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38
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 19. srpna 2002 è. j. 230/2002-OIM-SP,
kterou se mìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 1258/01-E,
o zpùsobech a podmínkách hospodaøení s majetkem státu,
ve znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 170/2002-OIM-SP
Ministerstvo spravedlnosti ÈR k uplatnìní zákona è.
201/2002 Sb., o Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, stanoví:

poznámky pod èarou.
2. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který vèetnì poznámky pod
èarou è. 15 zní:

Èl. I

"§ 35a

Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 1258/01-E, o zpùsobech a podmínkách hospodaøení s majetkem státu, ve znìní
Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 170/2002-OIM-SP,
se mìní takto:

Zvlátní pøedpis15) stanoví pøípady a podmínky, kdy za stát organizaèní sloku vystupuje a jedná ve vìcech týkajících se
majetku státu Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových.

1. V § 6 se doplòuje odstavec 5, který vèetnì poznámky pod
èarou è. 1a zní:
" (5) V pøípadech stanovených zvlátním právním pøedpisem1a) se pøi uplatnìní nároku na náhradu kody postupuje
podle tohoto zvlátního pøedpisu."
Dosavadní poznámky pod èarou è. 1a a 1b se oznaèují jako
poznámky pod èarou è. 1b a 1c, a to vèetnì odkazù na

Èl. II
Tato Instrukce nabývá úèinnosti dnem 16. záøí 2002.
ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v.r.

39
Pokyn
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 25. dubna 2002, è. j. 511/2002-OHS,
kterým se mìní pokyn Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j. 971/2001-OHS,
k postupu schvalování zahranièních pracovních cest
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Èl. I
Pokyn Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j.
971/2001-OHS, k postupu schvalování zahranièních pracovních cest, se mìní takto:
1. Do § 2 se doplòuje nový odstavec 5, který zní:
"(5) Prùbìh a výsledek zahranièní pracovní cesty schválí na
formuláøi podle pøílohy 2a nebo 3a øeditel odboru, pro který
vysílaná osoba plnila úkoly. Prùbìh a výsledek zahranièní pracovní cesty øeditele odboru nebo námìstka ministra schválí na
tìchto formuláøích jemu nadøízený pracovník".
2. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Cestovní náhrady pro osoby podle odstavce l zajistí
pøísluný soud nebo státní zastupitelství v souladu se zvlátními právními pøedpisy2). V pøípadì nedostatku prostøedkù mùe
pøísluný soud nebo státní zastupitelství poádat ministerstvo
o navýení rozpoètu".
3. Pøíloha è. 2 pokynu se nahrazuje " pøílohou è. 2a".
4. Pøíloha è. 3 pokynu se nahrazuje "pøílohou è. 3a".
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 25.dubna 2002.
ministr spravedlnosti
JUDr. Jaroslav Bure, v.r.

1a) § 2 a § 12 zákona è. 201/2002 Sb., o Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
2) Zákon è. 236/1995 Sb.,o platu a dalích náleitostech spojených s výkonem funkce pøedstavitelù státní moci a nìkterých státních orgánù
a soudcù, ve znìní pozdìjích zmìn a doplnìní.
Zákon è. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znìní pozdìjích zmìn a doplnìní.
15) Zákon è. 201/2002 Sb., v Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových
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PØÍLOHA è. 2a

Ministerstvo spravedlnosti

È.j.

Vyúètování zahranièní pracovní cesty (zákon è. 119/92 Sb.)
Jméno
Spolucestující
Místo jednání
Délka pobytu od - do
Zpùsob dopravy
Výe pøídìlu devizových prostøedkù
Základní sazba stravného
Z toho kapesné
0%

Pøi poskytnutí èásteèné bezplatné stravy je urèeno krácení stravného o 20% za snídani, 40% za obìd a 40% za veèeøi

1. Devizový nárok
více ne 12 hod.=100% dieta,
ménì ne12 hod.=násobek 1/12 polovièní diety

Dne

% diet

Èas pøekroèení hranice

Dní

Stravné

Kapesné

a) odjezd, pøekroèení hranice

b) pøíjezd, pøekroèení hranice
více ne 12 hod.=100% dieta,
ménì ne12 hod.=násobek 1/12 polovièní diety

Dne

% diet

Èas pøekroèení hranice

Dní

Stravné

1. Nárok stravné a kapesné

Celkem

2. Ubytování

Celkem

3. Prokázané jízdní výdaje
4. Doklad èíslo:

Celkem
Celkem

Kapesné

Celkem

Úhrnem nárok

Dokladù celkem:

Pøíjem devizových prostøedkù
Hrazeno platební kartou
Nárok
Vráceno
Poznámka:
Prùbìh a výsledek cesty schválil

Datum:

Podpis:

1. Nepouité letenky, vlakové a autobusové jízdenky byly vráceny dne .................................................................
2. Stravování bylo poskytnuto bezplatnì

ano

ne

èásteènì

3. Doklady, rozhodné pro vyúètování, chronologicky seøaïte, oèíslujte v pravém horním rohu a pøipojte
k vyúètování. Poèet pøíloh celkem: ..........................................................................................................................
Prohlauji, e mnou uvedené údaje jsou úplné a správné. Pokud byla do ceny za ubytování zahrnuta i strava, je
tato z nároku stravného odeètena.
Datum :
Podpis pracovníka, který vyúètování upravil :

Podpis zamìstnance:
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PØÍLOHA è. 3a

Ministerstvo spravedlnosti

È.j.:

Vyúètování zahranièní pracovní cesty - soudci (zákon è. 236/1995 Sb.)
Jméno
Spolucestující
Místo jednání
Délka pobytu od - do
Zpùsob dopravy
Výe pøídìlu devizových prostøedkù

1. Výdaje na stravování a nìkteré dalí výdaje
Doklad èíslo
Délka pobytu od - do

Druh poskytnuté sluby

Celkem

2. Výdaje na ubytování

Celkem

3. Výdaje na dopravu

Celkem

Úhrnem nárok
Pøíjem
Nárok
Hrazeno platební kartou
Vráceno
Poznámka:
Prùbìh a výsledek cesty schválil

Datum:

Podpis:

2. Nepouité letenky, vlakové a autobusové jízdenky byly vráceny dne.................................................................
3. Stravování bylo poskytnuto bezplatnì:
4. Doklady, rozhodné pro vyúètování, chronologicky seøaïte, oèíslujte v pravém horním rohu a pøipojte
k vyúètování. Poèet pøíloh celkem: ..............................................................................................................................
Prohlauji, e mnou uvedené údaje jsou úplné a správné.

Datum :
Podpis pracovníka, který vyúètování upravil :

Podpis soudce :

Cena
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40
Pokyn
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 25. dubna 2002, è. j. 512/2002-OHS,
kterým se mìní pokyn Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j. 744/99-OHS,
ve znìní pokynu Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j. 937/2001-OHS,
o poskytování náhrad pøi pracovních cestách
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Èl. I
Pokyn Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j.
744/99-OHS, ve znìní pokynu Ministerstva spravedlnosti
Èeské republiky è. j. 937/2001 o poskytování náhrad pøi pracovních cestách, se mìní takto:
1. V èásti I. do § 6 se doplòuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Kontrolu vyúètování náhrad pracovní cesty provádí
povìøený zamìstnanec OHS a schvaluje øeditel OHS."

2. V èásti II. do § 12 se doplòuje nový odstavec 4, který zní:
"(4) Kontrolu vyúètování náhrad pracovní cesty provádí
povìøený zamìstnanec OHS a schvaluje øeditel OHS."
Èl. II
Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 25.dubna 2002.
ministr spravedlnosti
JUDr. Jaroslav Bure, v.r.

41
Pokyn
obecné povahy
ze dne 16. ledna 2002, poø. è. 1/2002
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 pokynu obecné povahy poø. è. 11/2001 ze dne 13. prosince 2001
Podle § 9 odst. 3 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, stanovím:

blíe vyího státního" nahrazují slovy "souèasnì ji zale na
vìdomí nejblíe vyímu státnímu".

Èl. I

3. V èl. 6 odst. 1 se zruují slova "prostøednictvím nejblíe
vyích státních zastupitelství vykonávajících nad nimi dohled
(§ 9 odst. 1 a 2 zákona)".

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.
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, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 11/2001 ze
dne 13. prosince 2001, se mìní takto:
1. V èl. 5 odst. 1 písm. c) se za èíslovkou "173" vkládá èárka
a slova "307 a 309".
2. V èl. 5 odst. 3 se v první vìtì slova "to prostøednictvím nej-

V písm. a) se slova "a § 68 odst. 6 a § 69b odst. 2 obchodního zákoníku" nahrazují slovy "a v pøípadech, kdy oprávnìní
státního zastupitelství podat návrh na zahájení øízení jako státní orgán upravuje obchodní zákoník".
Èl. II
Úèinnost
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 1. února 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 20. kvìtna 2002, poø. è. 2/2002
nejvyího státního zástupce, kterým se vydává vzorový
organizaèní øád státních zastupitelství
Podle § 12 odstavec 1 s pøihlédnutím k § 13e odstavec 2 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní
pozdìjích pøedpisù (dále jen "zákon"), stanovím:

Okresní státní zastupitelství

ÈÁST PRVNÍ

(1) Okresní státní zastupitelství se pro úèely vzorového organizaèního øádu podle celkového poètu systemizovaných
míst státních zástupcù dìlí na
a) malá s poètem nejvýe do pìti státních zástupcù,
b) støední s poètem od esti nejvýe do deseti státních zástupcù,
c) velká s poètem více ne deseti státních zástupcù.
(2) Okresní státní zastupitelství tvoøí okresní státní zástupce,
námìstek okresního státního zástupce, státní zástupci a ostatní zamìstnanci okresního státního zastupitelství.
(3) U velkého okresního státního zastupitelství mùe být
zøízena po projednání s krajským státním zástupcem a Ministerstvem spravedlnosti funkce druhého námìstka okresního
státního zástupce.
(4) Okresní státní zástupce v organizaèním øádu okresního
státního zastupitelství urèí poøadí, v nìm jej zastupují
námìstci5) a stanoví zásady pro zastupování v dobì nepøítomnosti námìstkù.

Obecná ustanovení
Èl. 1
Pøedmìt úpravy
(1) Tento pokyn obecné povahy upravuje základní zásady
organizace, vnitøních vztahù, výkonu správy státního zastupitelství a øízení státních zastupitelství jako soustavy úøadù státu urèených k zastupování státu pøi ochranì veøejného zájmu
ve vìcech svìøených zákonem do jeho pùsobnosti.
(2) Vedoucí státní zástupce pøi vytváøení organizaèních struktur, vnitøních vztahù, rozdìlení výkonu pùsobnosti mezi jednotlivými organizaèními slokami jím øízeného státního zastupitelství a stanovení metod øízení1) vychází ze zásad odbornosti, úèelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a dbá na to,
aby jím øízené státní zastupitelství po stránce personální a organizaèní plynule zabezpeèovalo výkon zákonem mu svìøené
pùsobnosti.2)
(3) Vedoucí státní zástupce vydává organizaèní øád jím
øízeného státního zastupitelství. V nìm upraví podrobnosti organizace a øízení v souladu se zásadami uvedenými v èl. 1
odst 2. V tomto organizaèním øádu té výslovnì urèí, které organizaèní sloky jím øízeného státního zastupitelství øídí pøímo a které øídí prostøednictvím námìstkù èi jiných jemu a jeho námìstkùm podøízených pracovníkù. Okresní státní zástupce vydává organizaèní øád jím øízeného okresního státního
zastupitelství po projednání s nadøízeným krajským státním
zástupcem.
(4) Organizaèní øád zale státní zastupitelství ve lhùtì 15
dnù po jeho vydání na vìdomí nejblíe vyímu státnímu zastupitelství, je nad jeho postupem vykonává dohled3), a v jednom vyhotovení vdy té Nejvyímu státnímu zastupitelství,
jako i nejblíe niím státním zastupitelstvím ve svém obvodu. Obdobnì se postupuje, dojde-li ke zmìnì nebo ke zruení
organizaèního øádu státního zastupitelství.
(5) Specializace státních zástupcù upravuje zvlátní pokyn
obecné povahy.4)

Èl. 2

Èl. 3
Organizaèní èlenìní okresních státních zastupitelství
(1)Malá a støední okresní státní zastupitelství se ji dále organizaènì neèlení. Výkon pùsobnosti se u tìchto státních zastupitelství zajiuje prostøednictvím specializací.6)
(2) Velká okresní státní zastupitelství mohou zøídit pro
výkon své pùsobnosti úseky. Vedoucím úseku je okresní státní zástupce nebo jeho námìstek. Podrobnosti urèí organizaèní
øád okresního státního zastupitelství.
Èl. 4
(1) Vedoucí státní zástupce okresního státního zastupitelství
konajícího vyetøování a zkrácené pøípravné øízení o trestných
èinech pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní sluby7) mùe po projednání s krajským
státním zástupcem zøídit samostatný úsek pro vyetøování
a zkrácené pøípravné øízení o trestných èinech pøísluníkù Policie Èeské republiky a pøísluníkù Bezpeènostní informaèní

1) § 8 odst. 3 zákona.
2) § 4 zákona.
3) § 12d odst. 1 zákona.
4) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/2000, jím se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních za stupitelství, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 16/2001 a pokynu obecné povahy poø. è. 3/2002.
5) § 8 odst. 2 zákona.
6) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 3/2000, jím se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních za stupitelství, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 16/2001 a pokynu obecné povahy poø. è. 3/2002.
7) § 161 odst. 3 a § 179a odst. 3 tr. ø., § 10 vyhl. è. 23/1994 Sb., o jednacím øádu státního zastupitelství, zøízení poboèek nìkterých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech provádìných právními èekateli, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen "jednací øád").
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sluby.
(2) Pøi zøizování úseku podle odstavce 1 postupuje okresní
státní zástupce obdobnì podle zásad uvedených v èlánku 3.
(3) Státní zástupci zaøazení v úseku zøízeném podle
odstavce 1 zajiují té výkon dozoru nad postupem policejního orgánu v trestním øízení pøed zahájením trestního stíhání
ohlednì trestných èinù podle odstavce 1.
Èl. 5
Kanceláø
(1) Chod okresního státního zastupitelství po stránce admini-strativní zabezpeèuje kanceláø okresního státního zastupitelství; u velkých okresních státních zastupitelství kanceláøe
takového okresního státního zastupitelství. Organizaèní uspoøádání kanceláøe urèí okresní státní zástupce pøimìøenì podle
zásad uvedených v èl. 3.
(2) Chod kanceláøe, zpùsob jejího øízení a urèování zamìstnancù odpovìdných za výkon její èinnosti upravuje zvlátní
pokyn obecné povahy.8)
Èl. 6
Správa okresního státního zastupitelství
Zabezpeèuje-li okresní státní zástupce správu okresního
státního zastupitelství9) prostøednictvím námìstkù a vedoucího
správy okresního státního zastupitelství, rozsah jim svìøené
pùsobnosti vymezí v organizaèním øádu okresního státního
zastupitelství.
Krajské státní zastupitelství
Èl. 7
(1) Krajské státní zastupitelství tvoøí krajský státní zástupce,
první námìstek krajského státního zástupce, námìstek krajského státního zástupce, státní zástupci a ostatní zamìstnanci
krajského státního zastupitelství.
(2) Krajský státní zástupce v organizaèním øádu krajského státního zastupitelství urèí poøadí, v nìm jej zastupují námìstci10)
a stanoví zásady pro zastupování v dobì nepøítomnosti námìstkù.
Èl. 8
Organizaèní èlenìní
(1) U krajského státního zastupitelství se zøizují tyto organizaèní sloky:
a) sekretariát,
b) jednotlivá oddìlení pro výkon pùsobností svìøených
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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krajskému státnímu zastupitelství zákonem,
c) oddìlení ekonomické a správní,
d) bezpeènostní tajemník,
e) pracovník odpovìdný za výkon spisové sluby.
(2) Bezpeènostního tajemníka øídí pøímo krajský státní zástupce.11)
(3) Krajské státní zastupitelství zøizuje pro výkon pùsobností stanovených zákonem [odstavec 1 písm. b)] nejménì tøi oddìlení, z nich jedno bude vdy oddìlení netrestní. Oddìlení
se mohou èlenit na úseky. Název oddìlení, rozdìlení pùsobnosti mezi nimi a popø. jejich èlenìní na úseky urèí organizaèní øád krajského státního zastupitelství.
(4) Organizaèní øád krajského státního zastupitelství stanoví, ve kterém oddìlení je zaøazen státní zástupce povìøený
výkonem dozoru v místech, kde je omezována osobní svoboda12)
(5) S pøihlédnutím k poètu státních zástupcù a ostatních zamìstnancù krajského státního zastupitelství a podle zásad uvedených v èl. 1 odst. 2 mùe krajský státní zástupce zøídit i jiná
oddìlení ne uvedená v odst. 1 písm. a) a c) nebo mùe urèit,
nejde-li o funkci uvedenou v odst. 1 písm. d), e jejich pùsobnost
bude vykonávat jiná organizaèní sloka krajského státního zastupitelství. Jejich název, rozdìlení pùsobnosti a náplò jejich èinnosti urèí organizaèní øád krajského státního zastupitelství.
Èl. 9
Kanceláøe
(1) Chod krajského státního zastupitelství po stránce administrativní zabezpeèují kanceláøe krajského státního zastupitelství. Organizaèní uspoøádání kanceláøí urèí krajský státní
zástupce pøimìøenì podle zásad uvedených v èl. 3.
(2) Chod kanceláøí, zpùsob jejich øízení a urèování zamìstnancù odpovìdných za výkon jejich èinnosti upravuje zvlátní pokyn obecné povahy.13)
Èl. 10
Správa krajského státního zastupitelství
Zabezpeèuje-li krajský státní zástupce správu krajského státního zastupitelství14) prostøednictvím námìstkù a vedoucího
oddìlení ekonomického a správního, rozsah jim svìøené pùsobnosti vymezí v organizaèním øádu krajského státního zastupitelství.
Vrchní státní zastupitelství
Èl. 11
(1) Vrchní státní zastupitelství tvoøí vrchní státní zástupce,

Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích pokynù obecné povahy.
§ 13h zákona.
§ 8 odst. 2 zákona.
§ 13 odst. 1 zák. è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona.
Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích pokynù obecné povahy.
§ 13h zákona.
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první námìstek vrchního státního zástupce, námìstek vrchního státního zástupce, státní zástupci a ostatní zamìstnanci
vrchního státního zastupitelství.
(2) Vrchní státní zástupce v organizaèním øádu vrchního
státního zastupitelství urèí poøadí, v nìm jej zastupují námìstci15) a stanoví zásady pro zastupování v dobì nepøítomnosti námìstkù.
Èl. 12
Organizaèní èlenìní
(1) U vrchního státního zastupitelství se zøizují tyto organizaèní sloky:
a) sekretariát,
b) odbor trestního øízení,
c) odbor pøezkumného øízení,
d) odbor závané hospodáøské a finanèní kriminality16),
e) odbor správy,
f) oddìlení spisové sluby,
g) bezpeènostní tajemník.
(2) Odbory uvedené v odstavci 1 písm. b) a e) se s pøihlédnutím k rozsahu vykonávané èinnosti a její sloitosti mohou
èlenit na oddìlení.
(3) Bezpeènostního tajemníka øídí pøímo vrchní státní zástupce17).
(4) S pøihlédnutím k zásadám uvedeným v èl. 1 odst. 2 mùe
vrchní státní zástupce zøídit i dalí odbory, ne uvedené v odst.
1 písm. a) a d), nebo, nejde-li o odbor uvedený pod písm. d)
nebo funkci uvedenou pod písm. g), mùe za stejných podmínek urèit, e èást jejich pùsobnosti bude vykonávat jiná organizaèní sloka vrchního státního zastupitelství. Název takové organizaèní sloky, rozdìlení pùsobnosti a náplò jejich èinnosti urèí organizaèní øád vrchního státního zastupitelství.
(5) Organizaèní øád vrchního státního zastupitelství urèí, ve
které organizaèní sloce vrchního státního zastupitelství je zaøazen
a) státní zástupce vykonávající dohled nad èinností státního zástupce povìøeného výkonem dozoru v místech, kde
je omezována osobní svoboda,18)
b) státní zástupce, který plní zvlátní úkoly vrchního státního zastupitelství podle trestního øádu19).
Èl. 13
Kanceláøe
(1) Chod vrchního státního zastupitelství po stránce administrativní zabezpeèují kanceláøe vrchního státního zastupitelství. Organizaèní uspoøádání kanceláøí urèí vrchní státní zás-

èástka 5

tupce pøimìøenì podle zásad uvedených v èl. 3.
(2) Chod kanceláøí, zpùsob jejich øízení a urèování zamìstnancù odpovìdných za výkon jejich èinnosti upravuje zvlátní pokyn obecné povahy20).
Èl. 14
Správa vrchního státního zastupitelství
Zabezpeèuje-li vrchní státní zástupce správu vrchního státního zastupitelství21) prostøednictvím námìstkù a øeditele odboru správy, rozsah jim svìøené pùsobnosti vymezí v organizaèním øádu vrchního státního zastupitelství.
Nejvyí státní zastupitelství
Èl. 15
(1) Nejvyí státní zastupitelství tvoøí nejvyí státní zástupce, první námìstek nejvyího státního zástupce, námìstek nejvyího státního zástupce, státní zástupci a ostatní zamìstnanci Nejvyího státního zastupitelství.
(2) Nejvyí státní zástupce v organizaèním øádu Nejvyího
státního zastupitelství urèí poøadí, v nìm jej zastupují námìstci22) a stanoví zásady pro zastupování v dobì nepøítomnosti námìstkù.
Èl. 16
Organizaèní èlenìní
(1) U Nejvyího státního zastupitelství se zøizují tyto organizaèní sloky:
a) sekretariát,
b) odbor trestního øízení,
c) odbor pøezkumného øízení,
d) odbor závané hospodáøské a finanèní kriminality,
e) odbor analytický a legislativní,
f) mezinárodní odbor,
g) netrestní odbor,
h) odbor správy,
i) oddìlení spisové sluby,
j) bezpeènostní tajemník.
(2) Bezpeènostního tajemníka øídí pøímo nejvyí státní zástupce.23)
(3) S pøihlédnutím k zásadám uvedeným v èl. 1 odst. 2 nejvyí státní zástupce v pøípadì potøeby zøídí i dalí odbory ne
jen uvedené v odst. 1 písm. a) a e), nebo, nejde-li o odbor
uvedený pod písm. d) nebo funkci uvedenou pod písm. j),
mùe za stejných podmínek urèit, e èást jejich pùsobnosti

15) § 8 odst. 2 zákona.
16) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích pokynù obecné povahy.
17) § 13 odst. 1 zák. è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
18) § 15 jednacího øádu.
19) § 158e odst. 4 tr. ø., § 18a odst. 2 jednacího øádu.
20) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích pokynù obecné povahy.
21) § 13h zákona.
22) § 8 odst. 2 zákona.
23) § 13 odst. 1 zák. è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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bude vykonávat jiná organizaèní sloka Nejvyího státního
zastupitelství. Název takové organizaèní sloky, rozdìlení pùsobnosti a náplò jejich èinnosti urèí organizaèní øád Nejvyího státního zastupitelství.
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Èl. 17

itých pro výkon pùsobnosti státního zastupitelství, mùe vedoucí státní zástupce pøísluného státního zastupitelství zøizovat jako poradní orgán doèasné nebo stálé pracovní skupiny
sloené z vybraných státních zástupcù jím øízeného státního
zastupitelství nebo z øad státních zástupcù èinných u státních
zastupitelství v obvodu jeho pùsobnosti.

Kanceláøe

Èl. 20

(1) Chod Nejvyího státního zastupitelství po stránce administrativní zabezpeèují kanceláøe Nejvyího státního zastupitelství. Organizaèní uspoøádání kanceláøí urèí nejvyí
státní zástupce pøimìøenì podle zásad uvedených v èl. 3.
(2) Chod kanceláøí, zpùsob jejich øízení a urèování zamìstnancù odpovìdných za výkon jejich èinnosti upravuje zvlátní pokyn obecné povahy.24)

Zveøejnìní organizaèních øádù

Èl. 18
Správa Nejvyího státního zastupitelství
Nejvyí státní zástupce vymezí v organizaèním øádu Nejvyího státního zastupitelství rozsah, v nìm vykonává správu Nejvyího státního zastupitelství25) prostøednictvím námìstkù a øeditele odboru správy.
ÈÁST DRUHÁ
Ustanovení spoleèná, závìreèná a pøechodná.
Èl. 19
K plnìní úkolù na úseku odborného vzdìlávání státních zástupcù a právních èekatelù,26) pøijímání stanovisek k výkladu
zákona, posuzování odborné zpùsobilosti státních zástupcù27),
popøípadì k posuzování jiných otázek irího významu dùle-

Zpùsob zveøejnìní organizaèních øádù státních zastupitelství
upravuje zvlátní pokyn obecné povahy.28)
Èl. 21
Úprava stávajících organizaèních øádù
Vedoucí státní zástupci upraví organizaèní øády jimi øízených státních zastupitelství tak, aby byly v souladu s tímto
vzorovým organizaèním øádem státních zastupitelství, nejpozdìji do 6 mìsícù od dne, kdy tento pokyn obecné povahy
nabude úèinnosti.
ÈÁST TØETÍ
Úèinnost
Èl. 22
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

24) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích pokynù obecné povahy.
25) Pokyn obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, jím se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjích pokynù obecné povahy.
26) § 34a zákona.
27) § 32a a násl. zákona.
28) Èl. 14 pokynu 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 pozdìjích pokynù obecné povahy.
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43
Pokyn
obecné povahy
ze dne 13. èervna 2002, poø. è. 3/2002
nejvyího státního zástupce, jím 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,
ve znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 16/2001 ze dne 13. prosince 2001
Podle § 12 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a § 11 odst. 1 písm. a)
zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím,
ve znìní pozdìjích pøedpisù, 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, ve
znìní pokynu obecné povahy nejvyího státního zástupce
poø. è. 16/2001 ze dne 13. prosince 2001 se mìní takto:
1. V èl. 3 odst. 1 se oznaèení pododstavce písmenem "ch)"
nahrazuje písmenem "i)".
2. V èl. 4 odst. 1 se oznaèení pododstavcù písmeny "ch)" a "i)"
nahrazují písmeny "i)" a "j)".
3. V èl. 5 odst. 1 se oznaèení pododstavcù písmeny "ch)", "i)",
"j)" a "k)" nahrazují písmeny "i)", "j)" a "k)" a "l)".
4. V èl. 6 odst. 2 se na konci odstavce vkládá nová vìta, která
zní: "Nejvyímu státnímu zastupitelství pøedloí tyto seznamy pøímo".
5. Èl. 6 odst. 3 zní: "Kadou zmìnu specializace oznámí vedoucí státní zástupci postupem podle odstavce 2 neprodlenì,
nejpozdìji vak ve lhùtì pìti pracovních dnù ode dne, kdy
taková zmìna byla provedena."

6. V èl. 6 odst. 4 se slova "30. èervna" nahrazují slovy "31.
ledna".
7. Èl. 6 odst. 5 zní: "Pokud si rozsah provedených zmìn v seznamech vyádá nezbytnou aktualizaci tìchto seznamù v prùbìhu kalendáøního roku, provede se vdy ke konci pøísluného
pololetí. V takovém pøípadì postupuje Nejvyí státní zastupitelství podle odstavce 4 obdobnì.".
8. V èl. 6 se za odst. 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"Provede-li Nejvyí státní zastupitelství aktualizaci seznamù
specializací podle odstavce 5 za období prvního pololetí kalendáøního roku, rozele seznamy postupem, uvedeným v odstavci 4 nejpozdìji do 31. èervence tého roku.".
Dosavadní odstavce 6 a 7 se zruují.
9. V èl. 6 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"Ministerstvu spravedlnosti se pro úèely výkonu správy státního zastupitelství1) na poádání poskytnou seznamy specializací státních zástupcù. Tyto seznamy nejsou informacemi,
poskytovanými veøejnosti podle zvlátního pøedpisu.2)
Èl. II
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

1) § 13a a násl. zák. è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zák. è. 261/1994 Sb., è. 201/1997 Sb., è. 169/1999 Sb., è. 11/2001 Sb., è.
14/2002 Sb. a è. 151/2002 Sb.
2) § 11 odst. 1 písm. a) zák. è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní zák. è. 101/2000 Sb., è. 159/2000 Sb. a è. 39/2001
Sb.
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44
Pokyn
obecné povahy
ze dne 26. èervna 2002, poø. è. 4/2002
nejvyího státního zástupce o dozoru státních zástupcù nad dodrováním právních pøedpisù
pøi výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních
Podle § 12 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 14/2002 Sb., stanovím:
ÈI. 1
Pøíslunost
(1) Dozor nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu
ústavní výchovy a ochranné výchovy1) (dále jen "dozor")
vykonává povìøený státní zástupce okresního státního zastupitelství (dále jen "státní zástupce"), v jeho obvodu se ústavní
nebo ochranná výchova vykonává.
(2) Oprávnìní státního zástupce vyího státního zastupitelství2) vùèi státnímu zástupci uvedenému v odstavci 1 vykonává povìøený státní zástupce pøidìlený ke krajskému státnímu zastupitelství, v jeho obvodu je okresní 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.

øuje:
a) zda zaøízení vede povinnou dokumentaci4),
b) dodrování právních pøedpisù o pøijímání a umisování
dìtí a povolování jejich pobytu mimo zaøízení5),
c) zda øeditel zaøízení v zákonem stanovených pøípadech
ukonèuje pobyt dítìte v zaøízení6),
d) dodrování právních pøedpisù o právech a povinnostech
dítìte umístìného v zaøízení, zejména, zda zpùsob výkonu ústavní nebo ochranné výchovy neohrouje nebo nenaruuje splnìní úèelu této náhradní výchovné péèe,
e) zda zaøízení neprodlenì odesílá pøísluným orgánùm a povìøeným právnickým èi fyzickým osobám ádosti, stínosti nebo návrhy dítìte7),
f) uplatòování a dodrování právních pøedpisù pøi realizaci opatøení ve výchovì8).
(2) Státní zástupce se zamìøuje rovnì na splnìní svých døíve vydaných pøíkazù a naøízení a na to, zda nedochází opakovanì k protiprávnímu jednání nebo opomenutí tého druhu.
(3) Státní zástupce nenahrazuje výkon pùsobnosti øeditele
zaøízení ani jiných orgánù nebo osob.
ÈI. 4

ÈI. 2

Podklady pro výkon dozoru

Pøedmìt dozoru

Státní zástupce vykonává dozor z úøední povinnosti. Podkladem pro posouzení, zda jsou pøi výkonu ústavní nebo
ochranné výchovy dodrovány právní pøedpisy, jsou mu vekeré informace, které získá, zejména spisy, výsledky kontrol
provedených orgány uvedenými v zákonì9), písemné a ústní
podnìty, stínosti a ádosti dítìte a osob odpovìdných za výchovu10), poznatky z jednání soudu o ústavní nebo ochranné
výchovì dítìte, poznatky z èinnosti státního zastupitelství, podaná vysvìtlení, listiny i jeho vlastní zjitìní.

(1) Pøedmìtem dozoru je dùsledné dodrování obecnì závazných právních pøedpisù (dále jen "právní pøedpisy") pøi
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy3) Pøedmìtem dozoru není vhodnost nebo úèelnost postupu øeditele zaøízení za
pøedpokladu, e samotný postup je v souladu s právním pøepisem. Pøedmìtem dozoru není rovnì správnost nebo úèelnost aktù øeditele zaøízení, které mají povahu pouze organizaèní, øídící nebo hospodáøskou.
(2) Státní zástupce dbá zvlátì na to, aby ádné dítì nebylo
dreno v zaøízení pro výkon ústavní èi ochranné výchovy
nezákonnì.
ÈI. 3
(1) V rámci výkonu dozoru státní zástupce zejména provì-

ÈI. 5
Pøi vyøizování stíností a ádostí dítìte umístìného ve kolském zaøízení státní zástupce respektuje práva dítìte11) a postupuje zpùsobem pøimìøeným vìku a rozumovým schopnostem dítìte.

1) § 4 odst. 1 písm. b) zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 14/2002 Sb. § 39 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
2) § 12 odst. 5 zákona o státním zastupitelství.
3) § 39 odst. 1 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
4) § 34 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
5) § 5, 12, 13, 14 a 23 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
6) § 24 odst. 5 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
7) § 20 odst. 1 písm. i) zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
8) § 21 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
9) § 35 odst. 6, 7 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
10) § 26 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
11) Napø. § 1 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
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ÈI. 6
Metody výkonu dozoru
Metodami výkonu dozoru jsou
a) provìrka dodrování právních pøedpisù pøi výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy (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").
ÈI. 7
Provìrka
(1) Provìrku ve kolských zaøízeních, v nich se vykonává
ústavní výchova nebo ochranná výchova, provádí státní zástupce podle plánu provìrek zpravidla jedenkrát za 3 mìsíce.
Pøi provìrce se zamìøuje na stav dodrování právních pøedpisù v rozsahu uvedeném v èl. 2 a 3 a na to, jak jsou plnìna
opatøení uèinìná na základì pøedchozích provìrek.
(2) Státní zástupce mùe provést té provìrku podle potøeby
nebo mimoøádnou provìrku. Provìrku dle potøeby provede na
podkladì poznatkù z vlastní èinnosti, které získá z pravidelných provìrek nebo v souvislosti s proetøováním podnìtu èi
jiného poznatku nebo na základì poznatkù z kontrol provedených jinými kontrolními orgány. Mimoøádnou provìrku
provede zejména tehdy, získá-li poznatky o tom, e v zaøízení
dochází k událostem, je závaným zpùsobem naruuji výkon
ústavní nebo ochranné výchovy.
(3) Státní zástupce výsledek provìrky projedná s øeditelem
zaøízení nebo s jeho zástupcem.
(4) O prùbìhu a výsledku provìrky poøídí státní zástupce
zpravidla do 5 pracovních dnù od jejího skonèení zápis, v nìm
zejména uvede
a) dobu a místo provìrky a jméno dozorového státního zástupce, který provìrku provedl,
b) dùvod a pøedmìt provìrky,
c) jména a pracovní zaøazení zamìstnancù zaøízení, od nich
vyádal vysvìtlení,
d) jména a základní osobní údaje dìtí umístìných v zaøízení, s nimi hovoøil,
e) pøehled jiných dùleitých úkonù, uèinìných v prùbìhu
provìrky,
f) pøehled provìøených písemností a dokumentaci vìcí, v nich
dolo k poruení právních pøedpisù,
g) zpùsob a pøíèiny poruení právního pøedpisu pøi výkonu
ústavní nebo ochranné výchovy 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.
Vzor zápisu o provìrce je uveden v pøíloze è.1 tohoto
pokynu obecné povahy.

èástka 5

(5) 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 ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.
(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 v souvislosti s výkonem ústavní nebo ochranné výchovy12). Vyuije
pøitom v potøebné míøe svých zákonných oprávnìní 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 stavu13).
(6) Není-li výsledkem pøezkoumání obsahu podnìtu zjitìní, e byly porueny právní pøedpisy, státní zástupce podnìt
odloí, není-li dùvod k jinému vyøízení. Takovýmto vyøízením
mùe být zejména
a) pøedání podnìtu k vyuití na jiném úseku pùsobnosti
státního zastupitelství,
b) pouèení podatele o monosti obrátit se na jiný kompetentní státní orgán14).
(7) O zpùsobu vyøízení podnìtu státní zástupce písemnì ve
lhùtì stanovené zákonem15) vyrozumí toho, kdo podnìt podal.
Zpùsob vyøízení státní zástupce v tomto vyrozumìní
pøimìøenì odùvodní. Obsah vyrozumìní nesmí být v rozporu
s úèelem øízení vedeného podle jiných právních pøedpisù, jeli takové øízení vedeno nebo lze-li dùvodnì oèekávat jeho zahájení, a musí dbát na zásadu presumpce neviny a právo na
ochranu osobnosti.
ÈI. 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

12) § 39 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
13) § 39 odst. 2 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù.
14) § 16a odst. 4 zákona o státním zastupitelství.
15) § 16a odst. 6 zákona o státním zastupitelství.

èástka 5
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opakovaný podnìt podnìtu vyøízeného státním zástupcem,
b) státní zástupce pøísluného vrchního státního zastupitelství, týká-li se opakovaný podnìt podnìtu, který státní zástupce povìøený výkonem dohledu odòal za podmínek stanovených zákonem státnímu zástupci povìøenému výkonem dozoru a vyøídil sám16).
(3) 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.
ÈI. 10
Jiný poznatek
(1) Jiným poznatkem je poznatek získaný zejména
a) vlastní aktivitou státního zástupce,
b) z jiných oblastí pùsobení státního zastupitelství,
c) z písemností postoupených jiným státním orgánem,
d) z hromadných informaèních prostøedkù.
(2) Na proetøování jiného poznatku se pøimìøenì pouije
èl. 8.
ÈI. 11
Právní prostøedky státního zástupce
k prosazování zákonnosti
(1) Pøíkaz k zachovávání pøedpisù platných pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen "pøíkaz") státní
zástupce vydá, zjistí-li
a) trvající poruování pøedpisù pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy,
b) poruení pøedpisù pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, které sice ji v konkrétním pøípadì
skonèilo, z povahy vìci je vak 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 do 3 dnù potvrdí písemnì.
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(5) Státní zástupce nemusí ústnì vydaný pøíkaz potvrzovat
písemnì, pokud byla v jeho pøítomnosti zjednána náprava
nebo pokud byl o zjednání nápravy písemnì vyrozumìn zaøízením ve lhùtì uvedené v odstavci 4. Za písemné vyrozumìní
se pro tento pøípad povauje i zpráva doruèená faxem nebo
elektronickou potou.
ÈI. 12
(1) Zjistí-li státní zástupce pøi výkonu dozoru, e pominuly
podmínky k výkonu naøízené ústavní výchovy nebo uloené
ochranné výchovy, podá bezodkladnì návrh soudu na její
zruení. Obdobnì postupuje v pøípadì shledání podmínek pro
podání návrhu na uloení ochranné výchovy dítìti umístìnému v zaøízení na základì naøízené ústavní výchovy.
(2) Jestlie státní zástupce obdrí podnìt k podání nìkterého
z návrhù uvedených v odstavci 1, nakládá s ním jako s podnìtem k výkonu dozoru zamìøeného na zkoumání podmínek
pro podání pøísluného návrhu.
(3) Vzor návrhu na zruení ústavní výchovy, ochranné výchovy a na uloení ochranné výchovy je uveden v pøíloze è. 3,
4, 5 tohoto pokynu obecné povahy.
ÈI. 13
(1) Zjistí-li státní zástupce, e dítì je v zaøízení nezákonnì,
naøídí, aby po oznámeni orgánu sociálnì-právní ochrany bylo
bezodkladnì proputìno17).
(2) Naøízení podle odstavce 1 se vydává písemnì. Ustanovení èl. 11 odst. 2 se uije pøimìøenì. Vzor naøízení je uveden
v pøíloze è. 6 tohoto pokynu obecné povahy.
(3) Nemùe-li státní zástupce v zaøízení setrvat a do proputìní dítìte, jeho proputìní naøídil, vyádá si od øeditele
zaøízení zprávu o tom, kdy bylo dítì proputìno.
ÈI. 14
Pøedává-li státní zástupce písemný pøíkaz podle èl. 11 nebo
naøízení podle èl. 13 osobnì, nechá si na stejnopisu nebo kopii
pøísluné písemnosti potvrdit její pøevzetí.
ÈI. 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 ústavní výchovy a ochranné
výchovy a v pøípadì potøeby dává pokyny státním zástupcùm,
e) závané poznatky sdìluje se svým stanoviskem státnímu
zástupci Nejvyího státního zastupitelství prostøednictvím pøísluného vrchního státního zastupitelství,

16) § 12f zákona o státním zastupitelství.
17) § 39 odst. 2 písm. f) zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích
zákonù.
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f) vyøizuje opakované podnìty a stínosti.
(2) Státní zástupce vrchního státního zastupitelství zejména
a) shromaïuje a vyhodnocuje poznatky o poruování právních pøedpisù pøi výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy a o postupu a problémech pøi výkonu dozoru,
b) metodicky usmìròuje jednotnou praxi pøi výkonu dozoru,
c) v pøípadech stanovených v èl. 9 odst. 2 písm. b) vyøizuje opakované podnìty a stínosti.
(3) Státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství zejména
a) shromaïuje a vyhodnocuje poznatky o poruování právních pøedpisù pøi výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy 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 ústavní výchovy a ochranné výchovy a pøedává je nejvyímu státnímu zástupci.
ÈI. 16
Informaèní povinnost
(1) Státní zástupce neprodlenì podá zprávu státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu o mimoøádné události naruující výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Za mimoøádnou událost je tøeba povaovat existenci takové skuteènosti nebo skuteèností, které ohrozily, ohroují nebo jsou
schopny ohrozit zákonný výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy.

èástka 5

(2) Za mimoøádnou událost se povauje vdy:
a) poznatky o nelidském zacházení s dìtmi nebo jiné zvlá
hrubé poruení práva dítìte,
b) kadé úmrtí dítìte.
(3) 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 øeditelem zaøízení, pokud byl o nich informován,
d) vlastní opatøení, pøicházejí-li podle povahy vìci v úvahu.
(4) Státní zástupce dále oznamuje státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu i jiné pøíèiny poruování právních
pøedpisù pøi výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy,
které nemùe odstranit pøi výkonu vlastní pùsobnosti
(5) Provádí-li se o mimoøádné události nebo v souvislosti s ní
kromì trestního øízení té dalí etøení, podá státní zástupce
státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu zprávu o výsledku tohoto etøení.
ÈI. 17
Úèinnost
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2002.
Nejvyí státní zástupkynì:
Mgr. Marie Beneová v. r.

èástka 5

Pokyn è. 44

strana 487

Pøíloha è. 1

VZOR
ZÁPISU O PROVÌRCE
Okresní státní zastupitelství v
sp. zn.:
Zápis o provìrce
Provìrku provedl

(jméno státního zástupce) dne (datum) v (oznaèení kolského zaøízení).

Dùvod provìrky: (jde-li o provìrku podle èl. 6 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 pod
nìt na státním zastupitelství veden).
Pøedmìt provìrky: (jde-li o pravidelnou provìrku, uvede se konkrétnì její hlavní zamìøení ve vztahu k èl. 3 jde-li o mimoøádnou provìrku, uvede se konkrétní pøípad nebo okruh pøípadù èi úsek právní úpravy, na který je mimoøádná
provìrka zamìøena).
V prùbìhu provìrky státní zástupce
a) vyádal vysvìtlení od (uvedou se náleitosti podle èl. 6 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 jsou uvedeny pod písmeny a, b), vlastní pozorování a zjitìní státního zástupce v zaøízení atd.).
Pøehled provìøovaných 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, zejména z povinné dokumentace
vedené u zaøízení dle § 34 zákona, pokud je státní zástupce provìøoval).
Dokumentace vìcí, v nich dolo k poruení právních pøedpisù: (uvedou se è. j. nebo jiná oznaèení spisù èi 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. 6 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
ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY

Okresní státní zastupitelství v
V

dne

sp. zn.:
Øeditel
dìtského domova
v
.
______________________________
Podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona è. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních
a o preventivnì výchovné péèi ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù
pøikazuji
1) V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zák. è.109/2002 Sb., zajistit bezodkladnì lékaøské vyetøení dítìte (jméno, pøíjmení,
datum narození) umístìného v oddìlené místnosti na základì pøíkazu øeditele zaøízení ze dne (datum).
2) Napøítì, pøi umístìní dítìte do oddìlené místnosti, pøísnì zachovávat postup podle § 22 zák. è. 109/2002 Sb., který byl v daném pøípadì poruen tím, e (vysvìtlení, v èem poruení právního pøedpisu spoèívá).
Podle § 39 odst. 3 zák. è. 109/2002 Sb. je zaøízení povinno tento pøíkaz bez odkladu provést.
Kulaté razítko státního zastupitelství
Podpis povìøeného státního zástupce
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Pøíloha è. 3

VZOR
NÁVRHU NA ZRUENÍ NAØÍZENÉ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY

Okresní státní zastupitelství v
sp. zn.:

Okresnímu soudu
v ..........................................

Povìøený státní zástupce Okresního státního zastupitelství v
zletilého (jméno, pøíjmení, datum narození), t. è. v Dìtském domovì se kolou v
syna (jméno, pøíjmení a bydlitì rodièù)

.

ve vìci péèe o ne.............,

podává
návrh na zruení ústavní výchovy podle § 39 odst. 2 písm. c) zák. è. 109/2002 Sb.

Ètyøikrát

Podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. è. 549/1991 Sb. v platném znìní je øízení osvobozeno od soudního poplatku.
I.
Rozsudkem Okresního soudu v
nezl. .................................

............................ ze dne

.................... byla naøízena ústavní výchova

..

Dùkaz: - (rozsudek OS v ...................... è. j. ................. ze dne ....................)
II.
K naøízení ústavní výchovy dolo proto, e rodièe výchovu nezletilého nezvládali. V rodinì jsou dalí tøi mladí dìti a matce
nezbýval èas na soustavný dohled nad nezletilým, který se toulal s kamarády po nocích a s nimi se také dopustil protispoleèenského jednání majetkového charakteru, které je jinak trestné. Nezletilý mìl problémy i se zákoláctvím. Otec ije mimo rodinu
a o výchovu nezletilého se nezajímal. Pøedchozí výchovná opatøení se minula úèinkem.
Dùkaz: - (spis Okresního soudu v ................. sp. zn. .........................)
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III.
Nezletilý vykonává ústavní výchovu od ........................................................, v souèasné dobì je umístìn v Dìtském domovì se
kolou v
............................. Podle zprávy tohoto zaøízení nejsou k chování a prospìchu nezletilého pøipomínky,
øeditelem zaøízení byl opakovanì dovolen pobyt nezletilého v rodinì, který se pozitivnì odrazil na jeho postoji k pøedchozímu
chování, k rodièùm a náhledu na plnìní kolních povinností. Otec, který se vrátil k rodinì, i matka nezletilého v ústavu navtìvují a mají prokazatelnou snahu o jeho návrat do rodiny a zajitìní øádné výchovy.
Podle zprávy Okresního úøadu v
..................... o pomìrech rodièù, tito mají stálé zamìstnání, øádnì peèují o ostatní dìti, byt je udrován v èistotì a poøádku. Vliv závadové party, se kterou se nezletilý stýkal byl v dùsledku zásahù státních
orgánù eliminován.
Vzhledem k tìmto skuteènostem jsou dány pøedpoklady pro zruení naøízené ústavní výchovy, nebo dùvody pro nì byla
naøízena pominuly.
Dùkaz: - (zpráva Dìtského domova se kolou v .....
- (výslech rodièù .....................................
- (zpráva Okresního úøadu v ...................

. ze dne .....................)
..............................)
..........)
IV.

Ze vech tìchto dùvodù navrhuji vydání tohoto
r o z s u d k u:
Zruuje se ústavní výchova nezletilého ........................................................................................, naøízená rozsudkem Okresního
soudu v

V

...................................... ze dne ...................... è. j. .................

........................... dne

..
Kulaté razítko státního zastupitelství
Podpis povìøeného státního zástupce
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Pøíloha è. 4
Okresní státní zastupitelství v
sp. zn.:
Okresnímu soudu
v ........................

Povìøený státní zástupce Okresního státního zastupitelství v
mení, datum narození), t. è. ve Výchovném ústavu
dlitì rodièù)

..

.......................... ve vìci péèe o nezletilou (jméno, pøíj......................., dceru (jméno, pøíjmení a by-

podává
návrh na zruení ochranné výchovy podle § 39 odst. 2 písm. c) zák. è. 109/2002 Sb.
Ètyøikrát

Podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. è. 549/1991 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù je øízení osvobozeno od soudního poplatku.
I.
Rozsudkem Okresního soudu ve
......................... ze dne
................. sp. zn. .................., který nabyl
právní moci dne ........................... byla nezletilé podle § 86 vìta druhá tr. zákona uloena ochranná výchova, nebo spáchala èin,
který by byl jinak trestným èinem a je to nutné k zajitìní øádné výchovy.
Dùkaz: - (rozsudek Okresního soudu v

................... ze dne .................. è. j. ................)
II.

K uloení ochranné výchovy dolo proto, e nezletilá opakovanì utíkala z domova, pohybovala se v rùzných partách obdobnì
naruených mladých lidí a prostøedky k obivì si opatøovala zejména krádeemi. Rodièe její výchovu nezvládali, nebyli schopni zajistit øádnou docházku nezletilé do koly. Pøedchozí výchovná opatøení se minula úèinkem.
Dùkaz: - spis Okresního soudu v ............... sp. zn.:
III.
Nezletilá vykonává ochrannou výchovu od .........................................., v souèasné dobì je umístìna ve Výchovném ústavu
...................................., tedy po dobu více ne dva roky. Z dokumentace tohoto zaøízení vyplývá, e po poèáteèních problémech
nyní nezletilá plní vnitøní øád zaøízení, dlouhodobì je její chování na poadované úrovni. S ostatními dìtmi i výchovnými pracovníky dobøe vychází. Výraznì se zlepil její prospìch ve kole.
Rodièe soustavnì s výchovným zaøízením spolupracují, dceru pravidelnì navtìvují, co ji výraznì motivuje ve snaze vrátit se
do rodiny. Nezletilá získala náhled na své pøedchozí protispoleèenské jednání a ve spolupráci s rodièi se snaí uhradit majetkové
kody zpùsobené trestnou èinností.
Podle zprávy Okresního úøadu v
..................... o pomìrech rodièù, tito øádnì peèují a dalí dvì dìti v rodinì, udrují kontakt se kolou, kterou by mìla nezletilá navtìvovat a pøi spolupráci s orgánem sociálnì právní ochrany dìtí je pøedpoklad výchovného zvládnutí dítìte.
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Dùkaz: - (zpráva Výchovného ústavu ................................................)
- (výslech rodièù)
- (výslech nezletilé)
- (zpráva Okresního úøadu v .................................................)
IV.
Ze vech tìchto dùvodù navrhuji vydání tohoto
r o z s u d k u:

Zruuje se ochranná výchova nezletilé ................................................................................, uloená rozsudkem Okresního soudu
v ................................................... ze dne .................................. è. j. ...................
V ...................................................... dne ...................................
Kulaté razítko státního zastupitelství
Podpis povìøeného státního zástupce
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Pøíloha è. 5

Okresní státní zastupitelství v
sp. zn.:

Okresnímu soudu
v .......................

..

Povìøený státní zástupce Okresního státního zastupitelství v ...................................................................................... ve vìci péèe
o nezletilého (jméno, pøíjmení, datum narození), t. è. v Dìtském domovì se kolou v .....................................................................,
syna (jméno, pøíjmení, bydlitì rodièù)
podává
návrh na uloení ochranné výchovy podle § 39 odst. 2 písm. c) zák. è.109/2002 Sb.

Ètyøikrát

Podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. è.549/1991 Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù je øízení osvobozeno od soudních poplatkù.
I.
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu v ........................................................................... ze dne ......................... byla
naøízena ústavní výchova nezl. ..........................................................
Dùkaz: - (rozsudek Okresního soudu v ............................................ ze dne ................. è. j. .............)
II.
Ústavní výchova nezletilého byla naøízena, nebo bylo zjitìno, e jeho výchova není øádnì zajitìna. Nezletilý byl vychováván
otcem, matka rodinu opustila a o dítì nemá zájem. Otec poívá v nadmìrné míøe alkoholické nápoje, zdruje se èasto v restauraèních zaøízeních a nezletilého ponechával bez dozoru do pozdních noèních hodin. Pod vlivem takovéhoto výchovného prostøedí
nezletilý zaujímal agresivní vzorce chování, napadal spoluáky a odmítal se podrobit kolnímu øádu. Mìl sklony k zákoláctví
a v jednom pøípadì bylo zjitìno, e zneuívá toxické látky. Pøedchozí výchovná opatøení, vèetnì stanoveného dohledu nesplnila svùj úèel.
Dùkaz: - (spis Okresního soud v .......................................................... sp. zn.)
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III.
Nezletilý vykonává ústavní výchovu v Dìtském domovì se kolou v ...............................................................
Dne ..................................... opustil bez dovolení toto zaøízení a potuloval se na rùzných místech a do ........................., kdy byl
orgány Policie ÈR zadren (napø. pøi vloupání do rekreaèní chaty v ..........................................................)
etøením policejních orgánù bylo zjitìno, e (napø. se dopustil vloupání do celkem 14 objektù na rùzných místech v ÈR,
pøièem zpùsobil celkovou kodu 67.000,- Kè. Jak sám nezletilý uvedl, trestné èinnosti se dopoutìl jednak proto, aby si opatøil
prostøedky k obivì, jednak za úèelem získání penìz na nákup toxické látky toluen, kterou zneuíval).
Podle zprávy Dìtského domova se kolou v .......................................................... je nezletilý (napø. agresivní vùèi ostatním dìtem
i výchovnému personálu, nerespektuje vnitøní øád zaøízení a má zcela nedostateèné výsledky ve kole. Nekriticky posuzuje svou
osobu a nehodlá se smíøit se svým umístìním v dìtském domovì. Rodièe jej nenavtìvují, nemají o nìj zájem). Dosavadní výchovné pùsobení nemá na nezletilého podstatný vliv, jde o závané poruchy chování, naøízená ústavní výchova neodpovídá stupni naruení nezletilého.
Ze zprávy Okresního úøadu v .................................................. vyplývá, e situace u otce se nezmìnila, matka nemá zájem se na
výchovì podílet.
Dùkaz:

- (spisem Policie ÈR sp. zn.: ..........................)
- (výslechem nezletilého)
- (výslechem rodièù nezletilého)
- (zprávou Dìtského domova se kolou v ........................................................)
- (zprávou Okresního úøadu v .........................................................................).
IV.

Ze vech tìchto dùvodù navrhuji vydání tohoto
r o z s u d k u:
Nezletilému
V

.............................................. se ukládá ochranná výchova.
.......................... dne .............

Kulaté razítko státního zastupitelství
Podpis povìøeného státního zástupce
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Pøíloha è. 6

VZOR
NAØÍZENÍ O PROPUTÌNÍ DÍTÌTE NEZÁKONNÌ DRENÉHO
VE KOLSKÉM ZAØÍZENÍ

Okresní státní zastupitelství v
sp. zn.:
V

dne

Dìtský domov
v
.
øeditel domova
______________________________
Podle § 39 odst. 2 písm. f) zákona è. 109/2002 Sb.
naøizuji
ihned propustit ze zaøízení nezletilého
(jméno, pøíjmení, datum narození)

Rozsudkem Okresního soudu v ....................................................... ze dne ................. byla naøízena ústavní výchova nezletilého
(jméno, pøíjmení, datum). Rozhodnutí nabylo právní moci dne ............
..
K podnìtu ............................................................ na podání návrhu na zruení ústavní výchovy, provìøil povìøený státní zástupce
Okresního státního zastupitelství v ......................................................................... osobní dokumentaci dìtí umístìných v zaøízení,
doklady o pøijímání dìtí a provedl pohovor s nezletilým, vedeným v zaøízení jako (jméno, pøíjmení datum narození). Ovìøením
potøebných údajù u (oznaèení orgánu sociálnì - právní ochrany v místì bydlitì) bylo prokazatelnì zjitìno, e v dùsledku zámìny dokumentace byl v zaøízení umístìn bratr nezletilého, nezletilý (jméno, pøíjmení, datum narození). Nezletilý
.............................. je v zaøízení umístìn bez jakéhokoliv soudního rozhodnutí a tedy v rozporu se zákonem.
Podle § 39 odst. 3 zákona è. 109/2002 Sb. musí být nezletilý (jméno, pøíjmení, datum narození) na základì tohoto naøízení bezodkladnì proputìn.
Orgánu sociálnì-právní ochrany (oznaèení) bylo naøízení o proputìní oznámeno.

Kulaté razítko státního zastupitelství
Podpis povìøeného státního zástupce
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45
Pokyn
obecné povahy
ze dne 26. èervna 2002, poø. è. 5/2002
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 pozdìjích zmìn a doplnìní
Podle § 12 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 14/2002 Sb., 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, poø. è.
11/2000 a poø. è. 6/2001, se mìní takto:
1. V § 1 se na zaèátek vkládá odstavec 1, který zní:
"(1) Tento pokyn obecné povahy je závazný pro státní zástupce i pro administrativní zamìstnance státního zastupitelství."
Dosavadní text § 1 se oznaèuje jako odstavec 2.
2. V § 24 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f),
které zní:
"f) rejstøík Zdu (vzor è. 42) - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,".
Dosavadní písmeno f) se oznaèuje jako písmeno g).
3. V § 24 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e),
které zní:
"e) rejstøík Kdu (vzor è. 42) - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,".
Dosavadní písmeno e) se oznaèuje jako písmeno f).
4. V § 24 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g),
které zní:
"g) rejstøík Vdu (vzor è. 42) - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,".
Dosavadní písmeno g) se oznaèuje jako písmeno h).
5. V § 24 odst. 4 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g),
které zní:
"g) rejstøík Ndu (vzor è. 42) - pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy,".
Dosavadní písmeno g) se oznaèuje jako písmeno h).
6. V § 24 odst. 7 vìta první zní:
"Pro vìci vyøizované na Nejvyím státním zastupitelství
a na vrchních státních zastupitelstvích, které nejsou uvedeny
v odstavci 3 nebo 4 a pro jejich vedení nevyhovuje veobecný rejstøík, lze vést jiný rejstøík, ne který je uveden v odstavci
3 nebo 4."
7. V § 34 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j),

které zní:
"j) spisy pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy (vzor è. 43),".
Dosavadní písmena j), k), l) se oznaèují jako písmena k), l), m).
8. Za § 42a se vkládá nový § 42b, který vèetnì poznámky pod
èarou è. 5b zní:
"§ 42b
Spis pro dozor nad výkonem ústavní
nebo ochranné výchovy
(1) Spis dokumentuje èinnost státního zástupce povìøeného
dozorem nad dodrováním právních pøedpisù pøi výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve kolských zaøízeních5b).
(2) Na krajských státních zastupitelstvích se spis zakládá zejména pro výkon dohledu nad èinností uvedenou v odstavci 1.
Na vrchních státních zastupitelstvích a na Nejvyím státním
zastupitelství se spis zakládá zejména pro výkon analytické a metodické èinnosti vztahující se k 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.
9. V § 45 odst. 4 vìtì druhé se za závorku s textem "(§ 78 odst.
1 písm. e), f) zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí
svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù)," vkládají slova "pøíkazy k dodrování pøedpisù platných pro výkon
ústavní výchovy a ochranné výchovy a naøízení k proputìní
dítìte, které je v zaøízení nezákonnì (§ 39 odst. 2 písm. e), f)
zákona è. 109/2002 Sb.),".
10. § 54 vèetnì poznámky pod èarou è. 6 zní:
"§ 54
Vyøazování písemností (skartace)
Vyøazování písemností na státním zastupitelství upravuje
skartaèní øád vydaný Ministerstvem spravedlnosti6).
11. V pøíloze è. 1 v návodu k vedení rejstøíku Zk se v návodu
k vyplòování sloupce 13 - v první vìtì - slova "ve sloupcích 8
a 11" nahrazují slovy "ve sloupcích 9 a 12". V návodu k vyplòování sloupcù 15 a 18 tého rejstøíku - ve druhé vìtì - se
slova "sloupcù 13 a 16" nahrazují slovy "sloupcù 15 a 18".
12. V pøíloze è. 1 se doplòují vzory è. 42 a 43:

5b)§ 12 odst. 5 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní zákona è. 14/2002 Sb.
§ 39 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve kolských zaøízeních a o zmìnì dalích zákonù."
6) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.9.2001 è. j.: 337/2000-OOD, kterou se vydává skartaèní øád státního zastupitelství."
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Vzor è. 42

Rejstøík
pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy
(Zdu, Kdu, Vdu, Ndu)
Bìné èíslo

Dolo

1

dne

od

2

3

Jméno, pøíjmení
a datum narození
dítìte

Pøedmìt

Zaøízení

4

5

6

Návrh

Pøíkaz

Naøízení

Opatøení
Odloeno

Pokyn

Stanovisko

Jinak

Rozhodnutí
soudu

Opravný
prostøedek

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poznámka
16

I.
Návod k vedení rejstøíku Zdu
Rejstøík Zdu se vede u okresních státních zastupitelství, v jejich obvodu se vykonává ústavní výchova nebo ochranná výchova ve kolských zaøízeních podle zákona è. 109/2002 Sb. (dále jen
"ústavní nebo ochranná výchova"). Do rejstøíku se zapisují vìci
týkající se výkonu pùsobnosti povìøeného státního zástupce.
V rejstøíku Zdu se zøídí tyto odíly:
Oddíl 1: Sbìrné spisy
V tomto oddílu se vedou sbìrné spisy pro opakující se
písemnosti stejného druhu, napø. programy porad vedení ústavu nebo kolského zaøízení (dále jen "zaøízení"), zápisy nebo zprávy ze zaøízení, není-li dùvod zapsat je samostatnì do nìkterého z následujících oddílù, pøípadnì té stejnopisy zpráv podaných podle èl.
16 pokynu obecné povahy poø. è. 4/2002 státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu a jiné písemnosti, jestlie povìøený státní zástupce povauje za potøebné je tímto zpùsobem evidovat.
Oddíl 2: Pokyny a stanoviska
V tomto oddílu se vedou pokyny vydané podle § 12d

odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství a stanoviska státního zástupce povìøeného výkonem dohledu, vrchního státního zastupitelství nebo Nejvyího státního zastupitelství, pokud nebyla sdìlena k vìci zapsané v jiném oddílu rejstøíku.
Oddíl 3: Provìrky v zaøízeních
Zapisuje se kadá provìrka v zaøízení, i tehdy, je-li
provedena za úèelem získání podkladù pro vyøízení
vìci zapsané v jiném oddílu.
Oddíl 4: Podnìty
Zapisují se podnìty podle èl. 8 pokynu obecné povahy
nejvyího státního zástupce poø. è. 4/2002.
Oddíl 5: Ostatní
Zapisují se jiné poznatky podle èl. 10 pokynu obecné
povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 4/2002,
zprávy podle èl. 16 tého pokynu obecné povahy (jeli poznatek zapsán jen za úèelem podání zprávy a není-li zpráva podávána v rámci vyøizování ji zapsané
vìci), úkony provádìné na základì doádání a jiné vìci, které se nezapisují do nìkterého z pøedcházejících
oddílù.
Do pøísluného oddílu se zapíe vìc týkající se ústavní
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nebo ochranné výchovy. Rozliení tìchto vìcí se provádí v souladu s návodem k vyplòování sloupce 5 rejstøíku.
Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit dalí oddíly.
Jednotlivé sloupce rejstøíku Zdu 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. U podnìtù sepsaných na státním zastupitelství se vyplní datum sepsání podnìtu. Jde-li o poznatek postoupený
jiným organizaèním útvarem státního zastupitelství,
rozhoduje datum, kdy poznatek doel do kanceláøe,
která vede rejstøík Zdu.
Sloupec 3: Vyplní se jméno, pøíjmení a bydlitì podatele. Není-li podatel fyzickou osobou, zapíe se jeho název
a sídlo a pøípadná spisová znaèka nebo èíslo jednací.
Jde-li o provìrku nebo vlastní poznatek vèetnì poznatku získaného z jiné oblasti pùsobnosti tého státního zastupitelství, zapíe se "vlastní".
Sloupec 4: Uvedou se osobní údaje dítìte, jeho ústavní nebo
ochranné výchovy se zapisovaná vìc týká. Nejsou-li
v dobì zápisu vìci do rejstøíku vechny tyto údaje
známy (napø. datum narození dítìte), lze je v prùbìhu
vyøizování vìci doplnit. Je-li osoba uvedená ve sloupci 4 totoná s osobou zapsanou ve sloupci 3, uvede se
ve sloupci 4 "podatel" a datum narození, je-li v dobì
zápisu vìci známo. Týká-li se zapisovaná vìc dvou
nebo více dìtí, uvedou se údaje kadého dítìte na samostatném øádku. Netýká-li se vìc konkrétního dítìte
(napø. zapisuje-li se provìrka v zaøízení), sloupec 4 se
nevyplòuje.
Sloupec 5: Uvede se struèná charakteristika vìci tak, aby bylo té patrno, zda jde o ústavní nebo ochrannou výchovu. Jde-li o provìrku v zaøízení, uvede se "provìrka" a ve zkratce její zamìøení, napø. "ústav. vých."
Sloupec 6: Vyplní se název zaøízení, jeho se vìc týká. Netýká-li se vìc konkrétního zaøízení, sloupec se nevyplòuje.
Sloupec 7: Vyplòuje se, pokud povìøený státní zástupce podal
návrh podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona è. 109/2002
Sb. Uvede se datum návrhu a ve zkratce obsah návrhu.
Vyplòuje se té tehdy, pokud povìøený státní zástupce
podal v rámci své pùsobnosti návrh podle jiného zákona. Uvede se datum návrhu a zákonné ustanovení, podle kterého byl návrh podán.
Sloupec 8: Vyplòuje se, pokud povìøený státní zástupce vydal
pøíkaz podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona è. 109/2002
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Sb. Uvede se datum pøíkazu.
Sloupec 9: Vyplòuje se, pokud povìøený státní zástupce naøídil proputìní dítìte ze zaøízení podle § 39 odst. 2 písm.
f) zákona è. 109/2002 Sb.
Sloupec 10: Vyplòuje se, pokud ve vìci nebyl shledán dùvod
k ádnému z opatøení uvedených ve sloupcích 7 a 9
a 11 a 13. Uvede se datum odloení vìci.
Sloupce 11 a 12 se v rejstøíku Zdu nevyplòují.
Sloupec 13: Vyplòuje se, jestlie zpùsob vyøízení vìci nelze
vyznaèit v ádném z pøedcházejících sloupcù. Uvede
se datum a struèné oznaèení opatøení, které bylo uèinìno, napø.: "18.7.2002 postoupeno MìSZ Brno" nebo "20.8.2002 zpráva KSZ Èeské Budìjovice".
Spoleènì pro sloupce 7 a 13: Jsou-li v tée vìci uèinìna rùzná opatøení, napø. návrh a pøíkaz, vyznaèí se v pøísluném sloupci kadé z tìchto opatøení. To neplatí pro
opatøení vyznaèovaná ve sloupci 10 nebo 13. Vyplòuje se buï sloupec 10, nebo 13, a to pouze tehdy, neníli dùvod k vyplnìní nìkterého ze sloupcù 7 a 9, pøípadnì 11 nebo 12 (v rejstøíku Kdu).
Sloupec 14: Vyplòuje se, pokud byl vyznaèen návrh ve sloupci 7. Uvede se datum a spisová znaèka rozhodnutí
soudu a struèný obsah rozhodnutí, napø. "návrhu vyhovìno". Pøípadná dalí rozhodnutí soudu se zapisují
obdobným zpùsobem pod údaje o pøedcházejícím rozhodnutí.
Sloupec 15: Vyplòuje se, pokud povìøený státní zástupce podal opravný prostøedek proti rozhodnutí soudu zapsanému ve sloupci 14. Uvede se datum a oznaèení opravného prostøedku, napø.: "25.9.2002 odvolání".
Sloupec 16: Obyèejnou tukou se zde vyznaèují evidenèní poznámky o obìhu spisù, které lze vymazat, není-li jich
dále zapotøebí, a pøípadnì té dalí evidenèní údaje.
Perem se zde vyznaèí právní moc rozhodnutí soudu
zapsaného ve sloupci 14.
Odkrtávání v rejstøíku Zdu se provádí jednak èervenì,
jednak modøe.
1. Èervenì se vìc odkrtne dnem, kdy je vyznaèen návrh ve
sloupci 7. V pøípadì soubìhu návrhu vyznaèeného ve sloupci
7 s opatøením vyznaèeným v nìkterém jiném sloupci
(vysvìtleno výe ve spoleèném návodu pro sloupce 7 a 13)
se vìc odkrtne pouze èervenì.
2. Modøe se vìc odkrtne dnem, kdy
a) bylo vyznaèeno opatøení v nìkterém ze sloupcù 8 a 10
nebo 13, pokud nebyl souèasnì vyznaèen návrh ve sloupci 7,
b) byla ve sloupci 16 vyznaèena právní moc rozhodnutí
soudu zapsaného ve sloupci 14.
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II.
Návod k vedení rejstøíku Kdu
Rejstøík Kdu se vede u krajských státních zastupitelství. Zapisují se do nìj vìci týkající se výkonu pùsobnosti státního
zástupce povìøeného výkonem dohledu.
V rejstøíku Kdu se zøídí tyto odíly:
Oddíl 1: Sbìrné spisy
Sbìrné spisy se vedou pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu, napø. zápisù o provìrkách
v zaøízeních, stejnopisù opatøení a zpráv podávaných
povìøenými státními zástupci, pøípadnì té evidenci
pokynù vydaných v rámci dohledu.
Oddíl 2: Pokyny a stanoviska
Pokyny a stanoviska se vedou podle návodu k oddílu
2 rejstøíku Zdu (kromì stanovisek státního zástupce
povìøeného výkonem dohledu).
Oddíl 3: Provìrky
Zapisují se provìrky èinnosti povìøených státních zástupcù.
Oddíl 4: Opakované podnìty
Zapisují se opakované podnìty podle èl. 9 pokynu
obecné povahy nejvyího státního zástupce poø. è. 4/
2002.
Oddíl 5: Ostatní
Zapisují se vìci, pro které není urèen nìkterý z oddílù
1 a 3, vèetnì vìcí pøedloených k øízení o opravném
prostøedku, o nìm rozhoduje krajský soud, pokynù
podle § 12d odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství vydaných státním zástupcem povìøeným
výkonem dohledu a vìcí odòatých podle § 12f odst. 1
ve spojení s § 12d odst. 3 zákona o státním zastupitelství nebo podle § 12f odst. 2 zákona o státním zastupitelství.
Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit dalí oddíly.
Jednotlivé sloupce rejstøíku Kdu se vyplòují takto:
Ve vìcech odòatých povìøenému státnímu zástupci se postupuje podle návodu k vyplòování jednotlivých sloupcù rejstøíku Zdu. Ve vìcech týkajících se výkonu vlastní pùsobnosti státního zástupce povìøeného výkonem dohledu (kromì odòatých vìcí) se postupuje podle návodu k vyplòování jednotlivých sloupcù rejstøíku Zdu s tìmito odchylkami:
Sloupec 4: Vyplòuje se pouze tehdy, týká-li se zapisovaná vìc
konkrétního dítìte (dìtí). Nevyplòuje se tedy, je-li do
rejstøíku zapisována provìrka v zaøízení nebo jiná vìc
nevztahující se bezprostøednì k osobì konkrétního dítìte.
Sloupec 5: Zapisuje-li se provìrka èinnosti povìøeného stát-
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ního zástupce, uvede se ve zkratce té státní zastupitelství, k nìmu je tento státní zástupce pøidìlen, napø.
"provìrka OSZ Bøeclav".
Sloupec 6: Podobnì jako sloupec 4 se vyplòuje pouze tehdy,
týká-li se zapisovaná vìc konkrétního zaøízení. Vyplòuje se i ve vìcech pøedloených k odvolacímu øízení.
Sloupce 7 a 13: Vyznaèují se pouze opatøení uèinìná státním
zástupce povìøeným výkonem dohledu, a to i ve vìcech, které tento státní zástupce odòal povìøenému
státnímu zástupci.
Ve sloupci 11 se vyplní datum pokynu a zákonné ustanovení,
podle kterého byl pokyn vydán, napø. "§ 12d odst. 1
vìta první", jde-li o pokyn k postupu v konkrétní vìci,
nebo "§ 12d odst. 1 vìta druhá", jde-li o pokyn ke
sjednocení postupu povìøených státních zástupcù ve
vìcech urèitého druhu.
Ve sloupci 12 se vyplní datum stanoviska zaujatého na ádost
povìøeného státního zástupce.
Sloupec 13 se vyplòuje i ve vìcech, v nich se státní zástupce
povìøený výkonem dohledu úèastní øízení o opravném
prostøedku. V tìchto vìcech se vyplní datum závìreèného návrhu pøedneseného v ústním jednání pøed odvolacím soudem, napø. "19.11. záv. návrh".
Sloupec 14: Vyplní se datum, spisová znaèka a struèný obsah
rozhodnutí soudu, jím skonèilo øízení, kterého se
úèastnil státní zástupce povìøený výkonem dohledu.
Tyto údaje se vyplòují po doruèení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu.
Sloupec 15: Vyplòuje se, pokud opravný prostøedek podal státní zástupce povìøený výkonem dohledu.
Odkrtávání v rejstøíku Kdu
Odkrtávání vìcí, které státní zástupce povìøený výkonem
dohledu odòal povìøenému státnímu zástupci a vyøídil sám, se
provádí podle návodu k odkrtávání v rejstøíku Zdu. Odkrtávání ostatních vìcí se provádí modøe dnem, kdy
a) bylo vyznaèeno opatøení v nìkterém ze sloupcù 10 a
13 kromì pøípadù, kdy ve sloupci 13 byl vyznaèen závìreèný návrh,
b) byly ve sloupci 14 vyplnìny údaje o rozhodnutí soudu
o opravném prostøedku, pokud byl ve sloupci 13 vyznaèen závìreèný návrh.
III.
Návod k vedení rejstøíku Vdu
Rejstøík Vdu se vede u vrchních státních zastupitelství. Zapisují se do nìj vìci týkající se ústavní nebo ochranné výchovy.
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V rejstøíku Vdu se zøídí tyto oddíly:
Oddíl 1: Sbìrné spisy
Sbìrné spisy se vedou zejména pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu slouících jako podklad pro plnìní povinností státního zástupce vrchního
státního zastupitelství podle èl. 15 odst. 2 pokynu
obecné povahy poø. è. 4/2002.
Oddíl 2: Pokyny a stanoviska NSZ
Zapisují se pokyny Nejvyího státního zastupitelství
vydané podle § 12d odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství a stanoviska Nejvyího státního
zastupitelství doruèená vrchnímu státnímu zastupitelství.
Oddíl 3: Zprávy
Zapisují se zprávy podávané vrchním státním zastupitelstvím nebo jeho prostøednictvím Nejvyímu státnímu zastupitelství, zvlátní zprávy a pøípadné jiné podobné materiály týkající se èinnosti státních zástupcù
na daném úseku.
Oddíl 4: Ostatní
Zapisují se napø. stanoviska zaujatá vrchním státním
zastupitelstvím na ádost povìøeného státního zástupce nebo státního zástupce povìøeného výkonem dohledu, výkon dohledu nad vyøizováním vìcí odòatých
povìøenému státnímu zástupci a jiné vìci, pro které
není urèen oddíl 1 nebo oddíl 2.
Jestlie je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit dalí oddíly.
Jednotlivé sloupce rejstøíku Vdu se vyplòují takto:
Ve vìcech týkajících se výkonu dohledu nad vyøizováním
vìcí odòatých povìøenému státnímu zástupci se postupuje podle návodu k vyplòování sloupcù rejstøíku Kdu. V ostatních
vìcech se postupuje podle návodu k vyplòování sloupcù rejstøíku Kdu s tìmito odchylkami:
Sloupce 4 a 6 se vyplòují jen pøi zápisu vìci týkající se konkrétního dítìte (dìtí) nebo konkrétního zaøízení.
Sloupce 7 a 9 se nevyplòují.
Sloupec 11: Zápis pøichází v úvahu, jen vykonává-li povìøený
státní zástupce vrchního státního zastupitelství dohled
ve vìci, kterou státní zástupce krajského st. zastupitelství (povìøený výkonem dohledu) odòal povìøenému
státnímu zástupci (okresního státního zastupitelství).
Sloupce 14 a 15: Zápis by pøicházel v úvahu jen ve vìcech,
v nich se státní zástupce vrchního st. zastupitelství
úèastnil øízení u vrchního soudu nebo v nich podal
opravný prostøedek.
Odkrtávání v rejstøíku Vdu se provádí modøe
dnem, kdy byly zapsány pøísluné údaje v nìkterém ze
sloupcù 10 a 13.
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IV.
Návod k vedení rejstøíku Ndu
Rejstøík Ndu se vede u Nejvyího státního zastupitelství.
Do rejstøíku se zapisují vìci týkající se ústavní nebo ochranné
výchovy a pùsobnosti státních zástupcù na tomto úseku.
V rejstøíku Ndu se zøídí tyto oddíly:
Oddíl 1: Sbìrné spisy pro opakující se písemnosti stejného
druhu.
Oddíl 2: Povìøení
Zapisují se povìøení k výkonu dozoru a k výkonu dohledu podle § 12 odst. 5 zákona o státním zastupitelství a zruení tìchto povìøení.
Oddíl 3: Zprávy
Zapisují se zprávy podávané povìøenými státními zástupci, státními zástupci povìøenými výkonem dohledu a vrchními státními zastupitelstvími, informace,
zvlátní zprávy a také zprávy a jiné analytické nebo
souhrnné materiály zpracovávané Nejvyím státním
zastupitelstvím.
Oddíl 4: Pokyny a stanoviska
Zapisují se pokyny podle § 12d odst. 1 vìty druhé a stanoviska.
Oddíl 5: Ostatní
Zapisují se vìci, pro které není urèen nìkterý z pøedcházejících oddílù, vèetnì vìcí, které byly Nejvyímu státnímu zastupitelství pøedloeny k úèasti v øízení
pøed dovolacím soudem.
Jednotlivé sloupce rejstøíku Ndu se vyplòují podle
návodu k vyplòování sloupcù rejstøíku Vdu s tìmito
odchylkami:
Sloupec 11: Vyznaèují se pokyny vrchním státním zastupitelstvím. Uvede se datum pokynu a zákonné ustanovení,
podle kterého byl pokyn vydán: "§ 12d odst. 1 vìta
první", nebo "§ 12d odst. 1 vìta druhá".
Sloupec 13: Vyznaèuje se zde té povìøení nebo zruení povìøení (oddíl 2). Uvede se datum opatøení nejvyího
státního zástupce a slovo "povìøení" nebo slova "povìøení zrueno". Vyplòuje se té ve vìcech, v nich se
státní zástupce Nejvyího státního zastupitelství zúèastnil jednání naøízeného dovolacím soudem. V tìchto vìcech se vyplní datum návrhu pøedneseného státním zástupcem a slova " záv. návrh".
Sloupec 14: Vyplòuje se ve vìcech, v nich rozhodl dovolací
soud. Uvede se datum a spisová znaèka rozhodnutí
soudu, zákonné ustanovení, podle kterého soud rozhodl, a obsah rozhodnutí, napø. "§ 243b odst. 3 o.s.ø.
zruen rozsudek odvol. soudu".
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Pokyn è. 45

Odkrtávání v rejstøíku Ndu se provádí modøe
dnem, kdy byly zapsány pøísluné údaje v nìkterém ze
sloupcù 10 a 13. Pokud vak byl ve sloupci 13 za-
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psán "návrh", vìc se modøe odkrtne a poté, co bylo
Nejvyímu státnímu zastupitelství doruèeno písemné
rozhodnutí dovolacího soudu.
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Pokyn è. 45
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Vzor è. 43
..........................................

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

(razítko)

(spisová znaèka)

Spis pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy

Jméno, pøíjmení, datum narození

-

Vìc

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

Státní zástupce:

Lhùta:

Vylouèeno ze znièení:
sp. zn.

..

Poznámka:Pod nadpisem "Jméno, pøíjmení, datum narození - Vìc" se uvedou osobní údaje dítìte, jeho ústavní nebo ochranné
výchovy se spis týká. Není-li v dobì zakládání spisu známo napø. datum narození, lze je doplnit dodateènì.
Pod osobními údaji dítìte se na samostatném øádku uvede struèné oznaèení vìci, napø. "ústavní výchova". Týká-li se
spis dvou nebo více dìtí, uvedou se osobní údaje kadého dítìte na samostatném øádku a oznaèení vìci se uvede na
samostatném øádku pod osobními údaji posledního dítìte.
Netýká-li se zakládaný spis konkrétního dítìte, uvede se pouze oznaèení vìci, napø. "Provìrka v (název zaøízení)."
Nepostaèuje-li poèet øádkù na první stranì obalu spisu (napø. týká-li se spis vìtího poètu dìtí), lze pokraèovat na
poslední stranì obalu, nebo vloit do spisu list (listy) s dalími údaji. Takto vloený list se oznaèí jako první písemnost zaloená do spisu (§ 42b odst. 3 vìta druhá kanceláøského øádu)."
Èl. II
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2002.

Nejvyí státní zástupkynì
Mgr. Marie Beneová v. r.
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46
Sdìlení
Schválení pøedpisù Exekutorské komory Èeské republiky
(è. j. M-886/2002)
Ministr spravedlnosti dne 20. èervna 2002 schválil pøedpisy
Exekutorské komory Èeské republiky.
1. Stavovský pøedpis Exekutorské komory Èeské republiky ze

dne 23. 5. 2002, kterým se vydává Kanceláøský øád
2. Stavovský pøedpis Exekutorské komory Èeské republiky ze
dne 23. 5. 2002, kterým se vydává Kárný øád
PØÍLOHA è. 1

Stavovský pøedpis
Exekutorské komory Èeské republiky
ze dne 23. kvìtna 2002,
kterým se vydává

Kanceláøský øád
Exekutorská komora Èeské republiky (dále jen "Komora")
stanoví podle § 110 zákona è. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dalích
zákonù (dále jen "zákon"):
ÈÁST PRVNÍ
EXEKUTORSKÝ ÚØAD
Hlava první
Kanceláø soudního exekutora
§1
(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") zøizuje v sídle exekutorského úøadu, do kterého byl jmenován, kanceláø pro výkon èinnosti podle zákona.
(3) Pøi úkonech mimo kanceláø musí exekutor na ádost
zúèastnìných osob prokázat své oprávnìní prùkazem exekutora.
Oznaèení provozních prostor
§2
Exekutor umístí pøi vchodu do budovy, ve které se nachází
jeho kanceláø, oznaèení podle § 14 odst. 2 zákona. Není-li
vchod do budovy, ve které se nachází kanceláø exekutora, pøístupný pøímo z veøejné komunikace, umístí exekutor oznaèení
tak, aby bylo z této komunikace viditelné.
Informaèní tabule soudního exekutora
§3
(1) Exekutor mùe umístit na viditelném místì u vchodu do
své kanceláøe informaèní tabuli.
(2) Informaèní tabule exekutora mùe obsahovat zejména
údaje o úøedních hodinách, informace pro veøejnost, pøípadnì
i informace o zástupci exekutora.
Úøední deska soudního exekutora
(1) Úøední deska exekutora musí být umístìna v budovì, kde

se nachází kanceláø exekutora. Úøední deska musí být v uzamykatelné vitrínì.
(2) Úøední deska exekutora obsahuje oznaèení exekutorského
úøadu. Na úøední desce exekutora se vyvìují rozhodnutí a listiny
soudu nebo exekutora, o nich tak stanoví zákon nebo obèanský
soudní øád. Na úøední desce exekutora lze dále zejména uveøejnit
rozhodnutí soudù, exekutora nebo jiných státních orgánù, které
souvisí s èinností exekutora a jsou urèeny pro veøejnost a základní informace o èinnosti exekutorském úøadu (úøední dobu, kontakt
na exekutora, údaje o dovolené, zastupování exekutora apod.).
Hlava druhá
Prùkazy zamìstnancù soudního exekutora
§5
(1) Na ádost exekutora a na jeho náklady vydá Komora exekutorovi bez zbyteèného odkladu prùkazy pro zamìstnance exekutora, s uvedením zda se jedná o exekutorského kandidáta, exekutorského koncipienta nebo dalího zamìstnance exekutora.
(2) Vzory prùkazù jsou uvedeny v pøíloze è. 5 tohoto kanceláøského øádu.
Hlava tøetí
Razítka a peèetidlo soudního exekutora
Náleitosti úøedního razítka
§6
(1) Razítko exekutora podle § 13 zákona (dále jen "úøední
razítko") se pouije a listiny se jeho otiskem opatøí, pokud to
stanoví zákon nebo tento kanceláøský øád.
(2) První úøední razítko vydá exekutorovi Komora na náklady exekutora bezodkladnì po jeho jmenování do exekutorského úøadu.
Nové úøední razítko, dalí úøední razítko
§7
(1) Ztrátu, odcizení, znièení nebo pokození úøedního razít-
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ka exekutor neprodlenì ohlásí Komoøe.
(2) V pøípadì ztráty, odcizení, znièení nebo pokození úøedního razítka nebo na ádost exekutora o vydání dalího úøedního razítka vydá Komora bez zbyteèného odkladu exekutorovi na jeho náklady úøední razítko nové nebo dalí.
(3) Exekutor pøedá pokozené nebo ztracené úøední razítko,
které se dodateènì objeví, nebo dalí úøední razítko, které pøestane pouívat Komoøe; Komora provede likvidaci takového
úøedního razítka neprodlenì a sepíe o ní úøední záznam.
(4) Obdobnì podle odst. 1, 2, a 3 postupuje exekutor i v jiných odùvodnìných pøípadech, kdy nemùe úøední razítko
dále pouívat.
(5) Pokud exekutor pouívá více úøedních razítek musí být
na kadém dalím úøedním razítku uvedeno jeho poøadové
èíslo, pøièem první z dalích razítek bude oznaèeno èíslicí 2
a následující èíslicemi následujícími v nepøeruené èíselné
øadì.
Peèetidlo soudního exekutora
§8
(1) Peèetidlo exekutora podle § 13 zákona (dále jen "peèetidlo") se pouívá, pokud to stanoví zákon nebo tento kanceláøský øád.
(2) V pøípadì ztráty, odcizení, znièení nebo pokození peèetidla postupuje exekutor pøimìøenì zpùsobem uvedeným
v § 7.
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Podací razítko
§ 10
Podací razítko (vzor uveden pøíloze è. 1) obsahuje oznaèení
a sídlo exekutorského úøadu, jméno, pøíjmení a akademický
titul exekutora, datum, hodinu a minutu, kdy bylo podání exekutorovi doruèeno, údaj o poètu stejnopisù a pøíloh. Pokud je
pøíloh více ne deset listù, oznaèí se pøílohy znaèkou "Sv" (tj.
svazek). Pokud tvoøí pøílohu spis nebo nìkolik spisù, oznaèí
se takové pøílohy slovem "Spis", "Dva spisy" atd.
Dalí razítka exekutora
§ 11
(1) V pøípadech, kdy není pøedepsaný otisk úøedního razítka, opatøí se listina exekutora otiskem obdélníkového razítka,
které si exekutor dá vyhotovit a které musí obsahovat oznaèení a sídlo exekutorského úøadu a exekutora".
(2) K ulehèení èinnosti exekutora si mùe exekutor dát vyhotovit a pouívat i dalí speciální razítka. Takovými razítky
se oznaèuje napø. stejnopis, opis èi pøíloha exekutorského zápisu, obìh spisù, zaslání telefaxové zprávy nebo dopisu apod.
Hlava ètvrtá
Pøijímání písemností, potvrzení o pøevzetí

Pouívání úøedního razítka a peèetidla

§ 12

§9

(1) Pøijetí písemnosti nesmí být odmítnuto a ji pøijaté písemnosti nesmìjí být vydány zpìt a to ani osobì, od které byly pøijaty. Písemnosti, které nejsou adresovány exekutorovi
(exekutorskému úøadu) nebo zamìstnanci exekutora, nelze
pøijmout.
(2) Doruèené písemnosti týkající se èinnosti exekutora a vrácené nedoruèené zásilky je tøeba opatøit otiskem podacího
razítka a datem, hodinou a minutou, kdy byla písemnost exekutorovi doruèena nebo nedoruèená zásilka vrácena. Doruèené písemnosti je nutno dále opatøit údaji o poètu jejich vyhotovení a pøíloh a pøípadnì i o zpùsobu doruèení. Otiskem
podacího razítka se opatøí také vechny stejnopisy podání.

(1) Otiskem úøedního razítka se opatøí listiny, které
a) mají povahu rozhodnutí exekutora v exekuèním øízení
(napø. exekuèní pøíkaz, pøíkaz k úhradì nákladù exekuce, výzva oprávnìnému k odstranìní nedostatkù podání
(§ 39 zákona), rozhodnutí o zprotìní funkce správce
podniku (§ 338l, odst. 4 obèanského soudního øádu)
a dalí),
b) jsou exekutorským zápisem,
c) potvrzují pøijetí vìci do úschovy podle § 75 zákona.
(2) Otiskem úøedního razítka se dále opatøí stejnopisy listin
podle odstavce 1 a dalí písemnosti urèené zákonem nebo tímto stavovským pøedpisem.
(3) K otisku úøedního razítka se pouije tmavomodrá nebo
fialová razítkovací barva.
(4) Peèetidlo pouívá exekutor k zajitìní v rámci exekuce
sepsaných movitých vìcí urèených k exekuci nebo zabezpeèení vyklizených nemovitostí, pokud je exekutor nepøedá
oprávnìnému bezprostøednì po skonèení vyklizení. Peèetìní
(uzávìru) mùe exekutor provést pøi provádìní exekuce i v jiných pøípadech, lze-li to povaovat za vhodné vzhledem k úèelu exekuce.
(5) Peèetìní (uzávìra) se provede za pouití peèetního
vosku nebo modelovací hmoty, peèetidla a motouzu nebo
samolepících pásek. V pøípadech kdy je to vzhledem k okolnostem nebo místním podmínkám vhodnìjí, lze peèetìní
(uzávìru) provést té za pomoci samolepicích pásek, úøedního
razítka a motouzu.

Pøíjem penìz
§ 13
(1) Zásilky, jejich souèástí jsou hotové peníze, opatøí exekutor nebo povìøený zamìstnanec exekutora spolu s podacím
razítkem také údajem o výi èástky, druhu mìny a svým podpisem.
(2) Exekutor vede pøehled o doruèených potovních poukázkách z kterého je zøejmé, kdy byla poukázka doruèena, od
koho, v jaké vìci, výe èástky.
§ 14
Vrácené doruèenky (dodejky) a nedoruèené písemnosti se
zaloí do jednotlivých pøísluných spisù. Den doruèení vrá-
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cených doruèenek (dodejek) a den vrácení nedoruèených
zásilek se do knihy dolé poty nezapisuje.
ÈÁST DRUHÁ
PÍSEMNOSTI EXEKUTORA
Hlava první
Písemnosti
Náleitosti písemností, vyhotovování prvopisù a stejnopisù
§ 15
(1) Písemnosti exekutora musí být èitelné, bez chyb a zkratek, které nejsou veobecnì známé; v písemnostech exekutora
nelze pøepisovat, vpisovat, krtat a zatírat. Opravu zøejmých
nesprávností a chyb v psaní nebo v poètech v písemnosti lze
provést pouze tak, e zùstane èitelný pùvodní text, který se
pøekrtne a oprava se provede buï nad nebo za pùvodním textem. O tom, kdo provedl opravu se provede na písemnosti záznam "Opravu provedl", uvede se datum, záznam podepíe osoba, která opravu provedla a opatøí se úøedním razítkem, pokud
jde o opravu písemnosti, která byla úøedním razítkem opatøena. Tímto postupem nelze opravit listiny, které mají povahu
rozhodnutí exekutora v exekuèním øízení. Za úèelem opravy
zøejmé nesprávnosti nebo chyby v psaní listiny, které má povahu rozhodnutí se postupuje podle ustanovení § 164 o.s.ø. .
(2) Písemnosti musí být napsané èernou nebo modrou barvou, pomocí poèítaèe, psacího stroje nebo jiným mechanickým zpùsobem.
(3) Èíslo jednací se vyznaèí na horní pravé stranì listu.
(4) Slovo "Pouèení" se píe od levého okraje pøeruovanì
nebo tuènì s dvojteèkou; text pouèení se napíe jeden úder od
dvojteèky vpravo zarovnanì pod sebou.
(5) Prvopisy listin, které vydává exekutor povìøený provedením exekuce, se vyhotovují na pevném, bílém, èistém,
nepokozeném papíru bez podtisku v obvyklém formátu.
(6) Prvopisem listiny je také kopie listiny, jsou-li na ní podpisy a otisky razítek v originálu.
(7) Prvopisy listin je nutno vyhotovit v takovém poètu, aby
byl prvopis listiny doruèen kadému, komu je nutno ji doruèit,
pøièem jeden prvopis musí být zaloen do spisu.
(8) Stejnopisy listin musí mít stejný formát jako prvopis.
(9) Pokud se listina vyhotovuje souèasnì prùpisem nebo ve
fotokopii, zaloí se do spisu originál listiny.
Podepisování listin
§ 16
(1) Jestlie se na listinu, kterou podepisuje exekutor, nepøipojuje otisk jeho úøedního razítka, musí být razítkem nebo
jiným zpùsobem vyznaèeno jeho jméno, pøíjmení, akademický titul, oznaèení "soudní exekutor" a sídlo exekutorského
úøadu, pokud nejsou tyto údaje uvedeny v záhlaví listiny.
(2) Na listinách, které z povìøení exekutora vydávají jeho
zamìstnanci, musí být uvedeno vedle podpisu tohoto zamìstnance èitelnì jeho jméno a pøíjmení, popø. akademický titul
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a pokud se jedná o koncipienta nebo kandidáta uvede se také
"exekutorský koncipient" nebo "exekutorský kandidát". K tomu se vdy pøipojí doloka "povìøený soudním exekutorem".
Jestlie se nepøipojuje otisk úøedního razítka, uvede se vedle
podpisu tohoto zamìstnance také jméno, pøíjmení, akademický titul a sídlo soudního exekutora, z jeho povìøení zamìstnanec listinu vydává.
Hlava druhá
Spisy
§ 17
Vechny písemnosti, které se vztahují ke stejné vìci
(podání, listiny, zápisy, záznamy, rozhodnutí apod.) tvoøí spis.
Spisový obal
§ 18
(1) Kadý spis se ukládá do samostatného spisového obalu.
(2) Na spisovém obalu v nìm je uloen spis exekuèní èinnosti musí být uvedena spisová znaèka exekutora (vpravo nahoøe) a oznaèení oprávnìného, povinného a exekuèní titul,
v pøípadì dalí èinnosti potom oznaèení adatele nebo soudu,
pro nì je dalí èinnost vykonávána a pøedmìt dalí èinnosti.
Pokud je exekuèním titulem ukládáno penìité plnìní uvede
se také výe tohoto plnìní. Dále se na spisovém obalu uvede
pøípadná souvislost s jiným spisem, údaj o poøadovém èíslu
související úschovy a dalí údaje podle uváení exekutora.
(3) Na spisovém obalu v pravém dolním rohu se trvale vyznaèí spisová znaèka, pod kterou pøísluný soud vydal usnesení o naøízení exekuce.
(4) Pokozené spisové obaly se pøekryjí novými, na které se
znovu uvedou vechny údaje podle odst. 2.
Spisová znaèka
§ 19
Kadý spis, který je dle tohoto kanceláøského øádu pøedmìtem evidence v rejstøíku, dostane spisovou znaèku. Spisová
znaèka se skládá z oznaèení pøísluného rejstøíku, do kterého
je vìc zapsána, poøadového èísla vìci a posledního dvojèíslí
kalendáøního roku (napø. EX 1/01, EZ 1/01).
§ 20
(1) Jednotlivé písemnosti, vèetnì plných mocí, se do spisu
zakládají chronologicky a pøi jejich zaloení se oznaèí spisovou znaèkou a èíslem listu, a to zpravidla v pravém horním
rohu. Doruèenky, nedoruèené písemnosti v obálkách a dále takové pøílohy spisu, které je tøeba po skonèení vìci odeslat
nebo vrátit úèastníkùm, se neoznaèují podle vìty první.
(2) Spisová znaèka a èíslo listu písemnosti tvoøí èíslo jednací (napø. EX 45/01-3).
(3) Pokud je v textu listiny uvedená spisová znaèka, postaèí
oznaèit písemnost zaøazenou do spisu pouze èíslem listu.
(4) Obsahuje-li písemnost více listù, oznaèí se tato písem-
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nost èíslem jednacím jen na prvním listu.
(5) Èíslem jednacím se oznaèí vechny písemnosti, které
mají být odeslány, a také obálky a doruèenky.
Spisový pøehled
§ 21
Pro rychlejí orientaci ve spisu se do spisu pøed první stranu
vkládá spisový pøehled. Do nìj se zapisují vechna èísla listù
písemností a jejich zkrácený název nebo obsah, které se do
spisu zakládají. Zápis do spisového pøehledu se provádí zpravidla v okamiku zaloení písemnosti do spisu.
Doruèenky
§ 22
Doruèenka se pøipevní k listu doruèené listiny. Doruèuje-li se
jednou doruèenkou více listin, pøipevní se doruèenka na list spisu,
na nìm je poslední písemnost, k ní se doruèenka vztahuje. V takovém pøípadì musí být na doruèence uvedeny èíslem jednacím
vechny spoleènì doruèované listiny. Na pøedchozích listinách se
poznamená, ke kterému èíslu listu je doruèenka pøipevnìná.

èástka 5

tvoøících obsah spisu uloeného v kanceláøi exekutora vydávat stejnopisy, opisy nebo výpisy. Z exekutorského zápisu lze
vydat stejnopis, opis nebo výpis pouze za podmínek stanovených v zákonì. O vydaných stejnopisech, opisech a výpisech se vede evidence v pøísluném spisu.
(2) Opis listiny musí být opatøen dolokou "Tento opis
doslovnì souhlasí s originálem (stejnopisem nebo úøednì
ovìøenou kopií)", s uvedením data a podpisem exekutora nebo
jím povìøeného zamìstnance, který opis vydal a s otiskem
úøedního razítka exekutora.
Hlava tøetí
Exekutorské zápisy
Exekutorský zápis a jeho náleitosti
§ 26

(1) Vyøízené spisy ukládá exekutor v èíselném poøadí podle
rejstøíkù v místnosti k tomu vyhrazené (dále jen "spisovna").
Spisovna je souèástí kanceláøe exekutora, nemusí vak být
umístìna ve stejné budovì jako sídlo exekutora.
(2) Uloení spisu do spisovny se vyznaèí ve sloupci
Poznámky pøísluného rejstøíku poznámkou "Spisovna" a to
zpravidla otiskem razítka. V pøípadì, e spis jde znovu do
obìhu, se tato poznámka pøekrtne.

(1) Exekutorským zápisem se rozumí exekutorský zápis podle zákona vèetnì pokraèování v exekutorském zápisu, stejnopis exekutorského zápisu a výpis z exekutorského zápisu.
(2) Exekutorské zápisy musí být vyhotoveny èitelnì, bez
chyb a krtù, a nesmí v nich být nic vymazáno ani zneèitelnìno. Nedopsané souvislé øádky textu exekutorských zápisù
musí být prokrtnuty. Osoby, které vyhotovují exekutorské
zápisy, pouívají k ruènímu psaní a podepisování psací pero
s modrým inkoustem nebo kulièkovou propisovací tuku v této barvì. Pro otisk úøedního razítka lze pouít pouze fialovou
nebo modrou razítkovací barvu.
(3) Je-li exekutorský zápis sepsán na nìkolika samostatných
listech, musí být jednotlivé listy oèíslovány. Jednotlivé listy se
spojí tak, e se seijí òùrou nebo stuhou, její uzel se pøekryje uzávìrou. Uzávìra se vyhotoví nálepkou, která pøekryje
uzel òùry nebo stuhy a spojí se mimo text se zápisem. Otisk
úøedního razítka se umístí souèasnì pøes nálepku a zápis.
(4) Je-li pøílohou exekutorského zápisu písemnost, oznaèí se
v pravém horním rohu jako pøíloha a uvede se spisová znaèka
pøísluného exekutorského zápisu. Pokud je takových pøíloh
víc, oznaèí se poøadovými èísly. Pøílohou mùe být pouze ta
písemnost, na kterou se v exekutorském zápisu odkazuje.
Pøílohy se k exekutorskému zápisu pøipojují zpùsobem uvedeným v odstavci 3.
(5) Je-li pøílohou exekutorského zápisu písemnost, doloka
o ovìøení stejnopisu exekutorského zápisu se umístí a za
prostý opis pøílohy a obsahuje té údaj, e stejnopis obsahuje
také opis pøílohy, který doslovnì souhlasí s pøílohou. Pokud je
pøílohou exekutorského zápisu pouze geometrický plán nebo
jiné grafické zobrazení nebo jiná písemnost, kterou nelze
ovìøit, doloka o ovìøení stejnopisu exekutorského zápisu se
umístí za opis exekutorského zápisu.
(6) Stejnopis exekutorského zápisu se oznaèí nadpisem "Stejnopis". Výpis z exekutorského zápisu se oznaèí nadpisem "Výpis",
opis pøílohy exekutorského zápisu se oznaèí nadpisem "Opis".

Opisy a výpisy

Pokraèování v exekutorském zápisu

§ 25

§ 27

Pøílohy spisu
§ 23
(1) Pøílohy spisu tvoøí listiny a spisy, které nezùstávají ve
spisu a po skonèení vìci se vracejí tomu, kdo je pøedloil.
(2) Pøílohy se oznaèí èíslem jednacím listiny, ke které byly pøiloené. Pøílohy pøedloené oprávnìným se dále oznaèí velkými
písmeny v abecedním poøadí a pøílohy pøedloené povinným arabskými èíslicemi, zaèínající jednièkou. Z dùvodu vìtí pøehlednosti lze pøílohy vloit do pøílohové obálky, která se zaloí do spisu a oznaèí èíslem jednacím. Pøílohy se oznaèí obyèejnou tukou.
(3) Po skonèení øízení ve vìci se pøílohy vrátí tìm, kteøí je pøedloili. Jiným osobám lze pøílohy vrátit pouze pokud s tím ten, kdo
pøílohu pøedloil, souhlasí. O vrácení pøílohy se ve spisu uèiní
záznam.
Ukládání vyøízených spisù
§ 24

(1)Exekutor nebo jím povìøený zamìstnanec mùe z listin

(1) Pro formu pokraèování v exekutorském zápisu (dále jen
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"pokraèování") platí ustanovení pro formu exekutorského
zápisu s tím, e první strana pokraèování se oznaèí jako strana
v poøadí následujícím po poslední stranì exekutorského zápisu, ve kterém je pokraèováno. Sepisuje-li pokraèování exekutor, který sepsal exekutorský zápis, ve kterém je pokraèováno, nebo jím povìøený zamìstnanec, oznaèí pokraèování
novou spisovou znaèkou. Sepisuje-li pokraèování jiný exekutor nebo jím povìøený zamìstnanec, oznaèí pokraèování svojí spisovou znaèkou.
(2) Pokraèování sepsané exekutorem, který sepsal exekutorský zápis, v nìm je pokraèováno, nebo jím povìøeným zamìstnancem, osoba sepisující pokraèování pevnì spojí s tímto exekutorským zápisem zpùsobem uvedeným v § 26 odst. 3.
(3) Má-li sepsat pokraèování jiný exekutor (dále jen "doádaný
exekutor"), zale exekutor, který sepsal exekutorský zápis, v nìm
má být pokraèováno (dále jen "doadující exekutor"), exekutorský zápis do vlastních rukou doádanému exekutorovi. Doádaný exekutor, nebo jím povìøený zamìstnanec, po sepsání
pokraèování zale pokraèování a exekutorský zápis, ve kterém je
pokraèováno, do vlastních rukou doadujícímu exekutorovi. Doadující exekutor pevnì spojí zpùsobem uvedeným v § 26 odst.
3 pokraèování s exekutorským zápisem.
(4) Stejnopisy exekutorského zápisu, vèetnì jeho pokraèování, vydává exekutor, který sepsal exekutorský zápis, ve
kterém bylo pokraèováno nebo v pøípadì, e exekutorský
zápis sepsal zamìstnanec exekutora, potom exekutor, jeho
povìøený zamìstnanec, sepsal exekutorský zápis, ve kterém
bylo pokraèováno. Doloka o ovìøení stejnopisu podle § 107
odst. 2 zákona se umístí za pokraèování a musí obsahovat
i údaj o tom, e stejnopis exekutorského zápisu doslovnì
souhlasí s exekutorským zápisem vèetnì jeho pokraèování.
Ustanovení § 26 odst. 5 zùstává nedotèeno.
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§ 31
Rejstøíky a jiné evidenèní pomùcky jsou urèeny pouze pro
vnitøní potøebu exekutorského úøadu, jiné osoby ne exekutor
nebo jeho zamìstnanci nejsou oprávnìni do nich nahlíet.
Zakládání a vedení rejstøíkù
§ 32
(1) Rejstøíky se zakládají na kadý kalendáøní rok.
(2) Na první stranu rejstøíku se otiskne obdélníkové razítko
exekutora, uvede se znaèka rejstøíku a roèník. Tato oznaèení
se po vyvázání rejstøíku uvedou na obalu.
(3) V rejstøících se nesmìjí vytrhávat strany ani vymìòovat listy.
(4) V rejstøících mohou být obsaeny vedle obligatorních
poloek (sloupcù), které stanoví pøílohy tohoto kanceláøského
øádu, i dalí poloky (sloupce).
§ 33
Èíslo, pod kterým je vìc zapsaná do rejstøíku, se uvádí a do
ukonèení øízení ve vìci. Dalí písemnosti vztahující se k vìci
ji zapsané do rejstøíku nedostávají novou spisovou znaèku,
nýbr zaloí se do spisu ji v pøedmìtné vìci zaloeného.
§ 34

Ztrátu exekutorského zápisu je exekutor povinen oznámit
Komoøe neprodlenì po tomto zjitìní.

(1) Do rejstøíku se zapisuje psacím strojem nebo perem; pro
nìkteré opakující se zápisy lze pouít razítko. Poznámky o pohybu spisu se vyznaèí obyèejnou tukou v poznámkovém
sloupci tak, aby bylo mono je odstranit v pøípadì, kdy ztratí
význam. Pokud to stanoví kanceláøský øád, provede se zápis
do rejstøíku èervenou barvou.
(2) Pokud ukládá exekutor data z rejstøíkù a dalích evidenèních pomùcek do pamìti poèítaèe, je povinen vdy do 31.
ledna následujícího kalendáøního roku údaje za pøedchozí
kalendáøní rok vytisknout a zaloit v písemné podobì podle
tohoto stavovského pøedpisu.

Hlava ètvrtá

§ 35

Rejstøíky a ostatní evidenèní pomùcky

(1) Návrh na naøízení exekuce nebo usnesení soudu o naøízení
exekuce, je-li návrh oprávnìným podán k soudu pøíslunému podle § 45 zákona, se zapíe do rejstøíku exekucí v den doruèení. Do
sloupce "Datum nápadu" se vdy zapíe datum uvedené na podacím razítku.
(2) Dalí zápisy do rejstøíku provádí exekutor neprodlenì po
doruèení pøísluných písemností.
(3) V datech je tøeba uvádìt den a mìsíc; roèník (poslední
dvojèíslí letopoètu) je tøeba uvést pouze tehdy, jedná-li se o
jiný ne bìný rok.
(4) Zápisy v rejstøících musí být èitelné, nesprávné údaje se
pøekrtnou tak, aby pùvodní text byl èitelný. Trvalé zápisy se
nesmìjí odstraòovat.
Mylný zápis

Ztráta zápisu
§ 28

§ 29
(1) Exekutor vede rejstøíky a jiné evidenèní pomùcky (zejména knihu odeslané a dolé poty a dalí operativní evidenci
zajiující øádný chod úøadu) podle tohoto stavovského pøedpisu. Pokud to povaha rejstøíku nebo jiné evidenèní pomùcky
umoòuje, mùe vést evidenci pomocí výpoèetní techniky.
(2) Pokud exekutor vyuívá k evidenci výpoèetní techniku,
zajistí pøimìøené zálohování vloených dat.
§ 30
Exekutor vede tyto rejstøíky:
a) rejstøík EX - rejstøík exekucí
(pøíl. è. 2)
b) rejstøík EÚ - rejstøík exekutorských úschov (pøíl. è. 3)
c) rejstøík EZ - rejstøík exekutorských zápisù (pøíl. è. 4)

§ 36
V pøípadì, e dojde k zápisu vìci do rejstøíku omylem, pøe-
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krtne se poøadové èíslo a provedený zápis èervenou barvou a
v poznámkovém sloupci se uvede "Omylem zapsané".
Odkrtnutí vìcí z rejstøíku
§ 37
(1) Vyøízení vìci se v rejstøíku u poøadového èísla vyznaèí
velkým tiskacím písmenem "H".
(2) Okamik, kdy se vìc povauje za rejstøíkovì vyøízenou,
urèují pokyny pro vedení jednotlivých rejstøíkù.

èástka 5

kanceláøského øádu.
(2) Zápis do rejstøíku exekutorských úschov musí být proveden ihned po pøijetí vìci do úschovy.V zápisu kadé úschovy
musí být uveden zpùsob a místo uloení vìci pøijaté do
úschovy.
(3) Doklady k vìcem uschovaným u exekutora jsou
zaloeny ve spisu ve vìci, v souvislosti s ní byla vìc do
úschovy pøijata , v ostatních pøípadech v kanceláøi exekutora
pod uzávìrou.
Vydávání úschov

Vìci ke konci roku nevyøízené a uzávìrka rejstøíku

§ 41

§ 38

(1) Pøíjemce vydané úschovy potvrdí pøevzetí úschovy
svým podpisem v rejstøíku exekutorských úschov a v pøísluném sloupci uvede také svoje trvalé bydlitì a èíslo prùkazu
totonosti.
(2) Na ádost adatele o úschovu a na jeho odpovìdnost lze
zaslat pøedmìt úschovy také potou. Potvrzení o vydání zásilky se pøipojí k písemné ádosti oprávnìného jako doklad
nahrazující potvrzení o pøevzetí.

(1) Èísla vìcí zapsaných v rejstøíku a k poslednímu dni roku
nevyøízených se evidují na první stranì nového roèníku rejstøíku (dále jen "rejstøíkový pøevod").
(2) Jakmile je vyøízena vìc v pøedchozích letech nevyøízená,
pøekrtne se èíslo této vìci v rejstøíkovém pøevodu na první
stranì aktuálního roèníku rejstøíku a v pùvodním roèníku rejstøíku se uvede den, mìsíc a rok ukonèení vìci.
(3) Po vyøízení poslední vìci se v rejstøíku vyznaèí
uzávìrku. Uzávìrka se vyznaèí trvalým zpùsobem za poslední zápis v rejstøíku s uvedením "Roèník ........ uzavøen dne
.........."; tento záznam podepíe exekutor a k podpisu pøipojí
své jméno, pøíjmení a funkci a otiskne úøední razítko.
§ 39
Ustanovení upravující zakládání a vedení rejstøíkù se pøimìøenì pouijí také pro zakládání a vedení jiných evidenèních
pomùcek.

Úschova v penìním ústavu
§ 42
Sluby spojené s exekutorskými úschovami poskytují exekutorùm penìní ústavy na základì smluv s nimi uzavøených.
Ve smlouvì mùe exekutor uvést také jména svých zamìstnancù, kteøí jsou povìøeni a oprávnìni disponovat s exekutorskými úschovami v penìním ústavu.

Hlava pátá

ÈÁST TØETÍ
ZÁVÌREÈNÉ USTANOVENÍ

Rejstøík exekutorských úschov

Úèinnost

§ 40

§ 43

(1) Exekutorské úschovy se evidují v rejstøíku exekutorských úschov vedeném podle roèníkù. Rejstøík exekutorských úschov je veden jednotnì pro vechny druhy úschov.
Vzor rejstøíku exekutorských úschov je v pøíloze è. 3 tohoto

Tento kanceláøský øád nabývá platnosti a úèinnosti
schválením Ministerstvem spravedlnosti podle § 127 zákona.
Ministerstvo spravedlnosti odsouhlasilo tento Kanceláøský
øád dne 20. èervna 2002, pod è. j. M-886/2002.
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Pøíloha è. 1
ke kanc. øádu

Podací razítko:

EXEKUTORSKÝ ÚØAD
PRAHA 1
Krásného 14, Praha 1, 110 00
SOUDNÍ EXEKUTOR
JUDr. Ivan Krejèík

Dolo dne:

Hod.

Poèet stejnopisù:
Poèet pøíloh:
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Podpis:

Min.
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Pøíloha è. 2
ke kanc. øádu

Rejstøík EX
Spisová
znaèka

1

Odklad
exekuce od
________
do

11

Datum
nápadu

2

Exekuèní
titul

3

Oznaèení
soudu
a den
odeslání

4

Naøízení
exekuce
ze dne
________

Oprávnìný

5

Rozhodnutí
Námitky proti rozhodnutí
o nákladech
o nákladech exekuce
exekuce
_________ ___________________________
datum

Datum rozhodnutí soudu
o námitkách nebo vyhovení
exekutora námitkám v plném
rozsahu

12

13

V jednotlivých sloupcích registru je tøeba uvádìt:
1. Spisovou znaèku,
2. datum, kdy doel exekutorskému úøadu návrh na naøízení
exekuce s uvedením písmene "N" nebo datum, kdy dolo exekutorskému úøadu usnesení soudu o naøízení exekuce a povìøení exekutora jejím provedením s uvedením

Vymáhaná
èástka

Odvolání
ze dne

Zpùsob
provedení
exekuce
_______

________

________

Údaj
o
vymáhané
povinnosti

Údaj
o
odvolání

Datum
vydání
exekuèního
pøíkazu

9

10

6

7

8

Exekuce
ukonèena
dne

Zpùsob
ukonèení

Poznámka
(vèetnì údaje
o neúplném podání
a výzvì k jeho
odstranìní)

Archív

14

15

16

17

Komentáø:
Do registru EX se vìc zapíe po podání návrhu na naøízení
exekuce oprávnìným nebo po doruèení usnesení soudu o naøízení exekuce a povìøení exekutora jejím provedením, je-li
návrh na naøízení exekuce podán oprávnìným pøímo exekuènímu soudu pøíslunému podle § 45 zákona. Vìc se oznaèí
jako vyøízená po vyplnìní sloupce 14. Poøadové èísla vìcí,
které nebyly do konce roku oznaèené za vyøízené, se uvádìjí
na první stranì nového roèníku registru takto:
Pøehled vìcí dosud nevyøízených:
z roku 2001
xxx, xxx, xxx, atd.
z roku 2002
xxx, atd.
Po vyplnìní sloupce 14 se pøekrtne èíslo v pøehledu nevyøízených vìcí.
K registru EX se vede seznam jmen povinných v abecedním
poøadí podle pøíjmení a jména fyzických osob a podle obchodní firmy nebo názvu právnických osob s uvedením spisové
znaèky.

Povinný

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

písmene "U", je-li návrh na naøízení exekuce podán
oprávnìným pøímo exekuènímu soudu pøíslunému podle § 45 zákona.
údaj o exekuèním titulu, orgánu, který jej vydal, a spisové znaèce exekuèního titulu
údaj o exekuèním soudu a dni odeslání návrhu na naøízení exekuce,
údaj o naøízení exekuce, datum vydání usnesení o naøízení exekuce a údaj o povìøení exekutora
pøesné oznaèení a adresa oprávnìného
pøesné oznaèení a adresa povinného
výe vymáhané èástky nebo údaj o vymáhané povinnosti
podané odvolání proti usnesení o naøízení exekuce a datum jeho podání a uvedení písmene "P" podal-li odvolání povinný nebo "O" podal-li odvolání oprávnìný.
zpùsob provádìní exekuce k vymáhání nároku oprávnìného, s uvedením data vydání pøísluného exekuèního
pøíkazu. Zpùsob provádìní exekuce se oznaèí písmeny
- "SM", pokud je o exekuci srákami ze mzdy nebo jiných pøíjmù,
- "PÚ", pokud jde o pøikázání pohledávky z úètu povinného,
- "JP", pokud jde o pøikázání jiné pohledávky,
- "OP", pokud jde o postiení obchodního podílu nebo
èlenského podílu v drustvu povinného,
- "PV", pokud jde o postiení práv zapsaných v rejstøících vedených Úøadem prùmyslového vlastnictví,
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- "JMP" pokud jde o postiení jiných majetkových práv
povinného,
- "MV", pokud jde o prodej movitých vìcí,
- "NV" pokud jde o prodej nemovitostí,
- "SP", pokud jde o prodej spoluvlastnického podílu,
- "PZ", pokud jde o prodej zástavy,
- "PP", pokud jde o prodej podniku nebo èásti podniku,
- "VY", pokud jde o vyklizení,
- "OV", pokud jde o odebrání vìci,
- "RV", pokud jde o rozdìlení vìci a
- "PPV", pokud jde o provedení prací a výkonù.
11.údaj o odkladu exekuce a datum zaèátku a konce odkladu
12. zde se uvede údaj o rozhodnutí o nákladech exekuce
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a datum
13. zde se uvede podání námitek proti pøíkazu k úhradì nákladù exekuce, datum jejich podání a datum rozhodnutí
soudu o námitkách nebo datum rozhodnutí exekutora,
kterým vyhovìl podaným námitkám v plném rozsahu.
14. datum ukonèení exekuce
15. údaj o zpùsobu ukonèení exekuce
16. poznámky k vìci; do tohoto sloupce se rovnì uvede
údaj o výzvì exekutora oprávnìnému k doplnìní návrhu
na provedení exekuce podle § 39 e.ø. s uvedením data
vydání výzvy
17. datum uloení spisu a oznaèení archívu, kam byl spis
uloen.
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èástka 5

Pøíloha è. 3
ke kanc. øádu

REJSTØÍK EÚ - rejstøík exekutorských úschov
Poøadové èíslo

Datum pøijetí

Spisová znaèka

Druh úschovy

Místo uloení

Datum vydání

Poznámka

1

2

3

4

5

6

7

Komentáø:
V rejstøíku exekutorských úschov jsou evidovány exekutorské úschovy. Tento rejstøík se vede pro exekutora podle
roèníkù, které se vyznaèí vdy zaèátkem kadého roku pøed
zápisem prvního poøadového èísla. Poøadové èíslo úschovy se
pøekrtne po úplném vydání úschovy. V pøípadì èásteèného
vydání úschovy se u pøedmìtù zapsaných ve 4. sloupci
pøekrtne pouze písmeno, pod kterým byl evidován vydaný
pøedmìt. Poøadové èíslo v 1. sloupci se pøekrtne a po vydání
vech pøedmìtù uvedených ve 4. sloupci.
V jednotlivých sloupcích je tøeba uvádìt:
1. poøadové èíslo úschovy v chronologickém poøadí jejich pøijetí bez rozliení místa jejich uloení. Pøi souèasném uloení více pøedmìtù pøi jedné úschovì se ty-

2.
3.
4.

5.
6.
7.

to pøedmìty zapíí pod jedinou polokou, ale budou
rozlieny ve 4. pøípadnì 5. sloupci. Spisová znaèka úschovy se vyznaèí na obalu spisu, uvedeného ve sloupci tøetím tohoto návodu.
datum pøijetí úschovy
spisová znaèka, pod ní byla pøijata úschova
údaj o pøedmìtu úschovy, jeho popis, nominální hodnota uschovaných cenných papírù, celková nominální
hodnota vech uschovaných penìních prostøedkù
s uvedením jejich mìny apod. V pøípade pøijetí více
pøedmìtù se zde tyto pøedmìty jednotlivì rozlií malými písmeny abecedy
místo uloení, èíslo úètu apod.
datum vydání úschovy, datum pøevodního pøíkazu bance nebo den pøedání vìci potì k odeslání
pøípadné poznámky k vìci.
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Pøíloha è. 4
ke kanc. øádu

REJSTØÍK EZ - rejstøík exekutorských zápisù
Poøadové èíslo
exekutorského
zápisu

Datum sepsání
zápisu

Oznaèení
úèastníkù

Pøedmìt úkonu

Skonèeno

Poznámka

1

2

3

4

5

6

Komentáø:
Do tohoto rejstøíku se zapisují ádosti o sepsání exekutorských zápisù podle § 77 a násl. zákona (exekuèního øádu).
Dále se do tohoto rejstøíku zapíí ádosti o sepsání pokraèování v exekutorských zápisech dolých od jiných exekutorù.
V jednotlivých sloupcích rejstøíku je tøeba uvádìt:
1. poøadová èísla sepsaných exekutorských zápisù, nebo
poøadová èísla sepsaných pokraèování v exekutorském
zápisu; poøadová èísla zaèínají kadý rok èíslem 1
2. datum, kdy byl exekutorem sepsán exekutorský zápis
nebo pokraèování v exekutorském zápisu;
3. úèastníci zápisu (jméno a pøíjmení, bydlitì fyzických
osob, obchodní firma nebo název a sídlo právnických

osob); zápis osob u jednoho poøadového èísla se provede pod sebou s uvedením bydlitì pod jejich jmény,
pøi spoleèném bydliti více úèastníkù se jejich bydlitì
uvede pod posledním jménem tìchto úèastníkù. Pøi více ne pìti úèastnících na jedné stranì se dalí úèastníci neuvádìjí, ale oznaèují se výrazem "a spol."
4. struèný a výstiný obsah exekutorského zápisu
5. datum vyøízení vìci
6. obyèejnou tukou bìné poznámky, napø. údaje o tom,
kde se exekutorský zápis nachází, a dalí bìné poznámky, jako údaj o souvislosti se spisy jiných spisových znaèek, údaj o tom, e byly poøízeny stejnopisy
a v jakém poètu, e byla podána ádost o pokraèování
v exekutorském zápisu, e byl exekutorský zápis ztracen apod. Tyto údaje se odstraní, jakmile ztratí význam.
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Pøíloha è. 5
ke kanc. øádu

Vzor prùkazu exekutorského kandidáta,
exekutorského koncipienta a dalího
zamìstnance exekutora

Vzor prùkazu soudního exekutora

èástka 5
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PØÍLOHA è. 2
Stavovský pøedpis
Exekutorské komory Èeské republiky
ze dne 23. kvìtna 2002,
kterým se vydává

Kárný øád
Exekutorská komora Èeské republiky (dále jen "Komora")
stanoví podle § 110 odst. 7 písm. c) zákona è. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád)
a o zmìnì dalích zákonù (dále jen "zákon"):
ÈÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
Kárný øád upravuje postup kárných orgánù, úèastníkù kárného øízení a jiných osob tak, aby byl spolehlivì zjitìn skutkový stav, aby bylo správnì rozhodnuto o kárném provinìní
soudního exekutora (dále jen "exekutor") nebo exekutorského
kandidáta (dále jen "kandidát") a o kárném opatøení.
ÈÁST DRUHÁ
ÚÈASTNÍCI KÁRNÉHO ØÍZENÍ A KÁRNÉ ORGÁNY
Úèastníci kárného øízení
§2
Úèastníky kárného øízení jsou kárný alobce (§ 117 odst. 4
zákona) a exekutor nebo kandidát, proti nìmu bylo kárné
øízení zahájeno (dále jen "kárnì obvinìný").

kutora;
b) dnem zániku funkce soudce nebo dnem doèasného
zprotìní výkonu funkce soudce, jde-li o soudce;
c) dnem, kdy èlen kárného senátu pøestal být èlenem kárné
komise;
d) dnem, kdy byl èlen kárného senátu vylouèen z projednávání a rozhodování vìci;
e) dnem odvolání z funkce èlena kárného senátu na vlastní ádost.
(2) Poádá-li písemnì èlen kárného senátu o odvolání z funkce èlena kárného senátu, pøedseda kárné komise ho z funkce
odvolá, jsou-li dùvody ádosti zvlátního zøetele hodné.
Podjatost
§6
(1) Z projednání a rozhodování vìci je vylouèen èlen
kárného senátu, u nìho lze mít dùvodnou pochybnost o nepodjatosti pro jeho pomìr k projednávané vìci, k úèastníkùm
kárného øízení anebo k jejich zástupcùm.
(2) O vylouèení èlena kárného senátu rozhoduje kárná
komise, hlasují vichni èlenové kárného senátu vyjma èlena,
o jeho vylouèení se rozhoduje. Rozhoduje vìtina hlasù, pøi
rovnosti hlasù je rozhodující hlas pøedsedy kárné komise.
Odvolací senát

§3

§7

Kárnì obvinìný si mùe zvolit obhájce z øad exekutorù nebo
advokátù. Kárný alobce má právo si zvolit zástupce a udìlit
mu plnou moc k zastupování v kárném øízení.

(1) Pro pøípravu návrhù rozhodnutí prezidia Komory (dále
jen "prezidium") o odvolání proti rozhodnutím kárného senátu zøizuje prezidium Komory z øad svých èlenù a náhradníkù
tøíèlenný odvolací senát; souèasnì urèí prezidium z èlenù
odvolacího senátu jeho pøedsedu.
(2) Ustanovení § 5 a 6 platí pro odvolací senát a pro jeho
èleny pøimìøenì s tím, e
a) funkce èlena odvolacího senátu zaniká dnem, kdy pøestal být èlenem nebo náhradníkem prezidia, a
b) rozhodnutí podle § 5 odst. 2 a § 6 pøísluí prezidiu.

Kárné orgány
Kárný senát
§4
(1) Kárné øízení v prvním stupni provádí kárná komise v tøíèlenných kárných senátech. Rozdìlení agendy mezi kárné
senáty urèuje pøedseda kárné komise.
(2) Èleny kárného senátu jsou dva èlenové kárné komise
z øad exekutorù a jeden èlen kárné komise z øad soudcù. Pøedsedu a ostatní èleny kárného senátu jmenuje pøedseda kárné
komise z øad èlenù kárné komise.
§5
(1) Funkce èlena kárného senátu zaniká
a) dnem zániku výkonu exekutorského úøadu nebo dnem
pozastavení výkonu exekutorského úøadu, jde-li o exe-

ÈÁST TØETÍ
ØÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
Zahájení kárného øízení
Návrh na zahájení kárného øízení
§8
(1) Návrh na zahájení kárného øízení (dále jen "kárná aloba") se podává pøedsedovi kárné komise podáním adresova-
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ným do sídla Komory. Kárné øízení je zahájeno dnem, kdy byla kárná aloba doruèena Komoøe.
(2) Pøedseda kárné komise doruèí kárnou alobu bez odkladu kárnì obvinìnému do vlastních rukou a písemnì pouèí
kárnì obvinìného o jeho právu zvolit si obhájce z øad exekutorù nebo advokátù, vyjádøit se ke skuteènostem, které se mu
kladou za vinu a navrhnout dùkazy na svou obhajobu. Pøedseda kárné komise vyzve dále kárnì obvinìného, aby se ve
lhùtì, která nesmí být kratí ne jeden týden a delí ne ètyøi
týdny, ke kárné alobì písemnì vyjádøil.
(3) Nepodal-li kárnou alobu ministr spravedlnosti (dále jen
"ministr"), vyrozumí ho pøedseda kárné komise o zahájení
øízení; zahájení kárného øízení oznámí pøedseda kárné komise
rovnì prezídiu.
(4) Zahájení øízení brání tomu, aby o tée vìci probíhalo jiné
kárné øízení.
§9
(1) Kárná aloba musí být podána písemnì a musí obsahovat jméno a pøíjmení kárnì obvinìného, sídlo kárnì obvinìného, je-li jím exekutor, nebo sídlo exekutora, u nìho je
kárnì obvinìný zamìstnán, je-li kárnì obvinìným kandidát.
(2) Kárná aloba dále musí obsahovat zejména popis
skutku, v nìm je spatøováno kárné provinìní, odùvodnìní
a oznaèení dùkazù, o které se kárná aloba opírá. V odùvodnìní kárné aloby je tøeba uvést právní povinnost, její
poruení je kárným alobcem vytýkáno. Ke kárné alobì se
pøipojí dùkazy, které má kárný alobce k dispozici. Kárná
aloba mùe obsahovat i návrh na uloení konkrétního
kárného opatøení.
(3) Neobsahuje-li kárná aloba náleitosti podle odstavcù 1
a 2, vyzve pøedseda kárné komise kárného alobce k odstranìní vad podání ve lhùtì, kterou mu k tomu urèí. Lhùta nesmí
být stanovena kratí ne jeden týden a delí ne ètyøi týdny.
(4) Podanou kárnou alobu mùe ten, kdo ji podal, vzít zpìt
a do doby, ne se kárný senát odebere k závìreèné poradì
o rozhodnutí; po zahájení jednání kárného senátu tak mùe
uèinit jen se souhlasem kárnì obvinìného.

èástka 5

dátem, k exekutorovi,
d) zanikla odpovìdnost kárnì obvinìného za kárné provinìní,
e) bylo o skutku, pro který se vede kárné øízení, pravomocnì rozhodnuto v trestním øízení
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 mùe být uèinìno i bez
jednání. Na rozhodnutí o zastavení kárného øízení se pouije
obdobnì ust. § 12 odst. 2 druhá vìta.
§ 12
(1) Kárný senát kárné øízení pøeruí,
a) má-li za to, e skutek, který se kárnì obvinìnému klade
za vinu, má znaky trestného èinu; v takovém pøípadì se
vìc pøedloí pøíslunému orgánu èinnému v trestním øízení,
b) dozví-li se, e pro skutek, pro který bylo kárné øízení
zahájeno, se proti kárnì obvinìnému vede trestní stíhání.
(2) Rozhodnutí kárného senátu podle odstavce 1 mùe být
uèinìno i bez jednání. O pøeruení øízení vyrozumí pøedseda
kárného senátu bez odkladu kárného alobce a kárnì obvinìného.
(3) Kárný senát pokraèuje v øízení, jestlie orgán èinný
v trestním øízení rozhodl, e skutek není trestným èinem.
§ 13

Zastavení a pøeruení kárného øízení

(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo pøeruení
kárného øízení, pøedseda kárného senátu po doruèení
vyjádøení kárnì obvinìného anebo po marném uplynutí lhùty
k jeho vyjádøení
a) urèí termín ústního jednání k projednání vìci, a to tak,
aby se konalo zpravidla nejpozdìji do tøí mìsícù ode
dne, kdy obdrel od pøedsedy kárné komise kárný spis,
b) vyrozumí o termínu ústního jednání kárného alobce,
kárnì obvinìného a ostatní osoby, jejich pøítomnost je
pøi jednání tøeba. Je-li tøeba vyslechnout svìdky, pøedvolá je pøedseda kárného senátu k ústnímu jednání.
(2) Termín ústního jednání oznámí pøedseda kárného senátu
úèastníkùm øízení tak, aby oznámení bylo doruèeno nejménì
patnáct pracovních dnù pøede dnem, kdy se jednání má konat.
Pokud by lhùtu k naøízení jednání nebylo mono dodret,
mùe jednání naøídit jen se souhlasem úèastníkù kárného
øízení. Je-li kárnì obvinìným kandidát, uvìdomí pøedseda
kárného senátu o jednání exekutora, u nìj je kárnì obvinìný
v pracovním pomìru, a umoní mu na jednání úèast.
(3) Je-li to tøeba pro náleité objasnìní vìci pøed naøízením
jednání, povìøený èlen kárného senátu provede potøebná etøení, zejména zjistí potøebné dalí skuteènosti a dùkazy, nejsou-li v návrhu uvedeny, a jde-li o listiny nebo jiné vìci, opatøí
je k provedení dùkazu.

§ 11

Prùbìh jednání

Pøevzetí kárného øízení kárným senátem
§ 10
Pøedseda kárné komise postoupí kárný spis pøedsedovi kárného senátu bez odkladu poté, co obdrel vyjádøení kárnì obvinìného nebo uplynula marnì lhùta daná kárnému alobci
k odstranìní vad kárné aloby, nejpozdìji do jednoho týdne po
uplynutí lhùty k vyjádøení kárnì obvinìného nebo poskytnuté
kárnému alobci k odstranìní vad kárné aloby.

(1) Kárný senát kárné øízení zastaví, jestlie
a) byla kárná aloba podána opodìnì nebo byla vzata zpìt,
b) byl kárnì obvinìný, je-li exekutorem, odvolán nebo
jestlie výkon jeho úøadu zanikl,
c) skonèil pracovní vztah kárnì obvinìného, je-li kandi-

§ 14
(1) Pøedseda kárného senátu pøipraví jednání tak, aby bylo
mono o vìci rozhodnout zpravidla pøi jediném jednání a zajistí vechny potøebné podklady ve prospìch i v neprospìch
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kárnì obvinìného.
(2) Jednání se koná za stálé pøítomnosti vech èlenù kárného
senátu a zapisovatele urèeného pøedsedou kárného senátu,
kterým mùe být i èlen kárného senátu.
(3) Jednání je neveøejné.
§ 15
(1) Jednání øídí pøedseda kárného senátu. Pøedseda kárného
senátu rozhoduje ve vech vìcech souvisejících s vedením
kárného øízení pøed kárným senátem, které nejsou zákonem
nebo kárným øádem svìøeny nìkomu jinému.
(2) O námitce toho, kdo nesouhlasí s rozhodnutím pøedsedy
kárného senátu, které podle odstavce 1 uèinil pøi jednání,
rozhodne kárný senát.
Protokol
§ 16
(1) O prùbìhu jednání se sepisuje protokol. V protokolu se
zejména oznaèí projednávaná vìc, uvedou se pøítomní, vylíèí
se prùbìh dokazování a uvede se obsah pøednesù a výrok
rozhodnutí.
(2) Protokol podepisují pøedseda kárného senátu a zapisovatel. Protokol o hlasování podepisují vichni èlenové kárného
senátu a zapisovatel.
§ 17
(1) Jednání lze vést pouze v pøítomnosti kárnì obvinìného. V nepøítomnosti kárnì obvinìného je mono vìc projednat jen tehdy,
nedostavil-li se øádnì pøedvolaný kárnì obvinìný k jednání. Pøi
prvním jednání nelze jednat v nepøítomnosti kárného alobce.
(2) Objeví-li se pøekáka, pro kterou nelze jednání provést
nebo v nìm pokraèovat (napø. pobyt v nemocnici, nebo pobyt
v zahranièí), anebo poádá-li kárnì obvinìný nejpozdìji do
zahájení jednání o jeho odroèení a vedou-li k podání této
ádosti dùvody hodné zvlátního zøetele, pøedseda kárného
senátu jednání mùe odroèit.
§ 18
(1) Jednání zahájí pøedseda kárného senátu a poté ovìøí totonost úèastníkù kárného øízení, pøípadnì jejich obhájcù a zástupcù; po ovìøení totonosti udìlí slovo kárnému alobci k pøeètení kárné aloby.
(2) Po pøeètení kárné aloby umoní pøedseda kárného senátu kárnì obvinìnému, aby se ke kárné alobì vyjádøil. Je-li
jednáno v nepøítomnosti kárnì obvinìného, pøeète jeho písemné vyjádøení ke kárné alobì, bylo-li pøedloeno.
(3) Uskuteènilo-li se pøed jednáním potøebné etøení,
seznámí pøedseda kárného senátu kárný senát a úèastníky
øízení s jeho výsledky.
Dokazování
§ 19
(1) Dokazování je tøeba provádìt tak, aby byla etøena
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povinnost zachovávat mlèenlivost o utajovaných skuteènostech chránìných zvlátním právním pøedpisem1) a jiná zákonem stanovená nebo státem uznávaná povinnost mlèenlivosti.
(2) V tìchto pøípadech je mono provést výslech jen tehdy,
jestlie vyslýchaného zprostil povinnosti zachovat mlèenlivost pøísluný orgán nebo ten, v jeho zájmu má tuto povinnost. To platí pøimìøenì i tam, kde se provádí dùkaz jinak ne
výslechem. Byl-li exekutor zprotìn povinnosti mlèenlivosti,
nemùe se jí dovolávat.
§ 20
(1) Za dùkaz mohou slouit vechny prostøedky, jimi lze
zjistit stav vìci, zejména výslech svìdkù, znalecký posudek,
zprávy a vyjádøení orgánù a právnických osob, listiny, ohledání a výslech úèastníkù.
(2) Není tøeba dokazovat skuteènosti obecnì známé nebo
známé kárnému senátu z jeho èinnosti nebo z èinnosti kárné
komise, jako i právní pøedpisy uveøejnìné nebo oznámené ve
Sbírce zákonù nebo mezinárodní smlouvy uveøejnìné ve Sbírce mezinárodních smluv.
(3) Úèastníci mají právo vyjádøit se k návrhùm na provedení
dùkazù a ke vem dùkazùm, které byly provedeny.
§ 21
(1) V kárném øízení lze vyslýchat svìdky, znalce nebo úèastníky, jen kdy se dobrovolnì dostaví a poskytnou výpovìï.
Také jiné dùkazy lze provádìt jen tehdy, jsou-li dobrovolnì
poskytnuty. Dùkazy, které nelze takto provést, provede na
doádání kárného senátu a na náklady Komory soud; soud
doádání vyhoví, nejde-li o provedení dùkazu podle zákona
nepøípustného. Soud pøitom uèiní vekerá rozhodnutí, která
jsou k provedení doádáním poadovaného dùkazu potøebná.
(2) Svìdci a dalí osoby, které byly pøedvolány v souvislosti
s dokazováním, musí být pouèeny o tom, e nejsou povinny se
dostavit ani se úèastnit dokazování v kárném øízení. Uèiní-li
tak, musí být pouèeny o významu svìdecké výpovìdi pro øádné zjitìní skutkového stavu.
(3) V kárném øízení vedeném proti kárnì obvinìnému, je-li
kandidátem, si pøedseda kárného senátu vyádá od exekutora,
k nìmu je kandidát v pracovním pomìru, písemné vyjádøení
k dosavadnímu prùbìhu jeho praxe.
(4) Po zahájení jednání provede potøebné úkony povìøený
èlen kárného senátu.
§ 22
(1) Po skonèení dokazování udìlí pøedseda kárného senátu
úèastníkùm kárného øízení slovo k závìreèným øeèem. Nejprve promluví kárný alobce a po nìm obhájce kárnì obvinìného; naposledy mluví kárnì obvinìný. Je-li kárnì obvinìných a jejich obhájcù více, urèí poøadí závìreèných øeèí
kárnì obvinìných a jejich obhájcù pøedseda kárného senátu.
(2) Po závìreèných øeèech následuje porada kárného senátu.
Na závìr porady kárný senát hlasuje, zda se kárnì obvinìný
dopustil kárného provinìní, a to v poøadí od nejmladího èlena senátu k nejstarímu èlenu; pøedseda komise hlasuje vdy

1) Zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 164/1999 Sb., zákona è. 18/2000
Sb., zákona è. 29/2000 Sb., zákona è. 363/2000 Sb., zákona è. 30/2000 Sb. a zákona è. 60/2001 Sb.
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poslední. Kárný senát rozhoduje vìtinou hlasù. Jestlie kárný
senát rozhodl, e se kárnì obvinìný dopustil kárného provinìní, rozhoduje obdobným zpùsobem o tom, zda a jaké kárné
opatøení bude kárnì obvinìnému uloeno. O hlasování se sepíe zvlátní protokol.
(3) Bezprostøednì po poradì a hlasování vyhlásí pøedseda
kárného senátu rozhodnutí s podstatnou èástí odùvodnìní a pouèením o opravném prostøedku.
Rozhodnutí kárného senátu
§ 23
Kárný senát mùe rozhodnout jen o skutku, který je uveden
v kárné alobì.
§ 24
Nezastaví-li kárný senát kárné øízení z dùvodù uvedených
v § 11, rozhodne, e je kárnì obvinìný vinen, a uloí mu kárné
opatøení, nebo rozhodne, e se kárnì obvinìný zprouje
kárné aloby.
§ 25
(1) Kárný senát rozhodne, e je kárnì obvinìný vinen,
jestlie bylo prokázáno, e se stal skutek, pro nìj byla podána kárná aloba, e tento skutek je kárným provinìním a e jej
spáchal kárnì obvinìný.
(2) Pøi ukládání kárného opatøení pøihlíí kárný senát zejména k povaze skutku a jeho následkùm, k okolnostem, za
nich byl spáchán, k osobì kárnì obvinìného a míøe jeho zavinìní, jako i k jeho osobním pomìrùm.
(3) Pro rozhodnutí v kárném øízení je rozhodující skutkový
a právní stav v dobì, kdy ke kárnému provinìní dolo;
pozdìjí úpravy se pouije, jestlie je to pro kárnì obvinìného
pøíznivìjí.
§ 26

èástka 5

saeného v usnesení odvolacího senátu.
(3) Odvolání proti rozhodnutí kárného senátu se podává
pøedsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla Komory.
(4) Pøedseda kárné komise bez odkladu poté, co bylo odvolání doruèeno,
a) zale odvolání ostatním úèastníkùm kárného øízení
a ministru, nebyl-li kárným alobcem, a vyzve souèasnì
úèastníky kárného øízení, aby se nejpozdìji do dvou týdnù k odvolání písemnì vyjádøili a toto písemné vyjádøení pøedloili prezidiu;
b) pøedloí odvolání spolu s kárným spisem prezidiu.
Øízení pøed odvolacím senátem
§ 28
(1) Pøedseda odvolacího senátu nenaøídí jednání pouze v pøípadì, e jsou podmínky k zastavení øízení nebo k odmítnutí
odvolání, ve vech ostatních pøípadech jednání naøídí.
(2) Pro jednání pøed odvolacím senátem se pouijí pøimìøenì ustanovení èásti tøetí; dùkazy se zpravidla neprovádìjí.
(3) Èlenem odvolacího senátu nemùe být ten, kdo byl èlenem kárného senátu v tée vìci.
§ 29
Odvolací senát pøezkoumá výrok odvoláním napadeného
rozhodnutí, jako i správnost kárného øízení, které tomuto
rozhodnutí pøedcházelo; pøihlíí pøitom i k vadám, které nejsou odvoláním vytýkány, pokud mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vìci.
§ 30
Odvolací senát navrhne zruení napadeného rozhodnutí a zastavení kárného øízení, jsou-li k tomu dùvody uvedené v § 11.
§ 31

Odvolání

Rozhodl-li kárný senát nesprávnì, aèkoliv odvoláním napadené rozhodnutí vychází ze správnì zjitìného skutkového
stavu anebo je-li po doplnìní dokazování provedeném pøi projednání odvolání v øízení pøed odvolacím senátem skutkový
stav zjitìn tak, e je mono o vìci rozhodnout, navrhne odvolací senát zmìnu odvoláním napadeného rozhodnutí, pokud
a) odvoláním napadeným rozhodnutím bylo vysloveno, e
se kárnì obvinìný dopustil kárného provinìní, aèkoliv
nebyly splnìny podmínky uvedené v § 25 odst. 1,
b) odvoláním napadeným rozhodnutím bylo uloeno kárné opatøení, které je vzhledem k hlediskùm uvedeným
v § 25 odst. 2 nepøimìøenì pøísné.

§ 27

§ 32

Kárný senát kárnì obvinìného kárné aloby zprostí, dojdeli k závìru,
a) e se kárnì obvinìný kárného provinìní nedopustil,
nebo
b) e mu nebylo kárné provinìní prokázáno.
ÈÁST ÈTVRTÁ
ODVOLÁNÍ

(1) Proti rozhodnutí kárného senátu v kárném øízení, kterým
se toto øízení pøed kárným senátem konèí, mùe úèastník kárného øízení podat odvolání do patnácti dnù od doruèení jeho
písemného vyhotovení. Odvolání má odkladný úèinek.
(2) O odvolání rozhoduje prezidium na základì návrhu ob-

Odvolací senát navrhne potvrzení rozhodnutí, jestlie
a) odvolání bylo podáno opodìnì,
b) odvolání bylo podáno osobou, která není k podání odvolání oprávnìna,
c) jsou dány dùvody ke zruení odvoláním napadeného
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rozhodnutí uvedené v § 33 písm. a) a b), avak odvolání
bylo podáno pouze kárnì obvinìným
d) je dán dùvod ke zruení odvoláním napadeného rozhodnutí uvedený v § 33 písm. c), spoèívající v tom, e uloené kárné opatøení je vzhledem k hlediskùm uvedeným
v § 25 odst. 2 nepøimìøenì mírné.
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mono u soudu podat alobu2).
ÈÁST PÁTÁ
SPOLEÈNÁ USTANOVENÍ
O ROZHODNUTÍCH V KÁRNÉM ØÍZENÍ

§ 33

§ 37

Nejsou-li podmínky ani pro potvrzení ani pro zmìnu
rozhodnutí, odvolací senát navrhne odvoláním napadené
rozhodnutí zruit a vìc vrátit kárnému senátu k dalímu øízení
a rozhodnutí nebo postoupit vìc orgánu, do jeho pravomoci
náleí, pokud
a) kárný senát kárné øízení zastavil, aèkoliv k tomu nebyly dány dùvody uvedené v § 11,
b) kárný senát kárnì obvinìného kárné aloby zprostil, aèkoliv nebyly splnìny podmínky uvedené v § 26,
c) uloené kárné opatøení je vzhledem k hlediskùm uvedeným v § 25 odst. 2 nepøimìøené,
d) odvoláním napadené rozhodnutí vychází z nesprávnì
zjitìného skutkového stavu,
e) kárné øízení pøed kárným senátem trpí závanými vadami; za takové vady je tøeba povaovat zejména poruení
ustanovení zákona nebo kárného øádu, jimi se má zabezpeèit náleité posouzení vìci nebo poruení práv
kárnì obvinìného uvedených v § 118 odst. 1 zákona,
f) vìc nenáleí do pravomoci kárné komise.

(1) Písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se kárné øízení
pøed kárným senátem nebo pøed prezidiem dále jen ("kárný
orgán") konèí, musí obsahovat oznaèení kárného orgánu, jména a pøíjmení jeho èlenù, oznaèení úèastníkù a jejich zástupcù
nebo obhájcù, oznaèení projednávané vìci, výrok rozhodnutí
s popisem skutku a jeho právní kvalifikací s oznaèením právní
povinnosti, která byla poruena, oznaèení uloeného kárného
opatøení, výrok o nákladech kárného øízení, odùvodnìní rozhodnutí, pouèení o opravném prostøedku a den a místo vyhláení.
(2) V odùvodnìní rozhodnutí se uvede podstatný obsah
pøednesù, struènì a jasnì se vyloí, které skuteènosti povauje
kárný orgán za prokázané a které nikoliv, o které dùkazy opøel
svá skutková zjitìní a jakými úvahami se pøi hodnocení dùkazù øídil, proè neprovedl dalí dùkazy a posoudí se skutkový
a právní stav podle pøísluných právních ustanovení, které
kárný orgán pøi svém rozhodování pouil.
(3) Písemné vyhotovení rozhodnutí podepisuje pøedseda
kárného orgánu. Nemùe-li je podepsat, podepíe je jiný èlen
kárného orgánu; dùvod se na písemném vyhotovení poznamená.
(4) Písemné vyhotovení rozhodnutí se doruèuje úèastníkùm
kárného øízení a ministru, pokud nebyl kárným alobcem.

§ 34
(1) Prezidium rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí
kárného senátu na základì návrhu pøipraveného odvolacím
senátem. V pøípadì, e prezidium s návrhem odvolacího senátu nesouhlasí rozhodne postupem podle § 30 a § 33.
(2) Rozhodnutí vydané prezidiem v odvolacím øízení musí
obsahovat pouèení o monosti podat u soudu alobu podle
§ 36.
(3) V pøípadì, e nastane dùvod zastavení kárného øízení
uvedený v § 11 po doruèení usnesení odvolacího senátu,
prezidium øízení zastaví.
§ 35
(1) Bylo-li rozhodnutí kárného senátu prezidiem zrueno, je
kárný senát v novém øízení vázán právním názorem prezidia.
(2) Bylo-li rozhodnutí kárného senátu zrueno prezidiem
z dùvodù uvedených v § 33 písm. c), d) nebo e) na základì
odvolání, které podal pouze kárnì obvinìný, nemùe v novém
øízení pøed kárným senátem dojít ke zmìnì rozhodnutí v jeho
neprospìch.
§ 36
Proti rozhodnutí prezidia, které nabylo právní moci, je

2) § 247 a násl. obèanského soudního øádu

§ 38
(1) Doruèené rozhodnutí, kterým se kárné øízení konèí a proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci a je vykonatelné,
nejde-li o pøípad uvedený v odstavci 2 a 3. Ostatní rozhodnutí,
proti nim se nelze odvolat, nabývají právní moci a vykonatelnosti vyhláením; není-li kárným øádem vyhláení pøedepsáno, nabývají právní moci a vykonatelnosti jejich pøijetím.
(2) Byla-li jako kárné opatøení uloena pokuta, je tøeba ji
zaplatit do patnácti dnù od právní moci rozhodnutí, nestanovíli rozhodnutí lhùtu delí nebo nestanoví-li rozhodnutí, e pokuta má být zaplacena ve splátkách. Rozhodnutí ukládající toto kárné opatøení je vykonatelné, jakmile uplyne lhùta k plnìní. Ustanovení vìty první a druhé platí obdobnì i pro
rozhodnutí ukládající povinnost k náhradì nákladù øízení.
(3) Rozhodnutí ukládající kárné opatøení napomenutí je
vykonatelné jeho vyhláením.
§ 39
(1) Rozhodnutí musí být vyhláeno.
(2) Bylo-li rozhodnutí pøijato bez jednání, výrok rozhodnutí
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se písemnì zaznamená.

èástka 5

ÈÁST SEDMÁ
§ 40

NÁKLADY ØÍZENÍ

Kárná aloba, písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se
øízení pøed kárným orgánem konèí, jako i rozhodnutí, kterým
Komora zmìnila nebo zruila své rozhodnutí poté, co byla
proti nìmu podána aloba k soudu, musí být doruèeny úèastníkùm kárného øízení do vlastních rukou.

§ 43

§ 41
(1) Kárnì obvinìnému a jeho obhájci, jsou-li exekutory,
doruèuje Komora do sídla exekutorského úøadu kárnì obvinìného nebo exekutora-obhájce. Je-li kárnì obvinìný kandidátem, doruèuje Komora do sídla exekutora, jeho zamìstnancem. Je-li obhájce kárnì obvinìného advokátem, Komora
doruèuje do jeho sídla.
(2) Pro doruèování písemností podle § 41 se pouijí
pøimìøenì ustanovení zvlátních právních pøedpisù o doruèování rozhodnutí vydaných ve správním øízení3).
(3) Má-li kárnì obvinìný obhájce, doruèují se písemnosti
rovnì tomuto obhájci.
ÈÁST ESTÁ
VÝKON KÁRNÉHO OPATØENÍ
§ 42
(1) Kárné opatøení vykonává prezident Komory (dále jen
"prezident") nebo jím povìøená osoba, nestanoví-li kárný øád
jinak.
(2) Rozhodnutí o uloení kárného opatøení napomenutí je
vykonáno jeho vyhláením.
(3) Rozhodnutí o uloení kárného opatøení písemného
napomenutí vykoná prezident jeho zveøejnìním ve vìstníku
Komory na náklady Komory.
(4) Rozhodnutí o uloení kárného opatøení pokuty je
vykonáno dnem zaplacení pokuty Komoøe ve výi stanovené
v rozhodnutí; pokud má být pokuta zaplacena ve splátkách, je
rozhodnutí vykonáno dnem zaplacení poslední splátky.
(5) Po právní moci rozhodnutí, kterým se ukládá kárné
opatøení odvolání z exekutorského úøadu, postoupí kárná
komise toto rozhodnutí neprodlenì prezidiu. Prezidium
navrhne ministrovi odvolání exekutora ve lhùtì podle § 15
odst. 3 zákona. Skuteènost, e dolo k odvolání z exekutorského úøadu a k vykrtnutí ze seznamu exekutorù, se uveøejòuje v exekutorském vìstníku.
(6) Rozhodnutí ukládající povinnost k náhradì nákladù
kárného øízení je vykonáno dnem zaplacení èástky nákladù
øízení Komoøe.
(7) Pravomocnì uloené kárné opatøení se zapíe do rejstøíku kárných opatøení, který vede kárná komise.

(1) Náklady kárného øízení, které v kárném øízení vznikly
úèastníkovi kárného øízení, nese úèastník. Komora nese náklady spojené s èinností kárného senátu, prezidia a odvolacího
senátu, náklady na tlumoèníka a náklady spojené s provádìním dùkazù.
(2) Za podmínek stanovených v § 120 odst. 4 zákona má
kárnì obvinìný nárok vùèi státu na náhradu nákladù úèelnì
vynaloených v souvislosti s kárným øízením.
(3) Vyslovil-li kárný orgán v rozhodnutí, kterým se kárné øízení konèí, e je kárnì obvinìný vinen, zaváe souèasnì v rozhodnutí kárnì obvinìného k náhradì nákladù kárného øízení,
které nese Komora podle odstavce 1, a to pauální èástkou
stanovenou obecnì v pøimìøené výi usnesením prezidia.
(4) Komora nahradí svìdkovi hotové výdaje a výdìlek,
který mu prokazatelnì uel, pokud o tuto náhradu poádá Komoru do tøí dnù od výslechu; o tom musí být svìdek pouèen.
(5) Náhrada hotových výdajù a poskytování odmìn znalcùm
a tlumoèníkùm se øídí zvlátními právními pøedpisy4), pokud
tyto pøedpisy na èinnost znalcù a tlumoèníkù v kárném øízení
dopadají.
ÈÁST OSMÁ
USTANOVENÍ SPOLEÈNÁ, PØECHODNÁ A
ZÁVÌREÈNÁ
Zahlazení kárného postihu
§ 44
Na exekutora nebo kandidáta se hledí, jako by nebyl pro
kárné provinìní stíhán, po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy
rozhodnutí o uloení kárného opatøení nabylo právní moci,
a pokud výkon kárného opatøení do té doby neskonèil, potom
vykonáním kárného opatøení.
Kárný spis
§ 45
(1) Pøedseda kárné komise zaloí poté, co mu dola kárná
aloba, kárný spis. Za vedení kárného spisu odpovídá pøedseda kárného senátu a v øízení o odvolání pøedseda odvolacího
senátu a prezident.
(2) Souèástí kárného spisu jsou zejména kárná aloba,
písemná vyjádøení, protokol o jednání a hlasování, rozhodnutí, odvolání, záznamy, jako i jiné písemnosti a ostatní dùkazní prostøedky, které byly v prùbìhu kárného øízení úèast-

3) § 24 a 25 správního øádu.
4) Zákon è. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících.
Vyhláka è. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
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níky pøedloeny nebo v souladu se zákonem a kárným øádem
kárnými orgány získány.
(3) Do kárného spisu jsou oprávnìni nahlíet a èinit si z nìj
výpisy úèastníci kárného øízení a jejich zástupci nebo obhájci;
z dùleitých dùvodù tak mohou èinit se souhlasem pøedsedy
kárné komise i jiné osoby. O nahlédnutí do kárného spisu se
uèiní záznam, který je jeho souèástí.
(4) Komora uloí kárný spis po dobu ètyøiceti let ode dne,
kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým kárné øízení
skonèilo.
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(5) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 postupuje Komora podle zvlátních pøedpisù5).
§ 46
Tento stavovský pøedpis nabývá platnosti a úèinnosti
schválením Ministerstvem spravedlnosti podle § 127 zákona.
Ministerstvo spravedlnosti odsouhlasilo tento Kárný øád dne
20. èervna 2002, pod è. j. M-886/2002.

47
Sdìlení
Informace o výi diskontní sazby stanovené
Èeskou národní bankou
(min. sprav. è. j. 343/2001-L)
V souvislosti s ustanovením § 1 naøízení vlády è. 142/1994
Sb., kterým sestanoví výe úrokù z prodlení a poplatku z prodlení podle obèanského zákoníku, se sdìluje, e diskontní saz-

ba, která dosud èinila 2,00%, byla Èeskou národní bankou
sníena s úèinnosti od 1. listopadu 2002 na 1,75 procenta.

5) Zákon ÈNR è. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znìní ve znìní zákona è. 343/1992 Sb. a zákona è. 27/2000 Sb.
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