìná na základì výsledkù pøedcházejících provìrek.
(2) Státní zástupce mùe provést té provìrku podle potøeby
nebo mimoøádnou provìrku. Provìrku podle potøeby provede
státní zástupce na podkladì poznatkù z vlastní èinnosti, které
získá z pravidelných provìrek, nebo v souvislosti s
proetøováním podnìtu nebo jiného poznatku, nebo na podkladì poznatkù z výsledkù kontrol provedených jinými státními orgány. Mimoøádnou provìrku provede státní zástupce zejména tehdy, získá-li poznatky o tom, e ve vìznici dochází k
událostem, které závaným zpùsobem naruují výkon vazby
nebo výkon trestu odnìtí svobody.
(3) Výsledek provìrky státní zástupce projedná s øeditelem
vìznice nebo s jeho zástupcem.
(4) O prùbìhu a výsledku provìrky poøídí státní zástupce do
pìti pracovních dnù od jejího skonèení zápis, v nìm zejména
uvede
a) dobu a místo provìrky a jméno dozorového státního zástupce, který provìrku provedl,
b) dùvod a pøedmìt provìrky,
c) jména a funkce pøísluníkù nebo zamìstnancù Vìzeòské sluby, od nich vyádal vysvìtlení,
d) jména a základní osobní údaje obvinìných nebo odsouzených, s nimi hovoøil,
e) pøehled jiných dùleitých úkonù uèinìných v prùbìhu
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provìrky,
f) pøehled provìøených písemností a dokumentaci vìcí,
v nich dolo k poruení právních pøedpisù,
g) zpùsob a pøíèiny poruení právního pøedpisu pøi výkonu vazby nebo výkonu trestu odnìtí svobody s výslovným oznaèením ustanovení právního pøedpisu, je nebylo dodreno,
h) zda jsou plnìna opatøení uèinìná na základì pøedcházejících provìrek,
i) výsledek provìrky, jméno a funkci osoby, s ní výsledek
provìrky projednal, a její stanovisko.
(5) Vzor zápisu o provìrce je uveden v pøíloze è. 1 tohoto
pokynu obecné povahy.
(6) Stejnopis zápisu o provìrce státní zástupce neprodlenì
zale státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu.
Èl. 8
Podnìt
(1) Podnìtem se pro úèely tohoto pokynu obecné povahy
rozumí ádost fyzické nebo právnické osoby o výkon dozoru,
jejím obsahem jsou údaje nasvìdèující poruení právních
pøedpisù v souvislosti s výkonem vazby nebo výkonem trestu
odnìtí svobody.
(2) Státní zástupce poøídí záznam o obsahu podnìtu, který
nebyl podán písemnì nebo který nebyl podán ústnì do protokolu a který nelze jinak pøevést do písemné formy. V záznamu uvede také jméno a adresu osoby, která podnìt podala,
a údaje umoòující ovìøit její totonost.
(3) Státní zástupce na základì podnìtu pøezkoumá v celém
rozsahu údaje týkající se dodrování právních pøedpisù pøi výkonu vazby nebo výkonu trestu odnìtí svobody. Vyuije pøitom v potøebné míøe svých zákonných oprávnìní21) a jestlie je
to úèelné, provede provìrku zamìøenou na získání spolehlivých podkladù pro vyøízení podnìtu. Obsah anonymního podnìtu pøezkoumává pouze tehdy, obsahuje-li konkrétní
ovìøitelné údaje, jinak takový podnìt bez opatøení odloí.
(4) Státní zástupce postupuje bez zbyteèných odkladù, s pøihlédnutím k závanosti poruení právních pøedpisù, kterému
obsah podnìtu nasvìdèuje.
(5) Zjistí-li státní zástupce poruení právních pøedpisù, uèiní
v rámci své pravomoci neprodlenì opatøení k odstranìní
nezákonného stavu22).
(6) Je-li výsledkem pøezkoumání obsahu podnìtu závìr, e
právní pøedpisy pøi výkonu vazby nebo výkonu trestu odnìtí
svobody porueny nebyly, státní zástupce podnìt odloí, není-li
dùvod k jinému vyøízení. Jiným vyøízením mùe být zejména
a) pøedání podnìtu k vyuití na jiném úseku pùsobnosti
státního zastupitelství,
b) postoupení podnìtu jinému státnímu orgánu.
(7) O zpùsobu vyøízení podnìtu státní zástupce písemnì vyrozumí toho, kdo podnìt podal. Zpùsob vyøízení státní zástupce v tomto vyrozumìní pøimìøenì odùvodní. Obsah vyrozu-

20) Napø. § 78 odst. 4 zákona è. 169/1999 Sb.
21) § 29 odst. 2 zákona è. 293/1993 Sb.
§ 78 odst. 2 zákona è. 169/1999 Sb.
§ 14 a 16 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
22) § 29 odst. 2 písm. e), f) zákona è. 293/1993 Sb.
§ 78 odst. 2 písm. e), f) zákona è. 169/1999 Sb.
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mìní nesmí být v rozporu s úèelem øízení vedeného podle jiných právních pøedpisù, je-li takové øízení vedeno nebo lze-li
dùvodnì oèekávat jeho zahájení, a musí dbát na zásadu presumpce neviny a práva na ochranu osobnosti.
Èl. 9
Opakovaný podnìt
(1) Opakovaným podnìtem je podání, kterým jeho pisatel
vyjadøuje nesouhlas s vyøízením podnìtu podle èl. 8.
(2) K vyøízení opakovaného podnìtu je pøísluný
a) státní zástupce povìøený výkonem dohledu, týká-li se
opakovaný podnìt podnìtu vyøízeného státním zástupcem,
b) státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství, týkáli se opakovaný podnìt podnìtu, který státní zástupce
povìøený výkonem dohledu odòal za podmínek stanovených zákonem23) státnímu zástupci a vyøídil sám.
(3) Neobsahuje-li opakovaný podnìt konkrétní dùvody nesouhlasu pisatele s vyøízením podnìtu, státní zástupce, který
opakovaný podnìt vyøizuje, vyzve toho, kdo podnìt podal,
aby takové dùvody uvedl, a stanoví mu k tomu pøimìøenou
lhùtu. Souèasnì jej pouèí, e nebudou-li dùvody ve stanovené
lhùtì sdìleny, bude opakovaný podnìt bez dalího opatøení
odloen a pøípadný dalí opakovaný podnìt v tée vìci ji nebude pøeetøován.
(4) O vyøízení opakovaného podnìtu musí být tomu, kdo jej
podal, zasláno odùvodnìné vyrozumìní, nejde-li o odloení
opakovaného podnìtu podle odstavce 3 vìty druhé. Obsahem
vyrozumìní musí být také pouèení o tom, e pøípadný dalí
opakovaný podnìt v tée vìci ji nebude pøeetøován, ani nebude potvrzováno jeho pøijetí.
(5) Obsahuje-li opakovaný podnìt nebo dalí opakovaný
podnìt nové skuteènosti mající význam pro výkon dozoru nebo pro výkon jiné pùsobnosti státního zastupitelství, posuzuje
se ve vztahu k tìmto skuteènostem jako podnìt podle èl. 8.
Èl. 10
Jiný poznatek
(1) Jiným poznatkem je poznatek získaný zejména
a) vlastní aktivitou státního zástupce,
b) z jiných oblastí pùsobnosti státního zastupitelství,
c) z písemností postoupených jiným státním orgánem,
d) z hromadných informaèních prostøedkù.
(2) Na proetøování jiného poznatku se pøimìøenì uije èl. 8.
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a) trvající poruování pøedpisù pro výkon vazby nebo pro
výkon trestu odnìtí svobody,
b) poruení pøedpisù pro výkon vazby nebo pro výkon trestu odnìtí svobody, které sice ji v konkrétním pøípadì
skonèilo, je vak z povahy vìci zøejmá monost jeho
opakování.
(2) Pøíkaz se vydává zpravidla písemnì. Vdy v nìm musí
být citováno zákonné ustanovení, podle kterého je vydán. Písemný pøíkaz dále obsahuje
a) název státního zastupitelství a jeho spisovou znaèku,
b) místo a datum vydání,
c) oznaèení adresáta pøíkazu,
d) pøesné oznaèení rozhodnutí, opatøení nebo skutku, které byly shledány protiprávními, a odùvodnìní tohoto závìru s odkazem na ustanovení právního pøedpisu, které
bylo porueno,
e) jméno a podpis státního zástupce, který pøíkaz vydal, a kulaté razítko státního zastupitelství.
(3) Vzor písemného pøíkazu je uveden v pøíloze è. 2 tohoto
pokynu obecné povahy.
(4) V naléhavých pøípadech, není-li moné ihned vyhotovit
písemný pøíkaz, nebo v pøípadech, kdy lze ihned zjednat nápravu, mùe státní zástupce vydat pøíkaz ústnì. Ústnì vydaný
pøíkaz státní zástupce do 3 dnù potvrdí písemnì.
(5) Státní zástupce nemusí ústnì vydaný pøíkaz potvrzovat písemnì, pokud byla za jeho pøítomnosti zjednána náprava nebo pokud
byl o zjednání nápravy písemnì vyrozumìn vìznicí ve lhùtì uvedené v odstavci 3. Za písemné vyrozumìní se pro takový pøípad
povauje i zpráva doruèená faxem nebo elektronickou potou.
Èl. 12
(1) Zjistí-li státní zástupce, e urèitá osoba je ve vazbì v rozporu s pøísluným rozhodnutím orgánu èinného v trestním øízení nebo bez takového rozhodnutí nebo je nezákonnì drena
ve výkonu trestu odnìtí svobody, naøídí, aby byla ihned proputìna24). Státní zástupce pøitom dbá, aby Vìzeòská sluba
splnila vùèi takové osobì povinnosti související s proputìním
z vazby nebo z výkonu trestu.
(2) Naøízení podle odstavce 1 se vydává písemnì. Ustanovení èl. 11 odst. 2 se uije pøimìøenì. Vzor naøízení je uveden
v pøíloze è. 3 tohoto pokynu obecné povahy.
(3) Nemùe-li státní zástupce ve vìznici setrvat a do proputìní osoby, její proputìní naøídil, vyádá si od øeditele
vìznice zprávu o tom, kdy byla uvedená osoba proputìna.
Èl. 13

Právní prostøedky státního zástupce
k prosazování zákonnosti

Pøedává-li státní zástupce písemný pøíkaz podle èl. 11 nebo
naøízení podle èl. 12 osobnì, nechá si na stejnopisu nebo kopii
pøísluné písemnosti potvrdit pøevzetí.

Èl. 11

Èl. 14

(1) Pøíkaz k zachovávání pøedpisù platných pro výkon vazby nebo pro výkon trestu odnìtí svobody (dále jen "pøíkaz")
státní zástupce vydá, zjistí-li

Zjistí-li státní zástupce skuteènosti, které odùvodòují pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí, na jeho základì je osoba
drena ve vazbì nebo ve výkonu trestu, pøedá svùj poznatek

23) § 10 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
24) § 29 odst. 2 písm. f) zákona è. 293/1993 Sb.
§ 78 odst. 2 písm. f) zákona è. 169/1999 Sb.
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státnímu zástupci pøíslunému k pøezkoumání pøedmìtného
rozhodnutí.
Èl. 15
Dohled
(1) Státní zástupce povìøený výkonem dohledu zejména
a) pøijímá a vyhodnocuje zápisy o provìrkách,
b) nejménì jedenkrát roènì provádí provìrku èinnosti státních zástupcù ve svém obvodu,
c) metodicky øídí státní zástupce,
d) shromaïuje a vyhodnocuje poznatky o dodrování právních pøedpisù pøi výkonu vazby a výkonu trestu odnìtí
svobody a v pøípadì potøeby dává pokyny státním zástupcùm,
e) závané poznatky sdìluje se svým stanoviskem státnímu zástupci Nejvyího státního zastupitelství,
f) vyøizuje opakované podnìty a stínosti.
(2) Státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství zejména
a) shromaïuje a vyhodnocuje poznatky o poruování právních pøedpisù pøi výkonu vazby a výkonu trestu odnìtí
svobody a o postupu a problémech pøi výkonu dozoru,
b) v rámci metodické èinnosti zajiuje jednotnou praxi
pøi výkonu dozoru a dohledu,
c) zpracovává zprávy o stavu dodrování právních pøedpisù pøi výkonu vazby a pøi výkonu trestu odnìtí svobody
a pøedává je nejvyímu státnímu zástupci,
d) vyøizuje opakované podnìty a stínosti.
Èl. 16
Informaèní povinnost
(1) Státní zástupce neprodlenì podá informaci státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu a státnímu zástupci Nejvyího státního zastupitelství o mimoøádné události naruující výkon vazby nebo výkon trestu odnìtí svobody, zejména
a) vzpouøe vìzòù,
b) útìku nebezpeèného vìznì z vìznice nebo vìzeòského
pracovitì nebo útìku více vìzòù,
c) sebevradì nebo jiném náhlém úmrtí ve vìznici nebo
pracovním úrazu se smrtelným následkem, bude-li v tìchto pøípadech dùvodné podezøení na zavinìní jiné osoby,
d) hromadném nebo organizovaném odmítání práce,
e) hromadné nebo organizované hladovce ve vìznici,
f) hromadném násilí vìzòù,
g) fyzickému útoku proti vìzeòskému personálu ve vìznici nebo jiné osobì, napø. orgánu èinnému v trestním øízení, kontrolnímu orgánu nebo návtìvníkovi, nebo o jiné skuteènosti, kterou povauje za závanou a zpùsobi-
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lou ohrozit zákonný výkon vazby nebo trestu odnìtí
svobody.
(2) V informaci podle odstavce 1 státní zástupce zejména
uvede
a) struèný a srozumitelný popis mimoøádné události,
b) pøíèiny mimoøádné události, jsou-li mu známy,
c) opatøení uèinìná Vìzeòskou slubou ve vìznici, pokud
byl o nich informován,
d) vlastní opatøení, pøicházejí-li podle povahy vìci v úvahu.
(3) Státní zástupce dále oznamuje státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu a státnímu zástupci Nejvyího státního zastupitelství i jiné pøíèiny poruování právních pøedpisù
pøi výkonu vazby nebo trestu odnìtí svobody, které nemùe
odstranit pøi výkonu vlastní pùsobnosti.
(4) Provádí-li se o mimoøádné události dalí etøení, podá
státní zástupce státnímu zástupci povìøenému výkonem
dohledu a státnímu zástupci Nejvyího státního zastupitelství
informaci o jeho výsledku, ledae státní zástupce Nejvyího
státního zastupitelství oznámí, e na podání této informace
netrvá.
Èl. 17
Zruení pokynu obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998,
kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
2/1998, kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu, ve
znìní pokynu obecné povahy poø. è. 1/2000, se zruuje.
Závìreèná ustanovení
Èl. 18
Zruuje se pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/2000, jím se upravují podrobnosti dozoru
státních zástupcù nad dodrováním právních pøedpisù pøi
výkonu trestu odnìtí svobody a jím se mìní pokyn obecné
povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se
upravují podrobnosti o výkonu dohledu, a pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999, o postupu
státního zastupitelství v netrestní oblasti.
Èl. 19
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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Pøíloha è. 1
VZOR ZÁPISU O PROVÌRCE

Krajské státní zastupitelství
(spisová znaèka)

ZÁPIS O PROVÌRCE
Provìrku provedl (jméno státního zástupce) dne (datum) v (oznaèení vìznice).
Dùvod provìrky: (jde-li o provìrku podle èl. 7 odst. 1, uvede se: pravidelná provìrka,
jde-li o mimoøádnou provìrku, uvede se konkrétní úèel, napø.: proetøení podnìtu, jméno osoby, která podnìt podala, a spisová
znaèka, pod ní je podnìt na státním zastupitelství veden)
Pøedmìt provìrky: (jde-li o pravidelnou provìrku, uvede se konkrétnì její hlavní zamìøení ve vztahu k èl. 3 a 4, jde-li o mimoøádnou provìrku, uvede se konkrétní pøípad nebo okruh pøípadù nebo úsek právní úpravy, na který je mimoøádná provìrka
zamìøena)
V prùbìhu provìrky státní zástupce
a) vyádal vysvìtlení od (uvedou se náleitosti podle èl. 7 odst. 4 písm. c) a struèný obsah vysvìtlení),
b) hovoøil s (uvedou se náleitosti podle èl. 7 odst. 4 písm. d) a struèný obsah rozhovoru),
c) provedl tyto dalí úkony (uvedou se pøípadné dalí úkony, napø. jednání s jinými osobami, ne které jsou uvedeny pod
písmeny a, b), vlastní pozorování a zjitìní státního zástupce ve vìznici atd.)
Pøehled provìøených písemností:
Pøíklad: Pøi provìrce byly pøezkoumány následující spisy: (uvedou se spisové znaèky nebo jiná identifikace spisù)
Dále byly pøezkoumány: (uvedou se data, è.j. a pøedmìty rozhodnutí nebo jiných písemností, pokud je státní zástupce provìøoval)
Dokumentace vìcí, v nich dolo k poruení právních pøedpisù: (uvedou se è.j. nebo jiná oznaèení spisù nebo jiných písemností, z nich bylo zjitìno poruení právních pøedpisù, dále se uvede, v èem konkrétnì poruení právního pøedpisu spoèívá, a
ustanovení právního pøedpisu, které bylo porueno)
Opatøení z pøedcházejících provìrek: (uvede se, zda byla splnìna opatøení z minulých provìrek - není-li to zøejmé ze zápisù
o tìchto provìrkách - dále, která opatøení jetì zbývá splnit a proè, a jak jsou plnìna opatøení ukládající povinnosti, které je tøeba plnit prùbìnì)
Výsledek provìrky: (pokud bylo pøi provìrce zjitìno poruení právních pøedpisù, uvede se:
a) jaká opatøení státní zástupce uèinil, vèetnì event. ústnì podaných pøíkazù, nebo uèiní - na písemná opatøení postaèí odkázat a jejich stejnopisy pøiloit k zápisu o provìrce,
b) kterých skuteèností se tato opatøení týkala - postaèí odkaz na pøíslunou vìc uvedenou výe v dokumentaci nebo na pøiloený stejnopis opatøení,
c) zda bylo tìmto opatøením vyhovìno, pøípadnì proè vyhovìno nebylo,
d) náleitosti podle èl. 7 odst. 4 písm. i) - stanoviskem se míní, zda byl výsledek provìrky akceptován nebo vzat na vìdomí
bez výhrad, pokud byly blíe vysvìtleny pøíèiny poruení právních pøedpisù, obsah tohoto vysvìtlení, pøípadnì výhrady
k výsledku provìrky.)
(Místo a datum vyhotovení zápisu)
(Podpis státního zástupce)
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Pøíloha è. 2

VZOR PØÍKAZU K ZACHOVÁVÁNÍ PØEDPISÙ PLATNÝCH PRO VÝKON VAZBY NEBO PRO
VÝKON TRESTU ODNÌTÍ SVOBODY

Krajské státní zastupitelství v

..

V dne

..
(spisová znaèka)

Vìzeòská sluba
øeditel vìznice
v

.

Podle (§ 29 odst. 2 písm. e) zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní zákona è. 208/2000 Sb. (§ 78 odst. 2 písm. e)
zákona è. 169/1999 Sb. - jde-li o výkon trestu odnìtí svobody)
pøikazuji:
1) V souladu s § zákona è. Sb. umístit obvinìného (odsouzeného) ml. (jméno, pøíjmení) oddìlenì od dospìlých obvinìných
(odsouzených).
2) Zachovávat postup podle (pøísluný paragraf a právní pøedpis), který byl (oznaèení konkrétního rozhodnutí, opatøení nebo
jiného pøípadu poruení právního pøedpisu) poruen tím, e (vysvìtlení, v èem poruení právního pøedpisu spoèívá).
Podle § 29 odst. 3 zákona è. 293/1993 Sb., ve znìní zákona è. 208/2000 Sb. (§ 78 odst. 3 zákona è. 169/1999 Sb.) je Vìzeòská
sluba povinna tento pøíkaz bez odkladu provést.

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

VZOR NAØÍZENÍ O PROPUTÌNÍ OSOBY NEZÁKONNÌ DRENÉ VE VÝKONU TRESTU

Krajské státní zastupitelství v

..

V dne

..
(spisová znaèka)

Vìznice
v

.

Podle § 78 odst. 2 písm. f) zákona è. 169/1999 Sb.
naøizuji
ihned propustit z výkonu trestu odnìtí svobody odsouzeného (jméno, pøíjmení, datum narození).
Rozsudkem Okresního soudu v ze dne sp. zn. byl (jméno, pøíjmení, datum narození) odsouzen k trestu odnìtí svobody v trvání
(let, mìsícù). Podle § 38 odst. 1 trestního zákona byla do uloeného trestu zapoèítána doba (mìsícù, dní) strávená ve vazbì. Do
výkonu trestu odnìtí svobody byl odsouzený pøijat dne . Z výkonu trestu odnìtí svobody mìl být tedy odsouzený (jméno, pøíjmení) proputìn dne .
Podle § 78 odst. 3 zákona è. 169/1999 Sb. musí být odsouzený (jméno, pøíjmení, datum narození) na základì tohoto naøízení
bez odkladu proputìn.
Státní zástupce:
(jméno, pøíjmení, podpis)
Kulaté razítko státního zastupitelství
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16
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 15/2001
nejvyího státního zástupce o výkonu pùsobnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:
ÈÁST PRVNÍ
Èl. 1
Pøedmìt úpravy
(1) Tento pokyn obecné povahy upravuje postup státního zastupitelství pøi podávání návrhù na zahájení obèanského soudního øízení a pøi vstupu do zahájeného obèanského soudního
øízení v pøípadech, které stanoví zákon è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 261/1994 Sb., zákona è.
207/1997 Sb., zákona è. 169/1999 Sb. a zákona è. 11/2001 Sb.
(dále jen "zákon"),1) jako i pøi podávání podnìtù soudu k zahájení øízení podle § 81 odst. 1, 3 obèanského soudního øádu.
(2) Tento pokyn obecné povahy neupravuje podrobnosti
o dozoru nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu vazby2) a trestu odnìtí svobody3) a o souèinnosti pøi uplatnìní
návrhového oprávnìní nejvyího státního zástupce ve vìcech
popøení otcovství (§ 62 a § 62a zákona o rodinì).
Základní ustanovení
Èl. 2
(1) Státní zastupitelství v zákonem stanovených pøípadech
podává návrh soudu na zahájení øízení a vstupuje do zahájeného obèanského soudního øízení ve veøejném zájmu.
(2) Státní zastupitelství v netrestní oblasti pùsobnosti plní na
úseku sociálnì-právní ochrany dìtí dalí úkoly stanovené
právním pøedpisem.4)
Èl. 3
(1) Zdrojem poznatkù pro podání návrhu na zahájení øízení
nebo ke vstupu do øízení jsou zejména
a) èinnosti orgánù veøejné moci),

b) výkon pùsobnosti orgánù èinných v trestním øízení,
c) informaèní prostøedky,5)
d) poznatky ze spisù soudù a jiných státních orgánù pøedloených v souladu se zvlátními právními pøedpisy,6)
e) závìry provìrkové èinnosti kontrolních orgánù, zejména Vìstník Nejvyího kontrolního úøadu.
(2) Vedoucí státní zástupci jsou povinni pøijmout organizaèní opatøení k dùslednému vyuívání vech poznatkù pro výkon pùsobnosti na netrestním úseku, zejména pak pro vyuívání vech poznatkù z trestního øízení, a pravidelnì, nejménì
jednou roènì, plnìní tìchto opatøení kontrolovat.
Èl. 4
(1) Obrátí-li se na státní zastupitelství fyzická nebo právnická
osoba (dále jen "podatel") s podnìtem k uplatnìní návrhového
oprávnìní nebo ke vstupu do obèanského soudního øízení, vyrozumí ji státní zastupitelství o podání návrhu nebo o vstupu do
øízení, pøípadnì o tom, e podnìt odloilo, protoe k poadovanému opatøení neshledalo dùvodu. V takovém pøípadì struènì
podatele o dùvodech odloení jeho podnìtu vyrozumí.
(2) Není-li státní zastupitelství k vyøízení podnìtu vìcnì pøísluné, vyrozumí podatele o své nepøíslunosti.
(3) Pøi vyøizování opakovaných podnìtù se postupuje podle
§ 1 odst. 4 a § 2 odst. 2 a 3 vyhláky 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.
Èl. 5
Státní zastupitelství postupuje pøi získávání poznatkù a provìøování spisového materiálu tak, aby získalo vekeré dostupné poznatky pro plnìní úkolù v rozsahu stanoveném zákonem.
Èl. 6
Státní zastupitelství, k jeho návrhu bylo zahájeno øízení

1) § 5 odst. 1 zákona.
2) § 29 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní zákona è. 208/2000 Sb. a zákona è. 258/2000 Sb., pokyn obecné povahy poø. è. 14/2001
o podrobnostech dozoru státních zástupcù nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu vazby a pøi výkonu trestu odnìtí svobody a o zruení
pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 1/2000.
3) § 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, pokyn obecné povahy poø. è. 14/2001
o podrobnostech dozoru státních zástupcù nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu vazby a pøi výkonu trestu odnìtí svobody a o zruení
pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti o výkonu dohledu, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 1/2000.
4) Napø. úkoly vyplývající z § 7 odst. 2, § 8, 9, 10 odst. 4, § 34 odst. 1, § 38 odst. 5 písm. f), odst. 6, § 53 odst. 1 písm. a) zákona è. 359/1999 Sb.,
o sociálnì-právní ochranì dìtí, nebo z § 58 odst. 1 zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní zákona è. 360/1999 Sb.
5) Napøíklad zákon è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalích zákonù, ve znìní zákona è. 302/2000 Sb., zákon è. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zmìnì dalích zákonù, 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.
6) Napø. § 14, 15 zákona.
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nebo které do zahájeného øízení vstoupilo, se aktivnì úèastní
øízení pøed soudem, zvlátì v prùbìhu dokazování. Státní zastupitelství v øízení zahájeném k jeho návrhu, vyuije poznatky
z etøení, které podání návrhu pøedcházelo. Za podmínek stanovených právním pøedpisem7) státní zástupce tohoto státního zastupitelství vdy vyuije svého oprávnìní ke shrnutí svých
návrhù a vyjádøí se k dokazování, a to i ke skutkové i k právní
stránce vìci.
Èl. 7
Státní zastupitelství pùsobí k tomu, aby øízení, které bylo zahájeno jeho návrhem nebo øízení, do nìho vstoupilo, probíhalo rychle pøi zachovávání zásady zákonnosti a hospodárnosti.
ÈÁST DRUHÁ
Návrhy státního zastupitelství na zahájení øízení
Èl. 9
(1) Státní zastupitelství je oprávnìno podat návrh na zahájení øízení tam, kde to stanoví zákon
a) podle § 42 zákona,
b) podle § 21 a § 29 zákona è. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání, ve znìní zákona è. 519/1991 Sb., zákona è.
118/1995 Sb., zákona è. 155/1995 Sb. a zákona è. 220/
2000 Sb.,
c) podle § 86 trestního zákona,
d) podle § 35 odst. 3 obèanského soudního øádu,
e) podle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku,
f) podle § 75b odst. 1, 2 obchodního zákoníku,
g) podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku,
h) podle § 8 odst. 4 zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých
zákonù.
(2) Státní zastupitelství je dále oprávnìno podat návrh na zahájení øízení podle § 231 odst. 2 obèanského soudního øádu.
Èl. 10
(1) K etøení podmínek pro podání návrhu a k podání návrhu
na zahájení øízení je pøísluné státní zastupitelství pùsobící
u soudu, který je oprávnìn ve vìci jednat.8)
(2) Odvolání podává vdy státní zastupitelství, které návrh podalo, a to bez ohledu na to, e se øízení u odvolacího soudu
zúèastní státní zastupitelství, je pùsobí u odvolacího soudu. Obdobnì to platí i o dovolání. V prùbìhu øízení u odvolacího soudu
vak s odvoláním nebo s návrhem disponuje státní zastupitelství
pùsobící u odvolacího soudu. V prùbìhu øízení u dovolacího
soudu s dovoláním disponuje Nejvyí státní zastupitelství.
(3) Nejblíe vyí státní zastupitelství podá opravný prostøedek, odòalo-li vìc niímu státnímu zastupitelství za podmí7)
8)
9)
10)
11)
12)
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nek stanovených v § 10 vìtì druhé zákona, na který v odùvodnìní opravného prostøedku struènì odkáe.
Èl. 11
Návrh na zahájení øízení musí obsahovat náleitost stanovené
právním pøedpisem.9)
Návrhy podle § 42 zákona
Èl. 12
Návrhové oprávnìní státního zastupitelství podle § 42 zákona
uplatòuje státní zastupitelství vdy (§ 2 odst. 1, § 3 zákona),
pokud jsou splnìny podmínky pro podání návrhu na zahájení
øízení podle èl. 13 a èl. 14, a to bez èasového omezení.
Èl. 13
(1) Základními pøedpoklady pro podání návrhu podle § 42
zákona jsou
a) existence smlouvy, jejím pøedmìtem je pøevod vlastnictví vìci movité nebo nemovité,
b) absolutní neplatnost této smlouvy z dùvodù nerespektování zákonného ustanovení omezujícího smluvní volnost pøevodce nebo nabyvatele.
(2) Uplatnìní návrhového oprávnìní podle § 42 zákona je
podmínìno veøejným zájmem na urèení neplatnosti smlouvy.
Existenci veøejného zájmu zjiuje výluènì státní zastupitelství.
Èl. 14
Státní zastupitelství návrh podle § 42 zákona výjimeènì nepodá tam, kde není dán veøejný zájem na urèení neplatnosti
smlouvy, zejména jestlie
a) je se zøetelem ke vem okolnostem pøípadu zøejmé, e
nabyvatel neplatnì pøevedenou vìc nabyl vydrením
vlastnického práva,10)
b) v prùbìhu zjiování podmínek podle § 42 zákona uzavøeli úèastníci novou platnou smlouvu o pøevodu vlastnictví,
c) v prùbìhu zjiování podmínek podle § 42 zákona
úèastníci splnili restituèní povinnost,11)
d) by lo o ochranu fyzických a právnických osob tam,
kde jsou tyto osoby úmyslnì, zejména z dùvodù spekulativních, neèinné, nedolo-li souèasnì k pokození majetku státu èi majetku územnì samosprávných celkù.
Èl. 15
Státní zastupitelství v rámci etøení podmínek podle § 42 zákona zjistí, zda nìkterý z úèastníkù neplatné smlouvy ji nepodal návrh na urèení neplatnosti smlouvy12) nebo návrh na
plnìní sledující restituci podle § 457 obèanského zákoníku.

§ 119a odst. 2 zákona è. 99/1963 Sb., obèanský soudní øád, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 8 odst. 1 zákona, § 9 a násl. obèanského soudního øádu.
§ 42 odst. 4, § 79 odst. 1 obèanského soudního øádu.
§ 134 obèanského zákoníku.
§ 457 obèanského zákoníku
§ 80 písm. c) obèanského soudního øádu.
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Jestlie takový návrh nebyl podán nebo byl v rozporu s veøejným zájmem vzat zpìt, pak státní zastupitelství za splnìní podmínek uvedených v èl. 13 a 14 podá soudu návrh podle § 42 zákona.

konné podmínky, okresní státní zastupitelství podá tehdy, nepøichází-li v úvahu podání návrhu uvedeného v èl. 17 odst. 1.

Èl. 16

Návrhy podle § 68 odst. 6, § 75b odst. 1 a 2 a § 257
odst. 1 obchodního zákoníku a podle
§ 8 odst. 4 zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìných
spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù

Návrhy podle § 21 a § 29 zákona è. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání

Èl. 19

Èl. 17

Pøísluné státní zastupitelství je jako státní orgán oprávnìno
na základì vlastních poznatkù, je získává pøi výkonu své pùsobnosti, podat návrh na zruení obchodní spoleènosti za podmínek uvedených v § 68 odst. 6 obchodního zákoníku, na obnovení likvidace spoleènosti podle § 75b odst. 1 nebo odst.
2 obchodního zákoníku, na zruení drustva za podmínek § 257
odst. 1 obchodního zákoníku nebo na zruení obecnì prospìné
spoleènosti za podmínek § 8 odst. 4 zákona è. 248/1995 Sb.,
o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù.

Návrh na uloení ochranné výchovy
podle § 86 trestního zákona

aloby pro zmateènost podle § 231 odst. 2
obèanského soudního øádu

(1) Okresní státní zastupitelství podá u okresního soudu návrh na uloení ochranné výchovy, pokud soud takové øízení
nezahájil bez návrhu a jestlie
a) osoba, která dovrila dvanáctý rok svého vìku a je mladí patnácti let, spáchala èin, za který trestní zákon ve zvlátní èásti dovoluje uloení výjimeèného trestu, nebo
b) osoba mladí patnácti let spáchala èin, který by jinak
byl trestným èinem a není zajitìna øádná výchova této
osoby.
(2) Podkladem pro podání návrhu podle odstavce 1 jsou zejména poznatky získané pøi výkonu pùsobnosti státního zastupitelství v trestním øízení. Státní zastupitelství, které není samo pøísluné k podání návrhu podle odstavce 1, postoupí poznatek pøíslunému okresnímu státnímu zastupitelství.

Èl. 20

(1) K podání návrhu na urèení nezákonnosti stávky a návrhu
na urèení nezákonnosti výluky je pøísluné krajské státní zastupitelství. Návrh lze podat jen u stávek a výluk upravených
zákonem è. 2/1991 Sb.
(2) Pøi úvaze o podání aloby krajské státní zastupitelství dbá,
aby nenahrazovalo obdobná oprávnìní dalích subjektù k podání návrhu.

Èl. 18
Návrhy podle § 35 odst. 3 obèanského soudního øádu
(1) Okresní státní zastupitelství na základì vlastních poznatkù nebo poznatkù uvedených zejména v èl. 3 odst. 1 podá
ve veøejném zájmu návrh na
a) uloení výchovného opatøení,13)
b) naøízení ústavní výchovy nebo jejího prodlouení,14)
c) pozastavení, omezení nebo zbavení rodièovské zodpovìdnosti,15)
nebylo-li øízení zahájeno bez návrhu nebo na návrh jiného navrhovatele.
(2) Návrh uvedený v odstavci 1 písm. b), jsou-li splnìny zá-

K podání aloby pro zmateènost je za podmínek stanovených zvlátním právním pøepisem16) pøísluné státní zastupitelství pùsobící u soudu, který je oprávnìn projednat alobu pro
zmateènost a rozhodnout o ní.17)
Èl. 21
aloba státního zastupitelství pro zmateènost musí obsahovat náleitosti stanovené právním pøedpisem.18) Státní zastupitelství k odùvodnìní legitimace k podání aloby pro zmateènost souèasnì uvede údaj o svém vstupu do øízení podle § 35
odst. 1 obèanského soudního øádu, ve kterém bylo vydáno napadené rozhodnutí, a nevstoupilo-li do tohoto øízení, pak v alobì pro zmateènost smìøující proti rozhodnutí ve vìci uvedené v § 35 odst. 1 obèanského soudního øádu podané ve lhùtì
podle § 231 odst. 2 vìty druhé obèanského soudního øádu,
uvede své prohláení o vstupu do øízení zahájeného na základì
uvedené aloby.
Èl. 22
Ustanovení 231 odst. 2 obèanského soudního øádu se nevztahuje na pøípady, kdy státní zastupitelství nebo nejvyí
státní zástupce pùsobili jako úèastníci øízení v postavení alobce ve vìcech, v kterých jim zákon svìøil návrhové oprávnìní,19) v nìm bylo vydáno napadené pravomocné rozhodnutí. V takovém pøípadì oprávnìní k alobì pro zmateènost

13) § 43 odst. 1, 2 zákona o rodinì.
14) § 46 zákona o rodinì
15) § 44 zákona o rodinì.
16) § 231 odst. 2 obèanského soudního øádu.
17) § 8 odst. 1 zákona ve spojení s § 235a odst. 1 obèanského soudního øádu.
18) § 232 odst. 1, § 42 odst. 4 obèanského soudního øádu.
19) § 90 obèanského soudního øádu.
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státnímu zastupitelství nebo nejvyímu státnímu zástupci
nevyplývá z § 231 odst. 2 obèanského soudního øádu, ale z jejich postavení úèastníka øízení.
ÈÁST TØETÍ
Vstupy státního zastupitelství do obèanského
soudního øízení
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mínky pro úèast státního zástupce v øízení.
Èl. 27
Pravomocným skonèením øízení konèí oprávnìní státního
zastupitelství ke vstupu do obèanského soudního øízení.
Èl. 28

Státní zastupitelství mùe vstoupit do zahájeného øízení
pouze ve vìcech stanovených právním pøedpisem.20)

Státní zastupitelství, je vstoupilo do øízení, ve kterém soud
nenaøídil ústní jednání, protoe k tomu není podle zákona
povinen, pøedloí soudu písemné vyjádøení k vìci s potøebným poètem stejnopisù.24)

Èl. 24

Èl. 29

Státní zastupitelství vstoupí do zahájeného øízení u soudu
prvního stupnì nebo u odvolacího soudu ve vìcech uvedených
v èl. 23, má-li za to, e jeho úèast v øízení je odùvodnìna veøejným zájmem. Do øízení lze vstoupit té souèasnì s podáním
odvolání, jestlie neuplynula odvolací lhùta vem úèastníkùm
øízení.21)

Do zahájeného øízení je oprávnìno vstoupit státní zastupitelství, které pùsobí u soudu, jen ve vìci jedná. K podání odvolání i dovolání je pøísluné státní zastupitelství, je pùsobí u soudu, u nìho se odvolání25) nebo dovolání26) podává (§ 8 odst. 1
zákona). Tím není dotèena pøíslunost stanovená zákonem.27)

Èl. 23

Èl. 25

Èl. 30
Ze spisu o úèasti v obèanském soudním øízení musí být patrna pøíprava na ústní jednání, a to skutkový a právní rozbor,
dùkazní návrhy a osnova závìreèného návrhu.

(1) Prohláení o vstupu do øízení se dìje zpravidla písemnou
formou; obsahuje zejména:
a) náleitosti stanovené právním pøedpisem,22)
b) oznaèení úèastníkù,
c) prohláení o vstupu do øízení,
d) návrhy na provedení dùkazù, pokud nebyly uplatnìny
úèastníky øízení a vyadují-li to potøeby zjitìní skutkového stavu vìci,
e) jméno a podpis vedoucího státního zastupitelství nebo
povìøeného státního zástupce.23)
(2) Písemné prohláení o vstupu do øízení se soudu pøedkládá s potøebným poètem stejnopisù tak, aby jeden stejnopis
zùstal u soudu a aby kadý úèastník obdrel jeden stejnopis,
jestlie je to tøeba.24)
(3) Ústní prohláení o vstupu státního zastupitelství do øízení bude uèinìno zejména tam, kde bude nezbytné do øízení
vstoupit neodkladnì a také tam, kde není zapotøebí èinit pøi
vstupu procesní návrhy, skutkové pøednesy nebo dùkazní návrhy. Dojde-li k ústnímu vstupnímu prohláení, dbá státní zástupce vdy na to, aby bylo pojato do protokolu.

Státní zastupitelství podle § 32 obchodního zákoníku upozorní rejstøíkový soud na neshodu mezi skuteèným právním
stavem a stavem zápisù v obchodním rejstøíku, jakmile tato
skuteènost pøi jeho èinnosti vyjde najevo. Není-li toto státní
zastupitelství krajským státním zastupitelstvím pùsobícím
u pøísluného rejstøíkového soudu, zale stejnopis upozornìní
pøíslunému krajskému státnímu zastupitelství k úèelu zváení
vstupu do øízení podle § 35 odst. 1 písm. i) obèanského soudního øádu po jeho zahájení rejstøíkovým soudem podle § 81
odst. 1, 3 ve spojení s § 200b odst. 2 obèanského soudního øádu.

Èl. 26

Èl. 32

Státní zastupitelství z øízení vystoupí, zjistí-li, e veøejný zájem nevyaduje jeho dalí úèast v øízení pøed soudem; uèiní
tak zejména tehdy, shledá-li, e nadále nejsou splnìny pod-

(1) Státní zastupitelství podá pøíslunému soudu podnìt k zahájení øízení o zruení obchodní spoleènosti nebo o prohláení neplatnosti obchodní spoleènosti,28) vyjdou-li pøi výkonu

ÈÁST ÈTVRTÁ
Upozornìní a podnìty státního zastupitelství
Èl. 31

20) § 5 odst. 1 zákona ve spojení s § 35 odst. 1 obèanského soudního øádu
21) § 203 odst. 2 obèanského soudního øádu.
22) § 42 odst. 4 obèanského soudního øádu.
23) § 11 odst. 2 zákona
24) § 42 odst. 4 obèanského soudního øádu.
25) § 204 odst. 1 obèanského soudního øádu.
26) § 240 odst. 1 obèanského soudního øádu.
27) § 10 zákona.
28) § 81 odst. 1, 3 ve spojení s § 200e odst. 2 obèanského soudního øádu.
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pùsobnosti tohoto státního zastupitelství najevo skuteènosti,
na jejich základì má soud pravomoc postupovat.29)
(2) Nejsou-li splnìny podmínky pro postup podle èl. 18, je
státní zastupitelství povinno vyuívat vekeré poznatky k podání podnìtu pøíslunému orgánu sociálnì - právní ochrany
dìtí30) nebo pøíslunému soudu,31) jestlie z poznatkù vyplývají skuteènosti vyadující jejich opatøení. Státní zastupitelství
je povinno vyuívat zejména poznatky z øízení o trestných èinech osob nezletilých a mladistvých nebo o trestných èinech,
spáchaných na tìchto osobách.
(3) Státní zastupitelství podá pøíslunému soudu podnìt k zahájení øízení o zpùsobilosti k právním úkonùm,32) o vyslovení
pøípustnosti pøevzetí nebo drení v ústavu zdravotnické
péèe,33) nebo o prohláení za mrtvého,34) odùvodòují-li to poznatky získané pøi výkonu pùsobnosti státního zastupitelství.
(4) Jestlie státní zastupitelství podá podnìt k zahájení
obèanského soudního øízení ve vìcech uvedených v § 35 odst.
1 písm. b), c), d), e), f), g) a j) obèanského soudního øádu,
zpravidla vstoupí do tohoto øízení po jeho zahájení podle § 81
odst. 1, 3 obèanského soudního øádu. Je-li ke vstupu do øízení
pøísluné jiné státní zastupitelství, zale mu stejnopis podnìtu
ke zváení pøípadného vstupu do øízení po jeho zahájení.
Èl. 33
Upozornìní podle § 32 obchodního zákoníku, jako i podnìt k zahájení obèanského soudního øízení podle § 81 odst. 1,
3 obèanského soudního øádu musí obsahovat náleitosti uvedené v právním pøedpise.35)
ÈÁST PÁTÁ
Ustanovení spoleèná
Èl. 34
(1) Mohou-li se zøetelem na pomìr státního zástupce k vìci
nebo k úèastníkùm obèanského soudního øízení, jejich zákonným zástupcùm nebo zmocnìncùm vzniknout pochybnosti o jeho objektivitì,36) vypracuje tento státní zástupce záznam, v nìm
uvede, zda jsou mu známy skuteènosti, je mohou vzbuzovat
pochybnosti o jeho objektivitì a o které dùvody jde; je-li objektivita státního zástupce zpochybòována podáním jiné osoby,
vyjádøí se rovnì k dùvodùm uvedeným v takovém podání. Poté
záznam pøedloí bezprostøednì nadøízenému státnímu zástupci
se svým stanoviskem a jsou-li pro to dùvody, i s návrhem na
pøidìlení vìci jinému státnímu zástupci.

èástka 3

(2) Nadøízený státní zástupce po pøedloení záznamu podøízeného státního zástupce podle odstavce 1 rozhodne opatøením podle §11 odst. 3 zákona.
(3) Vzniknou-li pochybnosti o podjatosti vedoucího státního
zástupce, postupuje se pøimìøenì podle § 8 odst. 3 zákona.
Èl. 35
V pøípadì, kdy státní zastupitelství postupuje vìc pøíslunému státnímu zastupitelství,37) pøedloí mu obsah spisu o úèasti
v obèanském soudním øízení. Byla-li státnímu zastupitelství
postoupena vìc, do ní státní zástupce vstoupil, státní zastupitelství vyrozumí pøísluný soud o tom, e bude samo nadále ve
vìci èinné.
Èl. 36
Provádí-li se dokazování u doádaného soudu, zale státní
zastupitelství svùj spis se ádostí o zajitìní úèasti státního zástupce u tìchto úkonù státnímu zastupitelství èinnému u doádaného soudu. Doádané státní zastupitelství spis vrátí doadujícímu státnímu zastupitelství neprodlenì po vyhovìní doádání s opisem protokolu o úkonech, provedených doádaným soudem.
Èl. 37
Podrobnosti o postupu státních zástupcù v øízení o podaném
návrhu a v øízení, do kterého státní zastupitelství vstoupilo,
jsou upraveny v pøíloze è. 1 tohoto pokynu.
Ustanovení závìreèná
Èl. 38
Zruuje se pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1999, o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti, èl. 16 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/2000 a èl. I pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 4/2000.
Èl. 39
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dne 1. ledna
2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

29) § 32, § 113 odst. 6, § 119, § 161b odst. 4, § 161c odst. 2, § 161f odst. 2 nebo podle § 68a odst. 2 obchodního zákoníku.
30) Zákon è. 359/1999 Sb
31) § 88 písm. c) obèanského soudního øádu
32) § 81 odst. 1, 3 a § 186 a násl. obèanského soudního øádu.
33) § 191b odst. 1 obèanského soudního øádu
34) § 195 a násl. obèanského soudního øádu
35) § 42 odst. 4 obèanského soudního øádu.
36) § 24 odst. 1 zákona.
37) § 8 odst. 1 zákona.
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Pøíloha è. 1
METODICKÝ NÁVOD
nejvyího státního zástupce, kterým se upravují podrobnosti o postupu státního zastupitelství v netrestní oblasti
I.
Základní ustanovení
1. Státní zastupitelství vystupuje v øízení zahájeném návrhem
uvedeným v èlánku 9 pokynu obecné povahy, v øízení, do nìho podle § 35 odst. 1 o.s.ø. vstoupilo, a pøi úkonech podle
èásti ètvrté uvedeného pokynu obecné povahy, v postavení
pøedstavitele veøejného zájmu. Veøejný zájem je zejména zájem právního státu na dùsledném dodrování právního øádu.
2. Státní zastupitelství je povinno ve vech pøípadech pøed
podáním návrhu na zahájení øízení shromaïovat a provìøit
nezbytné údaje, skuteènosti a materiály, které jsou podkladem
pro podání návrhu, zejména provede etøení za úèelem objasnìní skutkového stavu.
3. Nepøijme-li vedoucí státního zastupitelství jiné organizaèní
opatøení, pak státní zástupce èinný na úseku trestního øízení,
pokud v kterémkoli stadiu øízení zjistí skuteènosti nasvìdèující
monosti podání návrhu uvedeného v èlánku 9, uèiní o tom
záznam dle vzoru uvedeného v pøíloze è. 2 pokynu obecné povahy. Ve sporných nebo sloitìjích pøípadech poádá státního
zástupce specializovaného pro netrestní oblast pùsobnosti státního zastupitelství o stanovisko. Záznam postoupí státnímu zástupci povìøenému vyøizováním vìcí v netrestní oblasti. Stejnopis záznamu ponechá ve spisu, který se týká trestní vìci.
4. Pøi zkoumání vnìjích podnìtù k návrhùm na zahájení
øízení zvauje státní zastupitelství vdy svou vìcnou a místní
pøíslunost z hlediska vìcné a místní pøíslunosti soudu, který
by byl povolán k rozhodnutí o návrhu. Zjistí-li státní zastupitelství, e soud v jeho obvodu by byl nepøísluný k projednání
návrhu, urychlenì postoupí podnìt s pøísluným spisovým
materiálem vìcnì a místnì pøíslunému státnímu zastupitelství, a to i kdyby byl podnìt zjevnì nedùvodný.
II.
K nìkterým podmínkám pro podání návrhu
na zahájení øízení podle § 42 zákona
1. Veøejný zájem dle èl. 13 odst. 2 tohoto pokynu obecné povahy smìøuje k tomu, aby nedocházelo ke zneuívání vlastnictví na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chránìnými obecnými zájmy (èl. 11 odst. 3 Listiny základních
práv a svobod).
2. Za ustanovení omezující smluvní volnost pak je tøeba pova-

ovat ta ustanovení, která pod sankcí absolutní neplatnosti
(§ 39 obè. zák.) zakazují smluvní pøevod vlastnictví nebo stanoví obecnì závazné podmínky, za nich lze tento pøevod
uskuteènit. O omezení smluvní volnosti úèastníkù, tedy subjektù smlouvy, v pojetí § 42 zákona, se jedná, jestlie je zákonným znìním vyjádøeno tak, e se týká tìchto subjektù, nikoli
pøedmìtu smlouvy.1) Za ustanovení omezující smluvní volnost
lze povaovat napøíklad § 22 odst. 1 zákona è. 403/1990 Sb.,
o zmírnìní následkù nìkterých majetkových køivd, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, § 32), § 9 odst. 1 zákona è. 87/1991 Sb.,
o mimosoudních rehabilitacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
§ 5 odst. 3 zákona è. 229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 12 odst. 2 ve spojení s § 14 odst. 1, § 47 odst.
1 a 43) zákona è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku
státu na jiné osoby, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 67b odst.
1, 2 zákona è. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znìní
pozdìjích pøedpisù,4) § 3 odst. 1 zákona è. 597/1992 Sb., o zruení Èeskoslovenského rozhlasu, Èeskoslovenské televize a Èeskoslovenské tiskové kanceláøe, § 9 odst. 7 zákona è. 483/1991
Sb., o Èeské televizi, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 6 zákona
è. 38/1994 Sb., o povolování obchodu s vojenským materiálem, § 3, § 40 odst. 1, 3, § 41, § 49 odst. 1, 2, 3, 11, § 49a odst.
1, § 49b, § 50 ve spojení s § 70 zákona è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjích pøedpisù,5) § 17
zákona è. 219/1995 Sb., devi-zový zákon, § 16 odst. 3, 6, §17
odst. 2 zákona è. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 39 odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, § 18 odst. 1 zákona è. 129/2000 Sb., o krajích, § 36 odst.
1 zákona è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, § 12 odst. 8,
§ 14 odst. 7 a § 19 odst. 3 ve spojení s § 21, § 18, § 24 odst. 1 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, § 42 odst. 4 zákona è. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád)
a o zmìnì dalích zákonù, atd.
3. Návrhem podle § 42 zákona è. 283/1993 Sb., ve znìní zákona è. 261/1994 Sb. (dále jen "zákon") se nelze domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy o pøevodu jiného ne vlastnického práva, napøíklad hospodaøení s majetkem státu, patentu podle § 15 zákona è. 527/1990 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, uitného vzoru podle § 12 odst. 2 zákona è. 478/1992
Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, ochranné známky podle
§ 19 odst. 1 zákona è. 137/1995 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, ani neplatnosti smlouvy nájemní, o výpùjèce atd. Návrh
podle § 42 zákona nepøichází v úvahu té tehdy, kdy jeden
z úèastníkù smlouvy ji zanikl bez právního nástupce, pøípadnì
existuje právní nástupce, ale nestal se jím na základì smlouvy,

1) Rozsudek Nejvyího soudu ze dne 31.5.1999 sp.zn. 20Cdo 1000/99.
2) Usnesení Ústavního soudu ze dne 9.10.1998 sp.zn. IV. ÚS 350/97, publikované ve Sbírce nálezù a usnesení Ústavního soudu, svazku 12, na
str. 473.
3) Citované usnesení Ústavního soudu ze dne 9.10.1998.
4) Úplné znìní vyhláeno pod è. 45/2001 Sb.
5) Úplné znìní vyhláeno pod è. 401/2001 Sb.
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nýbr jednostranným úkonem. Návrh podle § 42 zákona nelze
podat, jde-li o relativní neplatnost právního úkonu.6)

vacím, u nìho naléhavý právní zájem vyplývá z právního
pøedpisu, a proto jej není tøeba prokazovat.

4. Státní zastupitelství pøi ochranì veøejného zájmu pøihlíí té
k tomu, zda pøi uplatnìní návrhového oprávnìní v pøípadech
s cizím prvkem nebudou pokozeny dùleité zájmy Èeské republiky v zahranièí. Podle okolností konkrétního pøípadu státní
zastupitelství zváí, zda k posouzení ochrany veøejného zájmu
je nezbytné vyádat stanovisko Ministerstva zahranièních vìcí
o tom, zda uplatnìním návrhového oprávnìní nebudou
nepøíznivì dotèeny práva a zájmy Èeské republiky v zahranièí.7)

6. Návrh lze podat jen proti vem úèastníkùm neplatné smlouvy nebo proti jejich právním nástupcùm.

Veøejný zájem na podání návrhu podle § 42 zákona je
dán zejména v pøípadech,
a) kdy úèastníkem smlouvy je stát, státní podnik, státní organizace, nebo obchodní spoleènost, na ní má stát vìtinový majetkový podíl, anebo osoba, která k úhradì
pøevodu vlastnictví pouila prostøedky státního rozpoètu, státních fondù, rozpoètù okresních úøadù nebo rozpoètù územních samosprávných celkù,
b) kdy je neplatnou smlouvou o pøevodu vlastnictví pøímo
nebo zprostøedkovanì pokozen stát a orgán ochrany jeho majetkových zájmù je v dané vìci neèinný,
c) kdy jde o neplatný pøevod vlastnictví v rámci privatizaèního nebo restituèního procesu, upraveného zákonem è.
427/1990 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákonem
92/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákonem è.
403/1990 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, zákonem è.
87/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù,
d) kdy je jednou ze smluvních stran obec nebo kraj, jedná-li
se o pøevod vlastnictví z regionálního hlediska významný, jeho navrácení obci nebo kraji by mohlo mít pozitivní dopad pro regionální rozpoèet,
e) kdy dùsledky neplatné smlouvy mohu mít negativní dopad na vìtí poèet osob, a to bez zøetele na hodnotu pøevádìného majetku,
f) kdy neplatná smlouva o pøevodu vlastnictví byla uzavøena se zámìrem dosáhnout nepoctivého obohacení
úèastníka nebo nìkoho jiného na úkor majetku státu nebo jiných právnických osob a jejich spoleèníkù, èlenù èi
zakladatelù,
g) kdy to vyaduje ochrana práv obèanù, kteøí pro své
osobní vlastnosti nebo pro své zvlátní pomìry nejsou
schopni jako úèastníci smlouvy podat návrh na urèení
neplatnosti smlouvy podle § 80 písm. c) o.s.ø. (§ 24 odst.
1 zákona).
5. Návrh podle § 42 zákona je svou povahou návrhem urèo-

7. Návrh, který se oznaèuje jako aloba, musí obsahovat náleitosti stanovené zvlátním právním pøedpisem.8) V alobì
musí být té oznaèen vìcnì a místnì pøísluný soud a úèastníci øízení, alobce, kterým je státní zastupitelství, a alovaný.
Je-li právnickou osobou, oznaèí se obchodním názvem (firmou), pod ním je zapsána v pøísluném rejstøíku (§ 9 odst. 2
obchodního zákoníku, § 5 odst. 3 písm. a) zákona è. 248/1995
Sb., § 5 odst. 4 písm. a) zákona è. 227/1997 Sb.), pokud se do
tohoto rejstøíku podle zvlátního právního pøedpisu zapisuje.
Z návrhu musí být rovnì patrno, e vychází z oprávnìní zaloeného § 42 zákona, z èeho je dovozována neplatnost
smlouvy uvedením pøísluného zákonného ustanovení, které
smluvní volnost úèastníkù smlouvy omezovalo. Návrh rozsudeèného výroku musí obsahovat individualizaci neplatné
smlouvy oznaèením jejích úèastníkù, pøedmìtu pøevodu, uvedením data a popøípadì místa jejího uzavøení a konstatování
její neplatnosti. Návrh rozsudeèného výroku nelze zatìovat
takovými návrhy výrokù, které svou povahou samotný výrok
toliko odùvodòují. V návrhu rozsudeèného výroku, pokud jde
o náklady øízení, je tøeba uvést, e alovaní jsou povinni uhradit státu soudní poplatek a e alobce je osvobozen od
poplatkù podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona è. 549/1991 Sb.,
vyhláeného v úplném znìní pod è. 46/2001 Sb.
8. Dispozice s návrhem na zahájení øízení podle § 42 zákona
náleí výluènì státnímu zastupitelství.
9. Jestlie se v prùbìhu øízení nepotvrdí pøedpoklady, za nich
byl návrh podán, je nezbytné v odùvodnìných pøípadech a po
náleitém vyhodnocení vìci zváit zpìtvzetí tohoto návrhu.
10. K návrhu se nemohou pøipojit dalí osoby na stranì státního zastupitelství, a to ani jako úèastníci (§ 92 odst. 1 o.s.ø.),
ani jako vedlejí úèastníci (§ 93 o.s.ø.).
11. Jestlie po zahájení obèanského soudního øízení návrhem
podle § 42 zákona podá návrh úèastník smlouvy na urèení neplatnosti smlouvy nebo na splnìní restituèní povinnosti podle
§ 457 obè. zák., zváí státní zastupitelství podání návrhu na
pøeruení øízení do skonèení øízení zahájeného návrhem uvedeného úèastníka (§ 109 odst. 2 písm. c) o.s.ø.). Státní zastupitelství vezme svùj návrh zpìt, bude-li o návrhu úèastníka
vìcnì rozhodnuto.
12. Je-li jeden z úèastníkù neplatné smlouvy cizinec, je nutno
vyøeit otázku právního reimu takové smlouvy. Pokud nejde
o úpravu zaloenou mezinárodní smlouvou, je tøeba vycházet
ze zákona è. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém
a procesním, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

6) Napø. § 13 odst. 4 zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
7) § 6 odst. 3písm. b) zákona è.2/1969 Sb., ve znìní pozdìjích zmìn a doplnìní
8) § 42 odst. 4, § 79 odst. 1 o.s.ø.
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III.
K nìkterým podmínkám pro podání návrhu
podle § 21 a § 29 zákona è. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání
1. Podle § 21 zákona è. 2/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, mùe státní zastupitelství podat alobu na urèení nezákonnosti stávky ke krajskému soudu, v jeho obvodu má pøísluný odborový orgán sídlo, proti nìmu tento návrh smìøuje. K podání návrhu je pøísluné krajské státní zastupitelství.
Návrh lze podat jen u stávek upravených zákonem è. 2/1991
Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
2. Podle bodu 1. postupuje krajské státní zastupitelství obdobnì pøi podávání návrhù na urèení nezákonnosti výluky podle
§ 29 zákona è. 2/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
3. Návrh na urèení nezákonnosti stávky nebo výluky je návrhem svého druhu upraveným v § 21 a § 29 zákona è. 2/1991
Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, který nelze podøadit pod
ádnou z pøíkladmo uvedených alob v § 80 o.s.ø.. Krajské
státní zastupitelství jako alobce nemusí prokazovat naléhavý
právní zájem na poadovaném urèení.
4. Jestlie je dán dùvod nezákonnosti stávky ji pøi jejím vyhláení, mùe být návrh podán po vyhláení stávky, i kdy u
k èásteènému nebo úplnému pøeruení práce zamìstnanci nedolo.9)
IV.
K nìkterým podmínkám podání návrhu
podle § 86 trestního zákona
Okresní státní zastupitelství podá návrh v pøípadì uvedeném
v èl. 17 odst. 1 písm. a) vdy, nezahájí-li soud øízení bez návrhu. V pøípadì uvedeném v èl. 17 odst. 1 písm. b) podá okresní
státní zastupitelství návrh tehdy, jestlie o výchovu nezletilé
osoby není øádnì postaráno, nebo byla-li její výchova zanedbávána anebo to vyaduje nepøíznivé prostøedí, v nìm nezletilá osoba ije, nezahájil-li soud øízení bez návrhu.
V.
K nìkterým pøedpokladùm pro podání návrhu
podle § 35 odst. 3 o.s.ø.
1. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na uloení výchovného opatøení podle § 43 odst. 1, 2 zákona o rodinì jsou
a) existence veøejného zájmu na podání návrhu,
b) nedostatky v chování dítìte nebo naruení øádné výchovy.
Státní zastupitelství podá návrh podle písm. a) pouze v pøípadech, kdy orgán sociálnì-právní ochrany nevydal odpovídající rozhodnutí o uloení výchovného opatøení ve vlastní pù-
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sobnosti10) a soud nezahájil øízení o uloení výchovného opatøení bez návrhu. Veøejný zájem na podání návrhu je dán, jdeli o ochranu práva dítìte na pøíznivý vývoj a øádnou výchovu
a na pøíznivé podmínky pro výchovu, vzdìlávání a vestranný
vývoj.
2. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na naøízení
ústavní výchovy11) jsou
a) existence veøejného zájmu na podání návrhu,
b) váné ohroení nebo váné naruení výchovy dítìte,
c) zjitìní, e jiná výchovná opatøení nevedla k nápravì
nebo e rodièe nemohou z jiných závaných dùvodù zabezpeèit výchovu dítìte, anebo
d) nepøedcházela-li jiná výchovná opatøení, zjitìní, e naøízení ústavní výchovy je v zájmu nezletilého,
e) skuteènost, e výchovu dítìte nelze zajistit náhradní rodinnou péèí.
Veøejný zájem na podání tohoto návrhu je dán, jde-li o ochranu práva dítìte na pøíznivý vývoj a øádnou výchovu a na
pøíznivé podmínky pro výchovu, vzdìlávání a vestranný vývoj, zamìstnání, ochranu pøed jakýmkoliv tìlesným èi duevním násilím, zanedbáváním, zneuíváním nebo vykoøisováním a nelze-li dítìti zajistit náhradní rodinnou péèi. Státní
zastupitelství mùe ve veøejném zájmu z dùleitých dùvodù
u nezletilé osoby umístìné v ústavu podat návrh na prodlouení ústavní výchovy a na jeden rok po dosaení zletilosti. Státní zastupitelství podá návrh pouze v pøípadì, e soud nezahájil
øízení o naøízení ústavní výchovy nebo jejího prodlouení bez
návrhu nebo pokud toto øízení nebylo zahájeno na návrh
jiného navrhovatele.12)
3. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na pozastavení
rodièovské zodpovìdnosti podle § 44 odst. 1 zákona o rodinì
jsou
a) skuteènost, e rodièi brání ve výkonu jeho rodièovské
zodpovìdnosti závaná pøekáka a
b) existence zájmu dítìte na podání takového návrhu.
4. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na omezení
rodièovské zodpovìdnosti podle § 44 odst. 2 zákona o rodinì
jsou
a) skuteènost, e rodiè øádnì nevykonává povinnosti vyplývající z rodièovské zodpovìdnosti a
b) existence zájmu dítìte na podání takového návrhu.
5. Základními pøedpoklady pro podání návrhu na zbavení
rodièovské zodpovìdnosti podle § 44 odst. 3 a 4 zákona o rodinì jsou
a) skuteènost, e rodiè zneuívá svou rodièovskou zodpovìdnost nebo její výkon nebo ji závaným zpùsobem zanedbává nebo
b) skuteènost, e se rodiè dopustil úmyslného trestného èinu proti svému dítìti èi ke spáchání trestného èinu své
dítì mladí patnácti let pouil, popøípadì se dopustil
trestného èinu jako spolupachatel, návodce nebo pomocník k trestnému èinu spáchaného jeho dítìtem.

9) Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4.11.1993 sp. zn. 6 Cdo 4/93, Právní rozhledy è. 5/1994, str. 175.
10) § 43 zákona o rodinì, § 13 odst. 1 zákona è. 359/1999 Sb..
11) § 46 zákona o rodinì
12) § 14 odst. 1 písm c) zákona è. 359/1999 Sb.
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VI.
K nìkterým zvlátnostem posuzování veøejného zájmu
na podání návrhu podle § 35 odst. 3 o.s.ø.
Pøi posuzování veøejného zájmu na podání návrhu podle
§ 35 odst. 3 o.s.ø. je tøeba pøihlíet k tomu, e
a) vùdèím principem právní ochrany dìtí je princip preventivního pùsobení na rodinné vztahy, jsou-li zasaeny
tak, e pøichází v úvahu pùsobení veøejné moci,
b) je tøeba, aby pouité formy èinnosti a instrumenty právní ochrany umonily poskytnout pomoc dítìti èi rodièi
nebo celé rodinì, ani by bylo narueno soukromí rodiny a pøedevím primární právo rodièù peèovat o svoje
dìti, spoleènì je vychovávat a pøijímat taková rozhodnutí, která dìtem prospívají,
c) právní ochrana dìtí nesmí znamenat nepøimìøené zásahy do soukromí rodiny,
d) je tøeba uváit míru ingerence státu, (jeho orgánù) pøi
øeení rùzných sociálních událostí, ve kterých se dìti a jejich rodièe ocitají, zejména pak tehdy, jsou-li ohroeny
ivot a zdraví dítìte,
e) opatøení právní ochrany jsou v právním pøedpisu13) hierarchicky uspoøádána ve vnitønì provázaný celek umoòující volbu nástrojù podle konkrétní situace, v ní se
dítì nachází, a podle intenzity ohroení,
f) návrhy ve vìcech uvedených v ustanovení èl. 18 smìøují k vyvolání soudního øízení ve vìcech péèe o nezletilé (tj. nesporného øízení soudního), jeho výsledkem
má být vydání soudního rozhodnutí, je mùe znamenat
citelný zásah do právního postavení subjektu zejména
v dùsledku nesplnìní jeho povinnosti (napø. zbavení rodièovské zodpovìdnosti, naøízení ústavní výchovy, atd.),
g) vyuívání prostøedkù pùsobnosti státního zastupitelství
v oblasti péèe o dìti a sociálnì-právní ochrany dìtí se
bude øídit zásadou zákonnosti a vìdomím, e pøedním
hlediskem pøi kadé èinnosti státu ve vztahu k dìtem
a mládei, jako i s dopadem na dìti a mláde je nejvyí blaho dítìte.
VII.
K nìkterým povinnostem státního zastupitelství jako
orgánu, podílejícího se na sociálnì-právní ochranì dìtí
1. Státního zastupitelství se v oblasti sociálnì-právní ochrany
dìtí týká zejména povinnost
a) upozornit orgán sociálnì-právní ochrany na poruení
povinnosti nebo zneuití práv vyplývajících z rodièovské zodpovìdnosti, na skuteènost, e rodièe nemohou
plnit povinnosti vyplývající z rodièovské zodpovìdnos-
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ti nebo na skuteènosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a
e) zákona è. 359/1999 Sb.,14)
b) poskytnout odpovídající pomoc dítìti, které o ni poádá,15)
c) za splnìní zákonných podmínek umonit uplatnìní práva dítìte na svobodné vyjádøení jeho názoru pro úèely
sociálnì-právní ochrany a vìnovat tomuto vyjádøení pozornost,16)
d) v rozsahu své pùsobnosti poskytnout pomoc rodièi nebo jiné osobì odpovìdné za výchovu dítìte, poádají-li
pøi výkonu svých práv a povinností o pomoc státní zastupitelství,17)
e) oznámit okresnímu úøadu skuteènosti nasvìdèující tomu, e jde o dìti uvedené v § 6 odst. 1 zákona è. 359/
1999 Sb., a to bez zbyteèného odkladu, po tom, kdy se
o takové skuteènosti dozví,18)
2. Státní zastupitelství poádá okresní úøad o podání zprávy
o pomìrech dítìte, pokud vede v rámci výkonu své pùsobnosti etøení týkající se dítìte.19)
VIII.
K nìkterým podmínkám pro podání návrhu podle
§ 68 odst. 6, § 75b odst. 1 a 2, § 257 odst. 1 obchodního
zákoníku a podle § 8 odst. 4 zákona è. 248/1995 Sb.
o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì
a doplnìní nìkterých zákonù
1. K podání návrhu podle § 68 odst. 6, § 75b odst. 1 a odst. 2,
§ 257 odst. 1 obchodního zákoníku a podle § 8 odst. 4 zákona
è. 248/1995 Sb. je pøísluné krajské státní zastupitelství pùsobící u místnì a vìcnì pøísluného krajského soudu.20)
2. Jestlie poznatky o dùvodech k podání návrhu na zruení
obchodní spoleènosti podle § 68 odst. 6, obnovení likvidace
obchodní spoleènosti podle § 75b odst. 1 nebo odst. 2 obchodního zákoníku, zruení drustva podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku nebo obecnì prospìné spoleènosti podle
§ 8 odst. 4 zákona è. 248/1995 Sb. vyplynuly z výkonu pùsobnosti státního zastupitelství, je není pøísluné podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona k podání návrhu, pak toto státní zastupitelství je neprodlenì postoupí pøíslunému krajskému
státnímu zastupitelství.
3. Jestlie návrh podle § 68 odst. 6, § 75b odst. 1 nebo odst. 2,
§ 257 odst. 1 obchodního zákoníku nebo podle § 8 odst. 4 zákona è. 248/1995 Sb. podá rovnì jiný státní orgán, pak pøísluné státní zastupitelství navrhne soudu postup podle § 112
odst. 1 o.s.ø.

13) § 35 odst. 1, 3 obèanského soudního øádu.
14) § 7 odst. 2 zákona è. 359/1999 Sb.
15) § 8 odst. 1 zákona è. 359/1999 Sb.
16) § 8 odst. 2 zákona è. 359/1999 Sb.
17) § 9 zákona è. 359/1999 Sb.
18) § 10 odst. 4 zákona è. 359/1999 Sb.
19) § 51 odst. 3 písm. b) zákona è. 359/1999 Sb.
20) § 5 odst. 1, § 8 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb. ve spojení s § 200e odst. 1 a § 9 odt. 3 písm. b) a d) o.s.ø.
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IX.
K nìkterým pøedpokladùm podání aloby pro
zmateènost podle § 231 odst. 2 o.s.ø.
1. Základními pøedpoklady podání aloby pro zmateènost jsou
a) existence nìkterého dùvodu uvedeného v § 229 o.s.ø.,
b) existence zpùsobilého pøedmìtu aloby pro zmateènost,
kterým je pravomocné rozhodnutí soudu prvého stupnì
nebo odvolacího soudu za podmínek uvedených v § 229
o.s.ø., vydané v øízení ve vìci uvedené v § 35 odst. 1 o.s.ø.,
a nejde-li o rozhodnutí v pøípadì uvedeném v § 230 odst.
1, 3 o.s.ø.,
c) neuplynutí lhùty podle § 234 o.s.ø. v pøípadì, e státní
zastupitelství vstoupilo do øízení, v nìm bylo vydáno
napadené rozhodnutí, a pokud takový vstup uèinìn nebyl, pak zachování lhùty podle § 231 odst. 2 vìty druhé
o.s.ø.
2. K naplnìní dùvodù, týkajících se vad øízení, není rozhodné,
zda k vadám dolo v øízení pøed soudem prvního stupnì nebo
v odvolacím øízení, jestlie odvolací soud vady neodstranil,
aèkoliv povaha rozhodnutí, jím øízení skonèil, odvolacímu
soudu nebránila k tìmto vadám pøihlédnout.21) Rozhodující je,
e nastaly skuteènosti, v dùsledku kterých vada vznikla a projevila se v napadeném rozhodnutí. Dùvod aloby pro zmateènost podle § 229 odst. 1 písm. b) o.s.ø., kterým je nedostatek
zpùsobilosti být úèastníkem øízení, bude posuzován podle
§ 19 o.s.ø. Dùvod podle § 229 odst. 1 písm. c) o.s.ø., jím je
nedostatek procesní zpùsobilosti, nemonost vystupovat pøed
soudem a nedostatek øádného zastoupení, bude posuzován na
základì § 20, § 22, § 23 a § 29 o. s. ø. Dùvody podle § 229
odst. 1 písm. e) a f) o.s.ø. spoèívající v rozhodování vylouèeným soudcem nebo pøísedícím a ve skuteènosti, e byl soud
nesprávnì obsazen, ledae místo samosoudce rozhodoval senát, se posuzují se zøetelem na § 14, 16a, 16b a § 36 a § 36c
a § 38a o.s.ø. Pøedpokladem pro naplnìní dùvodu pode § 229
odst. 1 písm. g) o.s.ø., spoèívajícího ve skuteènosti, e bylo
rozhodnuto v neprospìch úèastníka v dùsledku trestného èinu
soudce nebo pøísedícího, je, e soudce, který vìc rozhodoval
(jako èlen senátu nebo samosoudce), byl pravomocnì odsouzen pro trestný èin, a e mezi tímto trestným èinem a rozhodnutím nepøíznivým pro úèastníka je pøíèinná souvislost. Tento
dùvod je dán i v pøípadì, e soudce (pøísedící) nebyl odsouzen
(napøíklad proto, e trestní stíhání bylo nepøípustné nebo e
trestnost èinu zanikla), pokud jeho jednání naplnilo skutkovou
podstatu trestného èinu. Dùvodem podle § 229 odst. 3 o.s.ø. je
skuteènost, e úèastníku byla v prùbìhu øízení nesprávným
postupem soudu odòata monost jednat pøed soudem. Takovým nesprávným postupem soudu je znemonìní realizace
procesních práv garantovaných zákonem.22) Postupem soudu
v prùbìhu øízení je èinnost, která vydání koneèného soudního
rozhodnutí pøedchází, nikoli vlastní rozhodovací akt soudu,
který má za úkol prùbìh øízení zhodnotit. O odnìtí monosti
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jednat pøed soudem pùjde jen tehdy, byl-li tento postup nesprávný.23) O odnìtí monosti jednat pøed soudem jde zejména
v pøípadì, kdy odvolací soud rozhodl o odvolání bez naøízení
jednání, ani by lo o postup podle § 214 odst. 2 nebo 3 o.s.ø.,
úèastník øízení nebyl pøibrán do øízení,24) soud vìc projednal
v rozporu s § 101 odst. 3 o.s.ø. v nepøítomnosti úèastníka,
úèastníku byl ustanoven podle § 29 odst. 2 nebo 3 opatrovník,
aèkoliv k tomu nebyly dùvody a ádná okolnost nebránila tomu, aby úèastník byl pøedvolán k jednání.25) Podle § 229 odst.
4 o.s.ø. je aloba pro zmateènost pøípustná rovnì proti unesení
odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým
bylo zastaveno odvolací øízení. V této souvislosti se bude pøi posuzování pøípustnosti aloby pro zmateènost pøihlíet k tomu,
zda nebyl poruen § 218, § 218a nebo postup podle § 211 a § 43
odst. 2 o.s.ø. nebo § 207 odst. 2, § 211 a § 104 o.s.ø.
X.
Vstupy státního zastupitelství do obèanského
soudního øízení
1. Státní zastupitelství
a) pøispívá vstupy do øízení k prùbìhu obèanského soudního øízení v souladu se zákonem a tím i k zachovávání
jednotnosti judikatury,26)
b) èerpá poznatky ke vstupu do øízení z podkladù uvedených v èl. 3 odst. 1 pokynu obecné povahy, zejména pak
z vyrozumìní soudem o øízení nebo nahlédnutím do
soudních spisù. Z dozoru v trestním øízení èerpá poznatky zejména ve vìcech, kde bylo trestní stíhání zastaveno podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ø. nebo obalovaný byl
zprotìn podle § 226 písm. d) tr. ø.
2. Jestlie státní zastupitelství vstoupilo do øízení pøed soudem
I. stupnì a z øízení nevystoupilo, trvá i v øízení pøed soudem
odvolacím.
3. Vstupová èinnost musí být oprotìna od formálnosti. Povinnost dùkazní vyaduje od státního zastupitelství uplatnìní
návrhù na provedení vech potøebných dùkazù, jimi by byla
objasnìna skutková podstata vìci. Ke stejnému cíli smìøuje
i kladení otázek svìdkùm, znalcùm a úèastníkùm øízení.
4. Ve vstupové èinnosti je nejdùleitìjím procesním úkonem
státního zastupitelství závìreèný návrh (§ 119a odst. 2 o.s.ø.),
v nìm se
a) shrnou pøednesy stran,
b) hodnotí provedené dùkazy,
c) vyvodí skutkové závìry a po právní stránce hodnotí,
d) podá návrh na rozhodnutí vìci soudem.
5. Pokud státní zastupitelství vstoupilo do øízení, v kterém soud
nenaøídil ústní jednání (èl. 25, 30 pokynu obecné povahy),
pøedloí soudu písemné vyjádøení, v kterém zejména uvede:
a) oznaèení soudu,

21) Rc 47/2000.
22) Rc 25/93.
23) Rc 27/98, Rc 49/98.
24) § 94 odst. 3 o.s.ø.
25) Srov. Bure, J., Drápal, L., Mazanec, M.: Obèanský soudní øád, Komentáø, C. H. Beck, 3. vydání 1997, str. 674.
26) Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve vìci Lobo Machad proti Portugalsku ze dne 20.2.1996.
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b) oznaèení státního zastupitelství,
c) oznaèení úèastníkù,
d) dùkazní návrhy nebo
e) vylíèení skutkové podstaty s právním rozborem vìci,
f) návrh rozhodnutí soudu,
g) podpis vedoucího státního zástupce nebo jím povìøeného státního zástupce.27)
Podle povahy vìci mohou být tyto náleitosti uvedeny ji ve
vstupním prohláení.
Zvlátnosti vstupu státního zastupitelství do øízení
v nìkterých vìcech uvedených v § 35 odst. 1 o.s.ø.
XI.
Vstupy do øízení ve vìci vyslovení pøípustnosti pøevzetí
nebo drení v ústavu zdravotnické péèe
1. Pokud státní zastupitelství vstoupí do øízení pøed vydáním
usnesení soudu podle § 191b odst. 4 o.s.ø., zpravidla soudu
pøedloí vyjádøení podle èl. 28 pokynu obecné povahy.
2. Státní zastupitelství se ve vyjádøení zamìøí na naplnìní
dùvodù pøevzetí do ústavu. Navrhne, aby soud rozhodl, e
a) k pøevzetí dolo ze zákonných dùvodù, je-li takový dùvod dán; souèasnì zákonný dùvod oznaèí, nebo e
b) pøevzetí bylo nezákonné, není-li takový dùvod dán,
anebo
c) e se øízení zastavuje, dal-li nemocný po zahájení øízení pøed rozhodnutím soudu o zákonnosti pøevzetí dodateènì souhlas k pøevzetí.
3. Státní zastupitelství vìnuje pozornost tomu, zda byly zjitìny dùkazy v rozsahu potøebném pro posouzení zákonných
dùvodù pøevzetí nemocného do ústavu bez jeho souhlasu. Zamìøí se pøedevím na údaje vyplývající z oznámení zdravotnického zaøízení, z lékaøské zprávy o zjitìní zdravotního stavu nemocného pøijatého do ústavu, a to z toho hlediska, zda
z nich vyplývají skuteènosti svìdèící o existenci dùvodù pøevzetí nemocného do ústavní péèe bez jeho souhlasu.
4. Státní zastupitelství podá odvolání proti nezákonnému rozhodnutí. Pokud nevstoupilo do øízení pøed jeho vydáním, uèiní
tak souèasnì s podáním odvolání døíve, ne uplyne odvolací
lhùta vem úèastníkùm,28) zejména v pøípadech, kdy z poznatkù (èl. 3 odst. 1 pokynu obecné povahy) zjistí, e pøezkoumání je nezbytné z dùvodu zachování základních lidských
práv.
5. Vstoupilo-li státní zastupitelství do øízení ji ve stadiu pøed
rozhodnutím soudu o tom, e pøevzetí nemocného bylo v souladu se zákonnými dùvody, zùstává jeho úèast zachována i ve
stadiu øízení o pøípustnosti dalího drení nemocného v ústavu. Státní zastupitelství pùsobí procesními návrhy k tomu, aby
bylo provedeno øádné dùkazní øízení, zejména znalecký posu27) § 11 odst. 2 zákona.
28) § 203 odst. 2 o.s.ø
29) § 191d odst. 4 o.s.ø.
30) § 35 odst. 1 písm. k) o.s.ø.
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dek, a aby byl soudní znalec vyslechnut. Ve svém závìreèném
návrhu státní zastupitelství posoudí vìc z hledisek uvedených
v èl. 6 pokynu obecné povahy a v bodu X odst. 4 a navrhne,
aby soud rozhodl tak, e
a) dalí drení je pøípustné a uvede na jakou dobu, jsou-li
k takovému návrhu dány zákonné podmínky, nebo e
b) dalí drení umístìného v ústavu není pøípustné, nejsou-li k detenci dány zákonné podmínky.
6. Státní zastupitelství v prùbìhu øízení o prodlouení drení
v ústavu vìnuje pozornost zejména tomu, aby dokazováním
bylo zjitìno, zda jsou naplnìny pøedpoklady pro rozhodnutí
o povolení dalího drení osoby v ústavu. Jsou-li podmínky
pro povolení dalího drení osoby v ústavu splnìny, je nezbytné zamìøit procesní aktivitu k tomu, aby jetì v pùvodní lhùtì
(stanovené v rozhodnutí o pøípustnosti dalího drení nemocného v ústavu)29) bylo rozhodnuto o pøípustnosti dalího drení
osoby v ústavu.
7. Státní zastupitelství opravné prostøedky uplatní zejména
v pøípadì uvedeném v èl. 7 odst. 1 pokynu obecné povahy.
XII.
Vstupy do øízení ve vìci obchodního rejstøíku, nadaèního
rejstøíku a rejstøíku obecnì prospìných spoleèností
Odvolání proti rozhodnutí o povolení zápisu obchodní spoleènosti do obchodního rejstøíku, obecnì prospìné spoleènosti do rejstøíku obecnì prospìných spoleèností a nadace do
nadaèního rejstøíku je oprávnìno podat státní zastupitelství,
které vstoupilo do øízení podle § 35 odst. 1 písm. i) o.s.ø., nebo úèastník, jemu bylo rozhodnutím zcela vyhovìno, toto
oprávnìní nemá. Proti rozhodnutí o prvém zápisu (obchodní
spoleènosti) nelze podat dovolání (§ 68a odst. 1 obchodního
zákoníku).
XIII.
Vstupy do konkursního a vyrovnacího øízení a do øízení
tìmito øízeními vyvolanými
1. Státní zastupitelství vstoupí do zahájeného øízení ve vìci
konkursu a vyrovnání vèetnì sporù tìmito øízeními vyvolanými,30) má-li za to, e jeho úèast v øízení vyaduje veøejný zájem, který je dán zejména v pøípadech, kdy
a) okolnosti pøípadu odùvodòují závìr, e v øízení mohou
vyplynout skuteènosti nasvìdèující spáchání trestného
èinu,
b) dluníkem je právnická nebo fyzická osoba provozující podnikání, její podnikatelská èinnost je z regionálního hlediska významná zejména z dùvodù zachování zamìstnanosti v místì, uspokojování dùleitých ivotních
potøeb obyvatel v místì, rozvoje obce nebo pøísluné oblasti,
c) dluníkem je bytové drustvo nebo právnická osoba za-
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bezpeèující obecnì prospìné cíle,
d) dluníkem je obchodní spoleènost, na ní má stát nebo
obec vìtinový majetkový podíl,
e) to vyaduje ochrana práv vìøitelù - fyzických osob,
u nich je ztíeno nebo ohroeno úèinné uplatòování
procesních oprávnìní v prùbìhu øízení pro jejich osobní
vlastnosti nebo zvlátní pomìry.
2. Státní zastupitelství je oprávnìno vstoupit do øízení konkursního a vyrovnávacího v kterékoli jeho fázi, jako i do øízení odvolacího. V prùbìhu konkursního øízení je oprávnìno pouze k úkonùm,31) které mùe vykonat kterýkoli úèastník øízení, nejde-li
o úkony zvlátním právním pøedpisem vyhrazené jen nìkterým
úèastníkùm pro jejich postavení vyplývající z hmotného práva.
3. Státní zastupitelství je v øízení uvedeném v bodu 2 oprávnìno zejména
a) podat návrh na ustanovení pøedbìného správce,32)
b) v prùbìhu øízení navrhnout zruení konkursu, zjistí-li
zejména, e tu nejsou pøedpoklady pro konkurs;33) v této
souvislosti vìnuje pozornost pøedevím tomu, zda jsou
pluralitou vìøitelù (nejménì dvou) podmínìny formy
úpadku (insolvence nebo pøedluení) a zda stav úpadku
nebyl úèelovì vytvoøen nìkterým z vìøitelù,34)
c) podat konkursnímu soudu návrh na zprotìní funkce
správce konkursní podstaty,35)
d) podat opravný prostøedek proti schválení závìreèné
zprávy,36) rozvrhovému usnesení,37) rozhodnutí o zruení
konkursu,38)
e) podávat vyjádøení pøed rozhodnutím soudu.39)
4. Státnímu zastupitelství v øízení uvedeném v bodu 2 nepøísluí zejména
a) popírat pohledávky,40)
b) zasahovat do konkursního øízení opravnými prostøedky,
není-li v bodì 3 stanoveno jinak, zejména nemùe podávat opravné prostøedky proti rozhodnutí o prohláení
konkursu,41) usnesení o zamítnutí návrhu na prohláení
konkursu,42) nebo proti rozhodnutím soudu pøi výkonu
dohledací èinnosti, kdy je odvolání zákonem vylouèeno.43)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
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5. Státní zastupitelství je oprávnìno vstoupit do øízení vyvolaných konkursním nebo vyrovnacím øízením. Sporem vyvolaným konkursním nebo vyrovnacím øízením se rozumí spor, ke
kterému by, nebýt konkursu, nedolo. Takovým sporem
ovem není spor, v nìm správce konkursní podstaty vymáhá
pohledávku úpadce.44) Øízením vyvolaným konkursním a vyrovnacím øízením, do nìho je státní zastupitelství oprávnìno
vstoupit, je zejména øízení o alobách
a) vìøitelù nebo správce, týkajících se neúèinných a odporovatelných úkonù,45)
b) vyluèovacích,46)
c) o vypoøádání spoleèného jmìní manelù, je zaniklo
prohláením konkursu, nebo je zaniklo pøed prohláením konkursu, ale nebylo do prohláení konkursu vypoøádáno,47)
d) o vypoøádání spoleèného jmìní úpadce a jeho manela,
je bylo pøedtím smlouvou nebo soudem zúené a nebylo do prohláení konkursu vypoøádáno,48)
e) o pravosti, výi nebo poøadí pohledávek pøihláených
do konkursu.49)
Státní zastupitelství, v zájmu zachování monosti uplatnìní
procesních oprávnìní v co nejirím rozsahu, dbá, aby do tohoto øízení vstoupilo pøed skonèením prvního jednání.50)
6. Krajské státní zastupitelství, které vstoupilo do øízení o pravost, výi nebo poøadí pohledávky, vìnuje pozornost zejména tomu, zda se vìøitel, o jeho pohledávku jde, v alobì dovolával
jen právního dùvodu uvedeného v pøihláce nebo pøi pøezkumném jednání, zda pøedmìtem tohoto incidenèního sporu je nárok
pøihláený v konkursu a zda alovaná výe pohledávky nepøesahuje èástku, je byla pøedmìtem posouzení v pøezkumném jednání a vìnuje pozornost dalím okolnostem podstatným pro rozhodnutí soudu o alobì na urèení pravosti, výe nebo poøadí pohledávky. Jestlie je vak pøihlaovatel pohledávky v pøihláce
oznaèen vadnì a pro tuto vadu jej dosud nelze ztotonit se alobcem, státní zastupitelství navrhne, aby aloba na urèení pravosti, výe nebo poøadí pohledávky byla zamítnuta pro pøedèasnost. Státní zastupitelství navrhne zamítnutí aloby o urèení pravosti, výe nebo poøadí pohledávky té proto, e pøihlaovatel
pohledávky, jej nelze ztotonit se alobcem, nemìl zpùsobilost

§ 35 odst. 2 o.s.ø.
§ 9a zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 44 odst. 1 písm. a) zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Rc 44/2001.
§ 8 odst. 6 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù..
§ 29 odst. 3 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù
§ 30 odst. 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 44 odst. 1 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 66a odst. 1 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, ve spojení s § 35 odst. 2 a § 119a odst. 2 obèanského soudního øádu
§ 21 odst. 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 12a odst. 1, 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§12a odst. 5 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 66b odst. 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Stanovisko obèanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyího soudu ze dne 17.6.1998 Cpjn 19/98, uveøejnìné jako Rc 52/98, bod XXV.
§ 15 a 16 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 19 odst. 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 26 odst. 1, 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù; srov. té Stanovisko obèanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyího
soudu ze dne 17.6.1998 sp.zn. Cpjn 19/98, uveøejnìné jako Rc 52/98, bod XXXII.
48) § 26 odst. 1, 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
49) § 23 odst. 2, 3 a § 24 odst. 1, 2 zákona è. 328/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
50) § 35 odst. 2 ve spojení s § 118b odst. 1 o.s.ø.
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být úèastníkem konkursního øízení.51)
7. Vìcnì pøísluným ke vstupu do øízení ve vìcech konkursu
a vyrovnání nebo do øízení vyvolaných konkursním nebo vyrovnávacím øízením, ledae jde o vypoøádání spoleèného jmìní manelù nebo jiného majetku manelù, je krajské státní zastupitelství pùsobící u vìcnì a místnì pøísluného krajského
soudu.52)
XIV.
Vstupy do øízení o umoøení listin
1. Pøedmìtem zpùsobilým k umoøení je listina nezbytná k výkonu práv. Pøedmìtem zpùsobilým k umoøení jsou cenné papíry
v listinné podobì, jsou-li splnìny podmínky stanovené zákonem,53) nikoliv vak zaknihované cenné papíry.54) Umoøitelné
jsou rovnì zejména pojistky v pøípadì uvedeném v § 791 odst.
2 vìtì tøetí o.z., nákladní listy v eleznièní nákladní pøepravì.55)
2. Z umoøení jsou podle zákona56) vylouèeny
a) listiny, kde podle zákona je k jejich umoøení oprávnìna
právnická osoba, která je vystavila,57)
b) peníze,
c) loterní losy a sázenky,
d) lístky a známky denního obìhu, zejména vstupenky
a jízdenky, stvrzenky o pøevzetí vìci do opravy, do úschovy nebo jiného opatrování,
e)kupóny cenných papírù,58)
f) talony cenných papírù,59)
g) listiny k úhradì zboí nebo slueb, zejména stravenky
nebo poukázky na odbìr zboí nebo slueb, jako i listiny na jejich podkladì lze uplatnit jen nárok na vedlejí plnìní.
Pøedmìtem zpùsobilým k umoøení listin nejsou investièní
kupóny.60) Umoøitelné nejsou ani dùkazní listiny, záruèní listiny z bankovní záruky,61) akreditivní listiny,62) sliby odkodnìní,63) listiny, které byly znièeny z toho dùvodu, e bylo podle
nich vìøitelùm ji plnìno.
3. Pøedpokladem pro umoøení listin je, e umoøitelná listina
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
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byla
a) ztracena, nejde-li vak o listiny, které jsou v drení jiné,
majiteli známé, osoby, nebo
c)znièena (listiny pøetrené, nebo listiny, u nich èást byla utrena, listiny ohoøelé nebo jinak pokozené).
4. Ke vstupu do øízení je pøísluné okresní (obvodní) státní zastupitelství pùsobící u vìcnì pøísluného okresního (obvodního) soudu.64) Místnì pøísluným ke vstupu do øízení je okresní
státní zastupitelství pùsobící u soudu, který je obecným soudem navrhovatele.65)
5. Pøísluné stání zastupitelství, které do øízení vstoupilo, ve
svém vyjádøení uèinìném podle èl. 6 pokynu obecné povahy
navrhne zamítnutí návrhu v pøípadì, kdy
a) se poaduje umoøení listiny k tomu nezpùsobilé,
b) listina, její umoøení je navrhováno, nebyla vystavena,
c) listina není ztracena nebo znièena.
6. Nebude-li zjitìna ádná z pøekáek uvedených v bodì 5
písm. a) a c), státní zastupitelství navrhne vydání usnesení
podle § 185m odst. 2 o.s.ø.
7. Státní zastupitelství navrhne, se zøetelem na námitky osob
proti návrhu,66) dùkazy,67) je-li to potøebné ke zjitìní skutkového stavu, zejména okolností, zda listina byla ztracena nebo
znièena. V takovém pøípadì souèasnì navrhne soudu, aby naøídil ústní jednání.68)
8. Byl-li vèas podán návrh oprávnìnou osobou69) na prohláení
listiny za umoøenou, který nebyl zamítnut podle § 185q o.s.ø.,
navrhne státní zastupitelství ve svém vyjádøení podle èl. 6
pokynu obecné povahy vydání usnesení, kterým se prohlásí
listina za umoøenou.
9. Státní zastupitelství je oprávnìno podat odvolání proti
a) ediktu,70)
b) usnesení o zamítnutí návrhu podle § 185q a v jeho rámci napadnout i správnost posouzení pøihláek a námitek,
c) usnesení, kterým soud prohlásí listinu za umoøenou a v jeho rámci napadnout i správnost posouzení pøihláek ne-

Rozsudek Nejvyího soudu ÈR ze dne 31. 7. 2001 sp.zn. 32 Cdo 544/99, Soudní judikatura è. 7, roèník 2001 pod èíslem 93.
§ 8 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb. ve spojení s § 9 odst. 3 písm. s) a t) o.s.ø.
§ 185i odst. 1 obèanského soudního øádu, èl. I. § 90 odst. 1, èl. II. § 68 odst. 1 zákona è. 191/1950 Sb., zákon smìneèný a ekový.
§ 1 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona è. 591/1992 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 611 odst. 1 obchodního zákoníku, § 5 naøízení vlády è. 1/2000 Sb., o pøepravním øádu pro veøejnou drání nákladní dopravu, ve znìní
naøízení vlády è. 295/2000 Sb., Rc 5/89.
§ 185i odst. 2 a 3 o.s.ø.
§ 784, 786 obè. zák., vyhláka è. 47/1964 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 12 zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 12 odst. 2 zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znìní pozdìjích pøedpisù
§ 22 odst. 2 zákona è. 92/1991 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 313 obchodního zákoníku.
§ 683 odst. 5 obchodního zákoníku.
§ 725 obchodního zákoníku.
§ 8 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve spojení s § 9 odst. 1 o.s.ø.
§ 8 odst. 1 zákona, ve spojení s § 88 písm. m) o.s.ø.
§ 185m odst. 2 o.s.ø.
§ 35 odst. 2 ve spojení s § 120 odst. 1 obèanského soudního øádu.
§ 122 odst. 1 o.s.ø.
§ 185j odst. 1 obèanského soudního øádu.
§ 185m odst. 2 o.s.ø.
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bo námitek, jako i pøípadné pominutí nìkterých pøihláek nebo námitek.
10. Objeví-li se listina, která byla pravomocnì prohláena za
umoøenou, nejsou s jejím hmotným substrátem spojeny ádné
právní úèinky. Zavázané osoby jsou vak povinny plnit proti
usnesení o umoøení nebo proti náhradní listinì.
XV.
Vstupy do øízení ve vìcech nìkterých otázek
obchodních spoleèností, drustev a jiných
právnických osob (§ 200e o.s.ø.)
1. Státní zastupitelství mùe podle § 35 odst. 1 písm. j) o.s.ø.
vstoupit do zahájeného øízení rovnì ve vìcech nìkterých otázek
obchodních spoleèností, drustev a jiných právnických osob (§
200e o.s.ø.). Jde o øízení, ve vìcech uvedených v § 9 odst.
3 písm. b), d), e), f) a g) o.s.ø., na která odkazuje § 200e o.s.ø.
2. Státní zastupitelství mùe vstoupit do øízení ve statusových
vìcech obchodních spoleèností, drustev a jiných právnických
osob podle èásti první, druhé a ètvrté obchodního zákoníku, tj.
zejména ve vìcech
a) prominutí pøekáky výkonu funkce statutárního orgánu
nebo jeho èlena podle § 31 odst. 4 obch. z.,
b) vyslovení neplatnosti obchodní spoleènosti podle § 68a
odst. 2 obch. z.,
c) vyslovení neplatnosti rozhodnutí o zmìnì právní formy
spoleènosti podle § 69g obch. z.,
d) odejmutí povìøení spoleèníka obchodním vedením spoleènosti podle § 81 odst. 3 obch. z.,
e) zruení veøejné obchodní spoleènosti na návrh spoleèníka (§ 90 odst. 1 obch. z.), poruuje-li jiný spoleèník závaným zpùsobem svoje povinnosti nebo není-li moné
dosáhnout úèelu, pro který byla spoleènost zaloena,
f) vylouèení spoleèníka na návrh spoleènosti podle § 90
odst. 2 obch. z. pro závané poruování jeho povinností,
g) vylouèení spoleèníka spoleènosti s ruèením omezeným
pro závané poruení jeho povinností (§ 149 obch. z.),
h) zruení úèasti dìdice spoleèníka ve spoleènosti s ruèením omezeným (§ 116 odst. 2 obch. z.),
i) zruení úèasti spoleèníka ve spoleènosti s ruèením omezeným (§ 148 odst. 1 obch. z.),
j) pøezkoumání výe podílu spoleèníka na likvidaèním zùstatku spoleènosti (§ 75 odst. 2 obch. z.),
k) doplacení rozdílu mezi cenou uvedenou v nabídce pøevzetí a pøimìøenou cenou (§ 183c odst. 5 obch. z.),
l) jmenování chybìjících èlenù pøedstavenstva akciové
spoleènosti, popø. o jejím zruení a naøízení likvidace
podle § 194 odst. 2 obch. z.,
m) dostateèného zajitìní podle § 215 odst. 4 obch. z.,
n) poskytnutí dostateèné jistoty podle § 220j odst. 1 obch. z.,
o) odvolání likvidátora akciové spoleènosti a nahrazení likvidátora jinou osobou (§ 219 odst. 2 obch.z.),
p) zruení obchodní spoleènosti a její likvidace v pøípadech stanovených v § 68 odst. 3, 6, § 113 odst. 6, § 119,
§ 161b odst. 4, § 764 odst. 2 obch. z. a podle èl. II bodu
4 zákona è. 142/1996 Sb.,
q) ochrany vìøitelù a odpovìdnosti za kodu pøi zmìnì
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právní formy spoleènosti proti osobám, které jsou èleny
statutárního orgánu spoleènosti (§ 69f obch. z.),
r) návrhu akcionáøù na zmocnìní ke svolání mimoøádné
valné hromady akciové spoleènosti (§ 181 odst. 2 obch.
z.), rozhodování o neplatnosti usnesení valné hromady
akciové spoleènosti (§ 183 ve spojení s § 131 obch. z.),
s) aloby na neplatnost smlouvy o slouèení podle § 220a
odst. 11 obch.z.,
t) vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o fúzi
spoleènosti podle § 220h obch. z.,
u) uplatnìní práva akcionáøe na dorovnání za podmínek
§ 220k odst. 2 obch. z.,
v) stanovení poplatku ve vyí èástce na návrh akcionáøe,
který nesouhlasil s výí doplatkù pøi výmìnì akcií (§
220v obch. z.),
w) vyslovení neplatnosti rozhodnutí èlenské schùze drustva o vylouèení èlena drustva, je-li rozhodnutí èlenské
schùze drustva v rozporu s právními pøedpisy nebo stanovami (§ 231 odst. 5 obch. z.),
x) urèení podílu na likvidaèním zùstatku drustva (§ 765
odst. 5 obch. z.).
3. Státní zastupitelství mùe rovnì vstoupit do øízení o zruení obecnì prospìné spoleènosti a její likvidaci a o jmenování likvidátora podle § 8 odst. 4 a 5, § 9 odst. 2 zákona è.
248/1995 Sb., o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì
a doplnìní nìkterých zákonù, nebylo-li øízení zahájeno návrhem státního zastupitelství podle § 8 odst. 4 cit. zákona jako
státního orgánu.
4. Státní zastupitelství mùe vstoupit do øízení o zruení nadace nebo nadaèního fondu, o jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadaèního fondu a o jmenování nových
èlenù správní rady nadace nebo nadaèního fondu podle § 7
odst. 3 a 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a o doplnìní nìkterých
souvisejících zákonù.
5. Státní zastupitelství mùe vstoupit do øízení o zruení státního podniku a o jmenování a odvolání jeho likvidátora podle
§ 6 odst. 4 a § 9 odst. 3 zákona è. 77/1997 Sb., o státním podniku. Mùe vstoupit i do øízení o zruení státního podniku s likvidací a o jmenování likvidátora, pokud zøizovatel státního
podniku nepøizpùsobil jeho zakládací listinu a dozorèí radu
zákonu è. 77/1997 Sb. (§ 20 odst 4 zákona è. 77/1997 Sb.).
6. Státní zastupitelství mùe vstoupit do øízení ve sporech z právních vztahù mezi obchodními spoleènostmi (drustvy) a jejich
zakladateli (spoleèníky nebo èleny), jako i mezi spoleèníky
(èleny nebo zakladateli) navzájem, jde-li o vztahy týkající se
úèasti na spoleènosti (èlenského vztahu v drustvech), o vztahy
ze smluv, jimi se pøevádí podíl spoleèníka (èlenská práva a povinnosti), o vztahy související se zvýením základního kapitálu
(pøistoupením spoleèníka nebo èlena), nejde-li o vìci uvedené
v bodì 2. Za øízení podle tohoto bodu lze povaovat zejména
øízení ve vìci
a) zahájené alobou spoleèníka veøejné obchodní spoleènosti o splacení vkladu proti spoleèníkovi podle § 82a
obch. z.,
b) zahájené alobou spoleèníka spoleènosti s ruèením
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omezeným o splacení vkladu proti spoleèníkovi podle
§ 131a odst. 1 obch. z.,
c) zahájené alobou urèených akcionáøù jménem akciové
spoleènosti o splacení emisního kursu akcií (§ 182 odst.
2 obch. z.),
d) zahájené alobou na uzavøení smlouvy o koupi úèastnických cenných papírù (na nahrazení souhlasu soudem)
podle § 183g odst. 1 obch. z.,
e) zahájené alobou na uzavøení smlouvy nebo na náhradu kody zpùsobené poruením závazku uzavøít smlouvu (§ 186a odst. 6 obch. z.),
f) pøiznání práva na náhradu kody, která vznikla øízené
osobì pro neplnìní povinností osob uvedených v § 190b
odst. 3 obch. z. (§ 190b obch. z.),

èástka 3

g) zahájené alobou spoleèníkù o urèení výe pøimìøeného odkodnìní podle § 190c odst. 2 obch. z.,
h) zahájené návrhem akcionáøe na náhradu kody vùèi
právnímu nástupci zaniklé akciové spoleènosti (§ 220a
odst. 3 obch. z.).
XVI.
Ustanovení spoleèné
Zjistí-li státní zastupitelství skuteènosti nasvìdèující poruení zákona, na které nemùe reagovat prostøedky svìøenými
do jeho pùsobnosti, postoupí takový poznatek pøíslunému
státnímu orgánu.

Pøíloha è. 2
ZÁZNAM
o poznatku pro návrhové oprávnìní státního zastupitelství v netrestní oblasti
1. Sp. zn. státního zastupitelství:
2. Sp. zn. soudu:
3. Zpùsob meritorního vyøízení:
4. Skutkový stav:
5. Oznaèení návrhu, jeho pøedpoklady by mìly být na základì poznatku proetøeny:
6. Pøedpokládaní úèastníci
7. Veøejný zájem na podání návrhu:
8. Vytìil:
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17
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 16/2001
nejvyího státního zástupce, kterým se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/2000 ze dne
20. bøezna 2000, jím se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních zastupitelství
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"),
stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è.
3/2000 ze dne 20. bøezna 2000, jím se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních zastupitelství, se
mìní takto:
1. V èl. 1 se odstavec 4 zruuje a dosavadní odstavce 5 a 8 se
oznaèují jako odstavce 4 a 7.
2. V èl. 2 se za dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:
"(2) U okresních státních zastupitelství uvedených v § 10 odst.
2 vyhláky 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, se vedle specializací uvedených v odstavci
1 zøizuje rovnì specializace na vyetøování a zkrácené pøípravné øízení ve vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby, jako i na
dozor ve vìcech tìchto trestných èinù."
Dosavadní odstavec 2 se oznaèuje jako odstavec 3. V odstavci 3 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavcích
1 a 2".
3. V èl. 3 se za dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec
2, který zní:
"(2) U krajských státních zastupitelství, která jsou nejblíe
vyí ve vztahu k okresním státním zastupitelstvím uvedeným
v èl. 2 odst. 2, se vedle specializací uvedených v odstavci 1 zøizuje rovnì specializace na vyetøování a zkrácené pøípravné
øízení ve vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby, jako
i na dozor ve vìcech tìchto trestných èinù."
Dosavadní odstavec 2 se oznaèuje jako odstavec 3. V
odstavci 3 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v
odstavcích 1 a 2".
4. V èl. 4 odst. 2 se na konci teèka nahrazuje èárkou a pøipojuje se nové písmeno c), které zní:
"c) vyetøování a zkrácené pøípravné øízení ve vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù

Bezpeènostní informaèní sluby, jako i dozor ve vìcech tìchto trestných èinù."
5. V èl. 5 odst. 2 písm. b) se èíslovky "17. 11." nahrazují
èíslovkami "29. 12.".
Za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) vyetøování a zkrácené pøípravné øízení ve vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù
Bezpeènostní informaèní sluby, jako i dozor ve vìcech tìchto trestných èinù."
Dosavadní písmena d) a f) se oznaèují jako písmena e) a g).
6. V èl. 6 odst. 3 se slova "jednoho mìsíce" nahrazují slovy
"dvou mìsícù".
7. V èl. 6 odst. 4 se slova "31. bøezna" nahrazují slovy "30.
èervna".
8. V èl. 6 odst. 5 se slova "ètvrtletí (ke dni 30. 6., 30. 9. nebo 31.
12.)" nahrazují slovy "pololetí (ke dni 30. 6. nebo 31. 12.)".
9. V pøíloze se za specializaci oznaèenou "Státní zástupce specialista na problematiku trestné èinnosti v dopravì, trestných
èinù spáchaných v souvislosti s poáry, výbuchy, provozními
haváriemi a ivelnými pohromami" vkládá specializace:
Státní zástupce specialista na vyetøování a zkrácené
pøípravné øízení ve vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby, jako i dozor ve vìcech tìchto trestných èinù
- vyetøování a zkrácené pøípravné øízení ve vìcech trestných èinù pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù
Bezpeènostní informaèní sluby, jako i dozor ve vìcech tìchto trestných èinù.
10. V pøíloze ve vymezení specializace oznaèené "Státní zástupce specialista na trestné èiny spáchané pøed dnem
17.11.1989, pokud se na nì vztahuje zákon è. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického reimu a odporu proti nìmu"
se èíslovky "17.11." nahrazují èíslovkami "29.12.".
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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18
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 17/2001
nejvyího státního zástupce, jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/1995
ze dne 15. kvìtna 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 náboenské vyznání
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.
3/1995 ze dne 15. kvìtna 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 náboenské vyznání, se mìní takto:
1. V návìtí pokynu obecné povahy se slova "zákona è.
261/1994 Sb." nahrazují slovy "ve znìní pozdìjích pøedpisù".
2. V èl. 2 odstavec 1 zní:
"(1) Trestnými èiny, kde pohnutka spoèívající v rasové, národnostní, náboenské a jiné nenávisti nebo nesnáenlivosti je
znakem skutkové podstaty, jsou trestné èiny násilí proti skupinì obyvatelù a proti jednotlivci podle § 196 tr. zák., hanobení
národa, rasy a pøesvìdèení podle § 198 tr. zák., podnìcování
k nenávisti vùèi skupinì osob nebo k omezování jejich práv
a svobod podle § 198a tr. zák., vrady podle § 219 odst. 1, 2
písm. g) tr. zák., ublíení na zdraví podle § 221 odst. 1, 2 písm.
b) a § 222 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., vydírání podle § 235
odst. 1, 2 písm. f) tr. zák., pokozování cizí vìci podle § 257
odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a podpora a propagace hnutí smìøujících k potlaèení práv a svobod èlovìka podle § 260, § 261
a § 261a tr. zák."
3. V èl. 3 odstavec 2 zní:
"(2) Pøísluný státní zástupce zjistí, zda ve vìci probíhá provìøování. Pokud byl ve vìci ji doruèen záznam o zahájení
úkonù trestního øízení (§ 158 odst. 3 tr. ø.), postupuje neprodlenì podle èl. 13 pokynu obecné povahy nejvyího státního
zástupce poø. è. 9/1994. V opaèném pøípadì uloí policejnímu
orgánu provedení úkonù ve smyslu § 157 odst. 2 vìty první tr.
ø., pøièem postupuje podle èl. 11 odst. 1, 2 citovaného pokynu obecné povahy."
4. V èl. 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které

znìjí:
"(3) Je-li v prùbìhu provìøování provádìn jako neodkladný
nebo neopakovatelný úkon výslech svìdka nebo rekognice za
úèasti soudce (§ 158a tr. ø.), státní zástupce se zpravidla tohoto úkonu zúèastní."
"(4) Státní zástupce sleduje, zda pøi provìøování nedochází
k neodùvodnìným prùtahùm, a to zejména pøi prodluování
lhùt ke skonèení provìøování podle § 159 tr. ø. Vekerá rozhodnutí a opatøení policejního orgánu vydaná podle § 159a tr.
ø. státní zástupce pøezkoumá."
5. V èl. 4 odst. 1 písm. a) se slova "záznamu o sdìlení obvinìní" nahrazují slovy "usnesení o zahájení trestního stíhání".
6. V èl. 4 odst. 1 písm. e) zní:
"e) dbá o to, aby byly øádnì provedeny vechny vyetøovací
úkony ke zjitìní skutkového stavu vìci (§ 2 odst. 5, § 89 odst.
1 tr. ø.) a sleduje, zda pøi vyetøování nedochází k neodùvodnìným prùtahùm, a to zejména pøi prodluování lhùt ke skonèení vyetøování podle § 167 tr. ø."
7. Èl. 4 odst. 1 písm. f) se zruuje.
8.V èl. 5 odstavec 2 vèetnì poznámek pod èarou è. 1) a 2) zní:
"(2) Jde-li o pravomocné rozhodnutí soudu, které je v rozporu se zákonem, zváí státní zástupce, zda proti rozhodnutí
je pøípustné dovolání a zda je dán nìkterý z dùvodù dovolání
a dospìje-li k závìru, e podání dovolání je dùvodné, pøedloí
Nejvyímu státnímu zastupitelství návrh na podání dovolání
nebo podnìt k tomuto postupu,1) pøípadnì zpracuje návrh na
pøedloení nástinu stínosti pro poruení zákona ministru
spravedlnosti." 2)
9. V èl. 7 se poznámka pod èarou è. 2) zruuje.
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

1) Èl. 2 a èl. 7 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 9 /2001, kterým se upravuje postup státních zastupitelství v øízení
o dovolání v trestních vìcech.
2) Èl. 2 odst. 1, 9, 10 pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 1/1998, kterým se upravuje postup státních zastupitelství pøi
pøezkoumávání trestních vìcí na základì podnìtù ke stínostem pro poruení zákona a pøi pøezkoumávání trestních vìcí z vlastní iniciativy
státního zastupitelství.
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. prosince 2001, poø. è. 18/2001
nejvyího státního zástupce, jím se mìní pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø.è. 3/1997
ze dne 10. èervence 1997, kterým se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství pøi postihu trestných
èinù proti majetku a nedotknutelnosti obydlí spáchaných v oblastech postiených povodnìmi
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.
3/1997 ze dne 10. èervence 1997, kterým se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství pøi postihu trestných èinù
proti majetku a nedotknutelnosti obydlí spáchaných v oblastech postiených povodnìmi se mìní takto:
1. V návìtí pokynu obecné povahy se slova "zák. è. 261/1994
Sb." nahrazují slovy "ve znìní pozdìjích pøedpisù".
2. V èl. 1 se jeho dosavadní text oznaèuje jako odstavec 1 a na
konci se doplòuje odstavec 2, který zní:
"(2) Podle tohoto pokynu se postupuje pøimìøenì i v trestním øízení vedeném pro trestné èiny spáchané v souvislosti
s jinými mimoøádnými událostmi ve smyslu § 2 písm. b) zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému."
3. V èl. 2 odst. 2 se slova "Postih za" nahrazují slovy "Trestní
stíhání pro", slovo "namístì" se nahrazuje slovy "na místì".

ního øízení (§ 158 odst. 3 vìta první a druhá tr. ø.). Byl-li tento záznam doruèen, postupuje neprodlenì podle èl. 13 pokynu
obecné povahy NSZ poø. è. 9/1994. Pokud ve vìci provìøování neprobíhá, uloí policejnímu orgánu provedení úkonù ve
smyslu § 157 odst. 2 vìty první tr. ø., pøièem postupuje podle
èl. 11 odst. 1, 2 citovaného pokynu obecné povahy."
8. V èl. 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které
znìjí:
"(3) Je-li v prùbìhu provìøování provádìn jako neodkladný
nebo neopakovatelný úkon výslech svìdka nebo rekognice za
úèasti soudce (§ 158a tr. ø.), státní zástupce se tohoto úkonu
zúèastní.
(4) Státní zástupce sleduje, zda pøi provìøování nedochází
k neodùvodnìným prùtahùm, a to zejména pøi prodluování
lhùt ke skonèení provìøování podle § 159 tr. ø. Vekerá rozhodnutí a opatøení policejního orgánu vydaná podle § 159a tr.
ø. státní zástupce pøezkoumá."
Dosavadní odstavec 3 se zruuje.
9. V èl. 4 odst. 1 písm. a) se slova "záznamu o sdìlení obvinìní" nahrazují slovy "usnesení o zahájení trestního stíhání".

4. V èl. 2 odst. 3 se slova "postihu za" nahrazují slovy "trestního stíhání pro".

10. V èl. 4 odst. 1 písm. b) se slova "s øeditelem pøísluného
úøadu vyetøování" nahrazují slovy "s bezprostøedním nadøízeným policejnímu orgánu konajícímu vyetøování".

5. V èl. 2 odst. 4 se slova "postih za" nahrazují slovy "trestní
stíhání pro".

11. V èl. 4 odst. 1 písm. c) se slovo "vyetøovatele" nahrazuje
slovy "policejního orgánu".

6. V èl. 2 odst. 5 se slova "postihu za" se nahrazují slovy
"trestním stíhání pro".

Èl. II

7. V èl. 3 odstavec 2 zní:
"(2) Bude-li dáno toto podezøení, pøísluný státní zástupce
zjistí, zda byl ve vìci doruèen záznam o zahájení úkonù trest-

Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 1. ledna 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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