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14
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 1. kvìtna 2002, è. j. 95/2002-SOBØ
o zabezpeèení utajovaných skuteèností zpracovávaných informaèními systémy
v resortu Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
§1
(1) Instrukce upravuje postup pøi zabezpeèení ochrany utajovaných skuteèností zpracovávaných informaèními systémy
v resortu Ministerstva spravedlnosti (dále jen "resort") podle
vyhlášky Národního bezpeènostního úøadu è. 56/1999 Sb., o zajištìní bezpeènosti informaèních systémù nakládajících s utajovanými skuteènostmi, provádìní jejich certifikace a náležitostech certifikátu v podmínkách resortu.
(2) Instrukce je závazná pro organizaèní složky státu,
orgány právní ochrany (soudy a zastupitelství) a pøíspìvkové
organizace v pùsobnosti resortu a osoby v pracovním pomìru,
pøípadnì jiném pracovnì právním vztahu k organizaèním
složkám státu a pøíspìvkovým organizacím resortu (dále jen
"zamìstnanci").
(3) Zabezpeèení ochrany utajovaných skuteèností zpracovávaných pomocí informaèních systémù ve Vìzeòské službì
ÈR upraví generální øeditel Vìzeòské služby ÈR vlastním
opatøením.

(8) Vnitøním pøedpisem pøíslušné organizace se stanoví
podmínky pøístupu do zabezpeèené oblasti, kde je informaèní
systém provozován, tak aby nebyla narušena ochrana utajovaných skuteèností. O pøístupu osob do zabezpeèené oblasti
se vede pomocná evidence.
(9) Výpoèetní technika musí být umístìna tak, aby zamezovala nepovolané osobì odezírat utajované informace.
(10) Pøístup do systému je umožnìn:
a) uživateli pouze pomocí èipové karty,
b) správci informaèního systému pouze pomocí èipové
karty,
c) bezpeènostnímu správci pomocí èipové karty a ruènì.
(11) Uživatelem informaèního systému je:
a) bezpeènostní správce,
b) správce informaèního systému,
c) koncový uživatel,
d) pro potøeby této instrukce se uživatelem vždy rozumí
koncový uživatel.
§3
Bezpeènostní správce

§2
Informaèní systém
(1) Informaèní systém urèený k zpracování utajovaných
skuteèností je poèítaèová sestava, která splòuje podmínky
uvedené v bezpeènostní dokumentaci informaèního systému
schválené Národním bezpeènostním úøadem a zpracování utajovaných skuteèností tímto systémem konkrétním uživatelùm
schválil bezpeènostní správce.
(2) Informaèní systém je tvoøen samostatnými pracovními
stanicemi, které slouží ke zpracování:
a) dokumentù neutajovaného charakteru,
b) zvláštních skuteèností - dokumentù krizového plánování,
c) zpracování utajovaných skuteèností.
(3) Informaèní systém není fyzicky pøipojen na žádné sí•ové prvky.
(4) V informaèním systému mùže být používáno pouze
takové programové vybavení, které bylo schváleno bezpeènostním správcem a odsouhlaseno Národním bezpeènostním
úøadem.
(5) Pevný disk není primárnì urèen k tomu, aby obsahoval
utajované skuteènosti. Zpracovávaná data jsou ukládána na
ZIP média, diskety nebo CD média, která musí být øádnì oznaèena a ukládána ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5.
(6) Informaèní systém musí být vybaven úèinným antivirovým programem, který je pravidelnì aktualizován.
(7) Informaèní systém mùže být provozován pouze za podmínek stanovených v bezpeènostní politice informaèního systému schválenou Národním bezpeènostním úøadem.

(1) Za úèelem definování bezpeènostní politiky informaèního systému, kontroly jejího dodržování a správy informaèního systému se jmenuje bezpeènostní správce informaèního systému.
(2) Bezpeènostního správce jmenuje na návrh bezpeènostního øeditele ministr.
(3) Bezpeènostním správcem mùže být pouze osoba, která
má minimálnì osvìdèení seznamovat se s utajovanými skuteènostmi stupnì, který byl jako nejvyšší stanoven pro provoz
informaèního systému.
(4) Bezpeènostní správce:
a) odpovídá za to, že provozovaný systém odpovídá podmínkám definovaných v bezpeènostní politice schválené
Národním bezpeènostním úøadem,
b) organizuje školení uživatelù a správcù informaèního
systému,
c) je oprávnìn v rámci plnìní úkolù vyplývajících z bezpeènostní politiky ukládat úkoly správci informaèního
systému a uživateli, jakož i èinit ve vìci návrhy statutárnímu orgánu,
d) vydává souhlas s provozováním konkrétního informaèního systému,
e) je oprávnìn vyžádat si od pøíslušné organizace nebo odpovìdné osoby (statutárního orgánu, správce informaèního systému, bezpeènostního tajemníka a uživatele) údaje nezbytné pro posouzení zda:
ea) informaèní systém je umístìn v zabezpeèené oblasti
splòující podmínky vyhlášky NBÚ è. 339/1999 Sb.,
o objektové bezpeènosti,
eb) informaèní systém splòuje podmínky pro provoz de-
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finované v bezpeènostní dokumentaci informaèního
systému,
ec) uživatel a správce informaèního systému splòuje podmínky definované v bezpeènostní politice informaèního systému, tj. má pøíslušný stupeò osvìdèení seznamovat se s utajovanými skuteènostmi a byl statutárním orgánem urèen seznamovat se s utajovanými
skuteènostmi pøíslušného pracovištì,
f) je oprávnìn ke vstupu do objektu a prostor, kde je umístìn informaèní systém,
g) je oprávnìn pøi øešení mimoøádných situací spojených
s bezpeèností informaèního systému:
ga) èinit nezbytná opatøení vedoucí k zjištìní skuteèných
pøíèin, které vedly k mimoøádné situaci,
gb) navrhovat opatøení vedoucí k nápravì nebo hrozí-li
nebezpeèí z prodlení uložit tuto povinnost pøímo konkrétní osobì do jejíž pùsobnosti uvedená problematika náleží,
h) odpovídá za zavedení nového uživatele do systému,
i) vede:
ia) aktuální seznam všech uživatelù,
ib) aktuální seznam správcù informaèního systému,
ic) seznam pracovišt`, kde je informaèní systém provozován,
id) evidenci všech bezpeènostních incidentù,
ie) evidenci aktivních (vydaných) èipových karet, vèetnì jejich odblokovacích hesel,
j) nejménì jedenkrát za 6 mìsícù kontroluje:
ja) neporušenost peèetí na informaèním systému,
jb) auditní záznamy a tyto vyhodnocuje,
jc) zápisy v provozním deníku,
jd) pravidelnost antivirové kontroly dle záznamù správce informaèního systému,
je) funkènost ochrany pøístupu do informaèního systému,
k) vytváøí šifrovací klíèe, spravuje jejich databázi, vytváøí
zálohu šifrovacích klíèù a ve stanovených pøípadech provádí pøešifrování dat,
l) pøešifrování dat vytvoøených uživateli provádí:
la) nejménì jedenkrát za 2 roky,
lb) okamžitì vyžaduje-li to mimoøádná situace,
m) provádí kontrolu zmìny pøístupových hesel uživatelù
a dbá na jejich pravidelnou zmìnu,
n) je garantem integrity bezpeènostní dokumentace a odpovídá za její pøípadnou aktualizaci,
o) vede bezpeènostní dokumentaci k informaènímu systému a zodpovídá za její správné oznaèení pøíslušným stupnìm utajení a øádné uložení,
p) povoluje uživateli použití záložní èipové karty,
r) kontroluje konfiguraci informaèního systému z hlediska
instalaèního pøedpisu,
s) zajiš•uje aktivaci èipových karet, jejich personifikaci,
výmìnu, pøípadnì odebrání,
t) pøi vyøazení uživatele z provozu na informaèním systému provede pøeformátování èipové karty, aby nebylo
možné její použití s pøedchozím nastavením,
u) provádí nièení vadných datových nosièù,
v) šifrovací klíèe a hesla pøedává uživatelùm pouze prostøednictvím èipové karty,
w) zpracovává protokol o provedené auditní kontrole,
x) je povinen:
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xa) zakázat zpracování utajovaných skuteèností na informaèním systému pokud zjistí, že nejsou splnìny
podmínky provozu stanovené v bezpeènostní dokumentaci,
xb) pøi zjištìní porušení zásad práce s utajovanými skuteènostmi tuto událost neprodlenì ohlásit statutárnímu orgánu organizace, bezpeènostnímu øediteli, pøípadnì pøímo Národnímu bezpeènostnímu úøadu.
§4
Správce informaèního systému
(1) K zajištìní øádného provozu informaèního systému se
jmenuje správce informaèního systému.
(2) Správce informaèního systému jmenuje statutární orgán
organizace po dohodì s bezpeènostním správcem.
(3) Správcem informaèního systému mùže být pouze osoba,
která má minimálnì osvìdèení seznamovat se s utajovanými
skuteènostmi stupnì, který byl jako nejvyšší stanoven pro
provoz informaèního systému.
(4) Správce zodpovídá za zabezpeèení technického provozu
informaèního systému. Provádí èinnost administrátora, instaluje operaèní systém a aplikaèní softwarové vybavení. Spolupracuje s bezpeènostním správcem pøi nastavení bezpeènostních mechanismù, údržbì a odstraòování závad.
(5) Správce informaèního systému plní úkoly administrátora informaèního systému, zejména:
a) provádí prvotní instalaci poèítaèe (dle instalaèního pøedpisu),
b) provádí pravidelnou údržbu softwarových aplikací
a hardwarových prostøedkù,
c) podílí se na odstraòování závad,
d) vede provozní deník informaèního systému,
e) provádí pravidelnou aktualizaci antivirového programu,
f) pravidelnì kontroluje neporušenost peèetí, funkènost
èipových karet,
g) pomáhá uživateli pøi zmìnì uživatelského hesla (PIN),
h) zajiš•uje dostupnost výmìnných médií (ZIP, diskety)
a náplní do tiskárny,
i) spolupodílí se na zajišt`ování servisních prací,
j) poøizuje zálohy dat uložených na datových nosièích
(ZIP, disketa).
(6) Správce informaèního systému organizuje servisní èinnost tak, aby nebyla ohrožena bezpeènost informaèního systému.
(7) Správce informaèního systému u závad:
a) neovlivòujích bezpeènost - závadu neprodlenì odstraní,
b) ovlivòujících bezpeènost - provede diagnostiku závady.
O vzniklé situaci informuje bezpeènostního správce a øídí se jeho pokyny.
(8) V pøípadì potøeby servisního zásahu informuje bezpeènostního správce a servisní èinnost zajistí v pøítomnosti bezpeènostního správce.
(9) Pøi zjištìní závady kontroluje zda k závadì nedošlo porušením zásad bezpeènostních a provozních smìrnic èi neodborným zacházením se zaøízením.
(10) O výskytu závady poøizuje záznam do provozního
deníku.
(11) Správce informaèního systému provádí kontrolu za-
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bezpeèeného poèítaèe jednou za dva mìsíce. V rámci této
kontroly provádí antivirovou kontrolu (vèetnì její aktualizace). O prùbìhu kontroly provádí záznam do provozního deníku poèítaèe.
(12) správci je zakázáno:
a) modifikovat auditní záznamy,
b) provádìt zmìny v konfiguraci prostøedí informaèního
systému v rozporu s instalaèním pøedpisem,
c) instalovat do informaèního systému jakékoli aplikaèní
programové vybavení bez souhlasu bezpeènostního správce.
§5
Uživatelé
(1) Uživatelem se pro potøeby této instrukce rozumí koncový uživatel. Uživatelem mùže být pouze osoba, která má
minimálnì osvìdèení seznamovat se s utajovanými skuteènostmi stupnì, který byl jako nejvyšší stanoven pro provoz informaèního systému.
(2) Utajované skuteènosti zpracovává uživatel pouze na poèítaèích k tomu urèených. Utajované skuteènosti ukládá pouze
na evidované výmìnné datové nosièe (ZIP, disketa).
(3) Uživatel musí být pøed urèením zpracovávat utajované
skuteènosti pomocí výpoèetní techniky proškolen s bezpeènostní politikou, bezpeènostní a provozní smìrnicí uživatele.
(4) Uživateli je zakázáno pøemist`ovat poèítaè, na kterém se
zpracovávají utajované skuteènosti mimo zabezpeèenou oblast.
(5) Pøi zpracování utajovaných skuteèností mùže uživatel
používat pouze datové nosièe, které jsou zaevidovány bezpeènostním tajemníkem a oznaèeny jako utajované písemnosti
nelistinného charakteru pøíslušným stupnìm utajení (napø.
"DÙVÌRNÉ" nebo "VYHRAZENÉ").
(6) Uživatel musí vadné datové nosièe odevzdat bezpeènostnímu tajemníkovi.
(7) Pro ukládání výmìnných nosièù slouží trezor mající certifikaci Národním bezpeènostním úøadem min. bezpeènostní
tøídy I., dle ÈSN EN 1143-1.
(8) Uživatel je povinen data pøenášená do poèítaèe z datových nosièù provìøit antivirovým programem. O pøípadném
výskytu viru informuje správce informaèního systému.
(9) Uživatel hlásí závady na poèítaèi a jeho perifériích
správci informaèního systému. Jedná-li se o závadu ovlivòující bezpeènost provozu a ochranu dat též bezpeènostnímu
správci.
(10) Jestliže se uživatel vzdálí ze svého pracovištì na dobu
kratší než patnáct minut musí vyjmout èipovou kartu, uzamknout pracovištì a nedovolit na pracovišti pøítomnost jiné osoby.
(11) Jestliže se uživatel vzdálí ze svého pracovištì na dobu
delší než patnáct minut uloží nosièe dat do trezoru, vypne poèítaè podle postupu uvedeného v pøíruèce uživatele a uzamkne
kanceláø.
(12) Uživatel je povinen ukonèit práce na poèítaèi pouze
postupem stanoveným v bezpeènostní dokumentaci, tj. pomocí ikony "konec"
1)
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(13) Uživatel je povinen si jedenkrát za šest mìsícù zmìnit
pøihlašovací heslo do èipové karty. Tuto zmìnu provádí pod
dohledem správce informaèního systému nebo bezpeènostního správce.
(14) Uživatel je povinen èipovou kartu chránit, takovým
zpùsobem, aby nemohlo dojít k její ztrátì, nebo neoprávnìnému použití.
(15) Pøi doèasné nedostupnosti (napø. zapomenutí) èipové
karty mùže uživatel požádat bezpeènostního tajemníka o zapùjèení náhradní èipové karty. Náhradní kartu musí po skonèení práce odevzdat bezpeènostnímu tajemníkovi. Není-li èipová karta do druhého dne nalezena je považována za ztracenou.
(16) Uživatel je povinen neprodlenì ohlásit ztrátu èipové
karty bezpeènostnímu správci, dále je povinen objasnit jakým
zpùsobem ke ztrátì došlo.
(17) Uživatel ukládá data na pøíslušné výmìnné médium
ZIP do stanoveného adresáøe, tj. @Dokumenty. Uživatel nesmí tuto hodnotu mìnit, ani ukládat na jiné místo.
(18) Vytištìné utajované skuteènosti je uživatel povinen oznaèit pøíslušným stupnìm utajení a zaevidovat v souladu se
zvláštním právním pøedpisem1).
(19) Uživatel je povinen provádìt dennì vizuální kontrolu
celistvosti peèeti krytu poèítaèe. Porušení peèeti okamžitì hlásí bezpeènostnímu správci.
(20) V pøípadì pøírodní katastrofy, požáru nebo teroristického útoku, není-li pøímo ohrožen život, uloží všechny utajované skuteènosti, vè. nosièù dat do trezoru.
(21) Uživatel má zakázáno
a) pokoušet se získávat pøístup nebo mìnit konfiguraci operaèního systému,
b) mìnit konfiguraci nainstalovaných aplikací,
c) instalovat nebo deinstalovat jakékoliv softwarové vybavení èi spouštìt jakýkoliv program, který nebyl øádnì
nainstalován a schválen bezpeènostním správcem,
d) zpracovávat utajované skuteènosti na výpoèetní technice v pøítomnosti neoprávnìné osoby.
§6
Povinnosti bezpeènostního tajemníka
(1) Bezpeènostní tajemník plní mimo úkolù daných organizaèním øádem pøíslušné organizaèní složky též povinnosti pøi
provozování informaèních systémù urèených k nakládání s utajovanými skuteènostmi uvedenými v této instrukci.
(2) Bezpeènostní tajemník:
a) vede evidenci datových nosièù, které byly urèeny pro
nakládání s utajovanými skuteènostmi (pøíloha è. 8),
b) oznaèuje datový nosiè pøed jeho pøedáním uživateli (pøíloha è. 2),
c) odebírá vadné nosièe dat od uživatelù a pøedává je bezpeènostnímu správci k znehodnocení,
d) vydává záložní èipovou kartu uživateli v pøípadì doèasné nedostupnosti platné èipové karty (zapomenutí),
e) vede evidenci:
ea) poèítaèových sestav, které jsou urèeny k zpracování
utajovaných skuteèností (pøíloha 4),

Vyhláška Národního bezpeènostního úøadu è. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a oznaèení stupnì utajení a o postupech pøi tvorbì, evidenci, pøenášení, pøepravì, zapùjèování, ukládání jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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eb) uživatelù, kteøí jsou oprávnìni zpracovávat utajované skuteènosti pomocí výpoèetní techniky (pøíloha 5),
ec) správcù informaèního systému urèeného k nakládání
s utajovanými skuteènostmi (pøíloha è. 6),
f) sleduje termíny do kterých bylo vydáno osvìdèení (urèení) jednotlivým uživatelùm a správcùm informaèních
systémù a vèas navrhuje statutárnímu orgánu pøíslušná
opatøení,
g) nedovolí pøemist`ovat poèítaèovou sestavu, na které se
zpracovávají utajované skuteènosti mimo zabezpeèenou
oblast.
§7
Hesla
(1) Uživatel je povinen nejménì jedenkrát za šest mìsícù si
zmìnit pøihlašovací heslo do èipové karty.
(2) Heslo musí být vytvoøeno tak, aby znemožnilo jeho
snadné získání nepovolanou osobou. K tomuto úèelu je vhodné dodržovat následující postup:
a) heslo by mìlo obsahovat minimálnì osm znakù,
b) kombinovat znaky textu a èíslic,
c) používat kombinaci malých a velkých znakù,
d) nepoužívat slov pøirozeného jazyka, jméno a pøíjmení
uživatele, jeho rodinných pøíslušníkù, adresy, telefonní
èísla, datumy narození, a podobné údaje, které mohou
usnadnit identifikaci hesla.
(3) Uživatel musí heslo udržovat v tajnosti a nesmí si ho
poznamenávat.
(4) Seznam hesel pro pøístup k utajovaným skuteènostem
lze vytvoøit za pøedpokladu, že pøi jejich tvorbì bude použit
stejný postup jako u jiné utajované skuteènosti. Seznam musí
být oznaèen pøíslušným stupnìm utajení, tj. "DÙVÌRNÉ"
nebo "VYHRAZENÉ". Musí obsahovat údaje: spisová znaèka zpracovaného materiálu, název souboru, struèný název materiálu, pøíjmení zpracovatele, datum platnosti od - do, heslo.
(5) Seznam hesel se ukládá v trezoru, který má certifikát pro
použití utajovaných skuteèností minimálnì stupnì, než má
utajovaná skuteènost nejvyššího stupnì utajení zde uložená, tj.
stupnì "DÙVÌRNÉ".
(6) Heslo se nesmí sdìlovat neoprávnìné osobì.
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s pøíslušným stupnìm utajení.
(6) Použitý záznamový nosiè musí být opatøen viditelným
popisem, který obsahuje
a) evidenèní èíslo,
b) datum vytvoøení zálohy,
c) skartaèní znak (lhùta),
d) název organizace,
e) struèný název zálohovaných údajù,
f) stupeò utajení,
g) pøíjmení zpracovatele.
(7) Média, které jsou nosièi zálohovaných údajù musí být
uložena na bezpeèném místì (trezoru) a v souladu s technickými podmínkami pro skladování daného typu nosièe.
(8) Nelze-li z technických dùvodù provést oznaèení nosných médií, musí se takto oznaèit jejich obal, který se pak
stává jejich nedílnou souèástí.
(9) Zálohování dat provádí správce informaèního systému.
§9
Archivace
(1) Archivace dat zpracovávaných informaèními systémy se
s ohledem na jejich charakter neprovádí.
(2) Vytištìné utajované skuteènosti podléhají systému archivace podle zvláštního právního pøedpisu2).
§ 10
Likvidace datových nosièù a pevných diskù

§8

(1) Datové nosièe a pevné disky musí být pøi jejich vyøazení
z používání likvidovány pouze takovým zpùsobem, který zajistí nezneužitelnost obsažených dat.
(2) Pevný disk se pøedává k likvidaci pøíslušnému pracovišti Národního bezpeènostního úøadu. Pevný disk pøedává
Národnímu bezpeènostnímu úøadu bezpeènostní správce.
(3) Datové nosièe (diskety a ZIP média) jsou likvidovány
zásadnì stanovenými technickými prostøedky, které mají pro
tento úèel vystaven certifikát Národního bezpeènostního úøadu.
(4) Organizace, která nemá stanovené technické zaøízení
pøedá datové nosièe, urèené k likvidaci, bezpeènostnímu
správci, který zajistí jejich likvidaci stanoveným zpùsobem.

Zálohování

§ 11

(1) Utajované skuteènosti zpracovávané pomocí výpoèetní
techniky musí být pravidelnì zálohovány.
(2) Zálohování se neprovádí na sít`ových médiích (serverech).
(3) Zálohování poèítaèových údajù se provádí na Zip médium.
(4) Použité médium pro zálohování musí být provìøeno
úèinným antivirovým programem, zda neobsahuje škodlivý
kód.
(5) Zálohované poèítaèové údaje podléhají samostatné evidenci a oznaèení, jakých se používá pøi oznaèování materiálù

Postup pøi podávání žádosti o povolení zpracovávat
utajované skuteènosti pomocí informaèního systému

2)

(1) Organizace, která žádá o povolení zpracovávat utajované skuteènosti pomocí informaèního systému pøedloží samostatnému oddìlení bezpeènosti a krizového øízení žádost, která
obsahuje:
a) seznam uživatelù s kopiemi osvìdèení Národního bezpeènostního úøadu seznamovat se s utajovanými skuteènostmi minimálnì stupnì utajení "DÙVÌRNÉ" a dokladem o urèení seznamovat se s utajovanými skuteènostmi

Vyhláška Národního bezpeènostního úøadu è. 244/1998 Sb., o o podrobnostech stanovení a oznaèení stupnì utajení a o postupech pøi tvorbì,
evidenci, pøenášení, pøepravì, zapùjèování, ukládání jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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pøíslušného stupnì utajení zpracovávaných informaèním
systémem organizace,
b) návrh správce informaèního systému s kopií osvìdèení
Národního bezpeènostního úøadu seznamovat se s utajovanými skuteènostmi minimálnì stupnì utajení "DÙVÌRNÉ" a dokladem o urèení seznamovat se s utajovanými skuteènostmi pøíslušného stupnì utajení zpracovávaných informaèním systémem organizace,
c) prohlášení organizace, že informaèní systém bude provozován v zabezpeèené oblasti splòující podmínky zvláštního právního pøedpisu upravující oblast objektové bezpeènosti.
d) prohlášení organizace, že má vytvoøené režimové, organizaèní a administrativní podmínky pro provozování
uvedeného systému
(2) Bezpeènostní správce:
a) posoudí zda pøedložené podklady odpovídají podmínkám této instrukce a provozní smìrnici,
b) posoudí zda informaèní systém splòuje požadavky stanovené v bezpeènostní dokumentaci informaèního systému (nastavení operaèního systému, instalace stanoveného aplikaèního programového vybavení),

èástka 3

c) zajistí proškolení uživatelù a správce informaèního systému,
d) provìøí zda informaèní systém splòuje podmínky provozu stanovené provozní dokumentací,
e) vytvoøí uživatelské úèty,
f) aktualizuje a personifikuje èipové karty uživatelù
a správce informaèního systému,
g) vytvoøí šifrovací klíèe jednotlivým uživatelùm,
h) vystaví doklad o povolení k používání informaèního systému,
i) oznámí Národnímu bezpeènostnímu úøadu zøízení nového pracovištì zpracovávajícího utajované skuteènosti
pomocí informaèního systému.
§ 12
Úèinnost
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. kvìtna 2002
Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.

èástka 3
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Pøíloha è. 1

Záznam o bezpeènostním incidentu
Název organizace:
Adresa organizace:
Informaèní systém - výrobní èíslo:
Datum kdy k incidentu došlo:
Událost nahlásil - pøíjmení, jméno, titul:

Popis incidentu:

Vyhodnocení (skuteèné zjištìní, pøijatá opatøení):

Dne:

Podpis:
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èástka 3

Pøíloha è. 2

Vzor oznaèení výmìnného nosièe dat

Oznaèení vlastního média
Název organizace
Evidenèní èíslo
Stupeò utajení
Struèný název zálohovaných údajù
Datum vytvoøení zálohy
Pøíjmení zpracovatele
Skartaèní znak (lhùta)

Oznaèení obalu média

Název organizace
Evidenèní èíslo
Stupeò utajení
Struèný název zálohovaných údajù
Datum vytvoøení zálohy
Pøíjmení zpracovatele
Skartaèní znak (lhùta)

èástka 3
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Pøíloha è. 3

Organizace - název
PC - výrobní èíslo:
Provozní deník informaèního systému
Datum

Popis události, provedená èinnost

Zaznamenal
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èástka 3

Pøíloha è. 4

Organizace - název
Seznam poèítaèových sestav urèených k zpracování utajovaných skuteèností
v pùsobnosti organizace (vèetnì podøízených organizací)
Výrobní èíslo PC

Organizace, název a adresa

Zabezpeèená
oblast na stupeò

V provozu od

Poznámka

èástka 3
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Pøíloha è. 5

Organizace - název
PC - výrobní èíslo:
Seznam uživatelù informaèního systému
Pøíjmení, jméno, titul

Osvìdèení seznamovat
se s US stupnì

Uživatelem od

Uživatelem do
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èástka 3

Pøíloha è. 6

Organizace - název
PC - výrobní èíslo:
Seznam správcù informaèního systému

Pøíjmení, jméno, titul

Osvìdèení seznamovat
se s US stupnì

Správcem IS od

Správcem IS do

èástka 3
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Pøíloha è. 7

Organizace - název
PC - výrobní èíslo:
Protokol o provedené auditní kontrole
Dne .............................. byla provedena kontrola auditních záznamù evidovaných v informaèním
systému.
Kontrolou bylo zjištìno, následující:

Kontrolu auditních závìrù provedl:
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èástka 3

Pøíloha è. 8

Organizace - název

Evidence datových nosièù

Evidenèní
èíslo

Stupeò
utajení

Pøíjmení, jméno a titul uživatele

Pøedání nosièe
uživateli
(datum, podpis)

Pøevzetí nosièe od
uživatele
(datum, podpis)

Skartaèní
znak

èástka 3

Instrukce è. 15
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15
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. srpna 2002 è. j. 620/02-EO-R,
o postupu pøi financování programù reprodukce majetku
v resortu Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti Èeské republiky (dále jen "ministerstvo") k øádnému uplatòování zákona è. 218/2000 Sb.,
o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (rozpoètová pravidla), ve znìní pozdìjších pøedpisù,
a vyhlášky è. 40/2001 Sb., o úèasti státního rozpoètu na financování programù reprodukce majetku, stanoví postup pøi
financování programù reprodukce majetku v resortu ministerstva:
ÈÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
(1) Podle "Instrukce o postupu pøi financování programù reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti" (dále
jen "instrukce") postupují organizaèní složky státu v resortu
ministerstva, které jsou úèetními jednotkami, a to:
- ministerstvo,
- Nejvyšší soud,
- vrchní soudy,
- krajské soudy (Mìstský soud v Praze),
- okresní (obvodní) soudy a Mìstský soud v Brnì,
- Nejvyšší státní zastupitelství,
- vrchní státní zastupitelství,
- krajská státní zastupitelství (Mìstské státní zastupitelství
v Praze),
- Vìzeòská služba Èeské republiky,
- Rejstøík trestù,
- Justièní akademie,
- Justièní škola v Kromìøíži,
- Probaèní a mediaèní služba,
- Institut pro kriminologii a sociální prevenci,
dále jen "organizace".
(2) Tato instrukce platí i pro organizaèní složky resortu ministerstva, které budou zøízeny po datu úèinnosti této instrukce, nestanoví-li vnitøní pøedpis jinak.

- krajských soudù (Mìstského soudu v Praze),
- okresních (obvodních) soudù a Mìstského soudu v Brnì;
nejvyšší státní zástupce,
vrchní státní zástupci,
krajští státní zástupci (Mìstský státní zástupce v Praze),
generální øeditel Vìzeòské služby Èeské republiky;
øeditelé
- Rejstøíku trestù,
- Justièní akademie,
- Justièní školy v Kromìøíži,
- Probaèní a mediaèní služby,
- Institutu pro kriminologii a sociální prevenci,
(dále jen "odpovìdná osoba").
(2) Odpovìdná osoba mùže pro urèité právní úkony písemnì povìøit jednáním jiného vedoucího zamìstnance organizace. Další zamìstnanci organizace mohou jménem státu èinit
právní úkony pouze v rozsahu stanoveném jejich vnitøním
pøedpisem.
(3) Podklady okresních (obvodních) soudù k financování
programù reprodukce majetku se ministerstvu pøedkládají
prostøednictvím pøíslušného krajského (mìstského) soudu,
který je pøed pøedložením zkontroluje po vìcné a formální
stránce. Stejným zpùsobem postupuje ministerstvo, které svá
stanoviska, požadavky a pøíslušné dokumenty zasílá okresním
(obvodním) soudùm prostøednictvím pøíslušného krajského
(mìstského) soudu; pouze v èasovì naléhavých situacích je
zasílá pøímo okresnímu (obvodnímu) soudu a souèasnì na vìdomí krajskému soudu.
§3
Vyžaduje-li to zvláštní povaha vìzeòské služby, mùže generální øeditel Vìzeòské služby Èeské republiky v dohodì s ministerstvem stanovit potøebné odchylky od této instrukce pøi
respektování právních pøedpisù.
§4
Vymezení pojmù

§2
Odpovìdné osoby
(1) Za plnìní povinností vyplývajících z právních pøedpisù
pøi financování programù reprodukce majetku odpovídají a èiní právní úkony:
ministr spravedlnosti,
pøedsedové
- Nejvyššího soudu,
- vrchních soudù,
1)

§ 25 zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Pro úèely této instrukce
a) program je soubor vìcných, èasových a finanèních podmínek pro poøízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého1) majetku (dále jen "majetek"), jeho údržbu a opravy, pøípadnì i pro jiné èinnosti potøebné k dosažení stanovených cílù. Program je vyjádøením koncepce ministerstva, pøípadnì strategického zámìru vlády a je èlenìn do podprogramù. V podprogramech jsou zdokumentovány samostatné èásti programu v èlenìní zej-
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Instrukce è. 15

ména z hlediska územního (napø. regionální podprogramy) nebo vìcného (napø. podprogramy pro informatiku, bezpeènost) nebo organizaèního. Èlenìní programu do podprogramù dohodne správce programu s Ministerstvem financí;
akce je èást programu stanovená správcem programu
k zabezpeèení realizace cílù programu uvedených v jeho schválené dokumentaci. Akcí se rozumí poøízení
majetku formou zejména výstavby, rekonstrukce a modernizace, nákupu budov, zaøízení a inventáøe a zajištìní oprav a údržby;
projekt je akce urèená správcem programu, jejíž pøíprava a realizace se provádí podle pravidel projektového
øízení2). Projektem je vždy akce financovaná formou
individuálnì posuzovaných výdajù, popø. i správcem
programu urèená akce financovaná formou systémovì
posuzovaných výdajù. Projektovým øízením se rozumí
zejména stanovení systémových etap a krokù øízení
a kontroly prùbìhu projektu (= akce), využití specifických øídících nástrojù (napø. sí•ový graf podrobného
vìcného a èasového prùbìhu), organizaèní zabezpeèení akce u úèastníka programu, apod.;
investorem a zároveò úèastníkem programu je organizace zabezpeèující pøípravu a realizaci akce (projektu)
a financující akci (projekt) z prostøedkù státního rozpoètu;
modernizace je rozšíøení vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Jde o technické zhodnocení, které se
hradí z prostøedkù na investice. Pøi posouzení, zda jde
o technické zhodnocení nebo o opravu a údržbu, je nutno vycházet z odborného stanoviska a z definice podle
zvláštního pøedpisu3). Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokonèené nástavby, pøístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku,
pokud pøevyšují u jednotlivého majetku v úhrnu za
zdaòovací období 40 000,- Kè;
rekonstrukce je takový zásah do majetku, který má za
následek zmìnu jeho úèelu nebo zmìnu stavebnì technických parametrù. Jde o technické zhodnocení,
které se hradí z prostøedkù na investice;
oprava je odstranìní èásteèného fyzického opotøebení
nebo poškození vìci za úèelem uvedení do provozuschopného stavu. Opravou se majetek regeneruje beze
zmìny poøizovací ceny, jejím provádìním nevzniká
nová vìc. Hradí se z bìžných prostøedkù;
údržba je pravidelná péèe o majetek s cílem zajistit jeho provozuschopnost, zpomalit fyzické opotøebení, pøedcházet poruchám a odstraòovat drobnìjší závady.
Údržbou se majetek regeneruje beze zmìny poøizovací
ceny, jejím provádìním nevzniká nová vìc. Hradí se
z bìžných prostøedkù;
demolice je odstranìní (likvidace) stavby. Hradí se z prostøedkù na investice, je-li souèástí nové investièní výstavby, nebo z bìžných prostøedkù v ostatních pøípadech.
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ÈÁST II
ZPRACOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A HODNOCENÍ
DOKUMENTACE PROGRAMU
§5
Dokumentace programu
(1) Dokumentace programu4) vychází z koncepce resortu
ministerstva rozpracované na základì programového prohlášení a strategických zámìrù vlády a ze støednìdobé koncepce
resortu. Dokumentace programu obsahuje zejména popis a zdùvodnìní cílù, jichž má být dosaženo, èasový horizont plnìní
cílù, výši a formy úèasti státního rozpoètu a jiných zdrojù
(napø. fondy EU) na financování programu, podmínky nutné
pro realizaci programu (kritéria, podle nichž bude správce
programu o financování akcí rozhodovat), technicko-ekonomické zdùvodnìní cílù programu a vyhodnocení efektivnosti
navrhovaných výdajù veøejných prostøedkù.
(2) Zpracování programu v souladu s ustanovením odstavce
1 vyžaduje zejména
a) promyšlenì definovat èlenìní programù na podprogramy, uvést je ve formuláøi P40 a stanovit jejich konkrétní parametry,
b) stanovit hodnoty parametrù jednotlivých podprogramù
ve výchozím roce, navrhnout jejich hodnoty v cílovém
roce na formuláøi P50 a zdùvodnit jejich zmìnu,
c) stanovit ocenìní parametrù v jednotlivých cenách, propoèíst finanèní potøeby ve struktuøe formuláøù P51
a P52 a výši navržených jednotlivých cen zdùvodnit,
d) stanovit strukturu a výši zdrojù na financování podprogramu na formuláøi P51 a P52,
e) vypracovat formuláøe bilance potøeb a zdrojù financování programu P41 a P42 seètením pøíslušných údajù
formuláøù P51 a P52,
f) zvolit parametry uvedené na formuláøi P50, které nejlépe vyjadøují cíle programu a navrhnout je jako závazné parametry, jimiž budou definovány cíle programu,
g) stanovit zpùsob hodnocení efektivnosti akcí a projektù,
h) závìrem popsat efektivnost navrhovaného øešení, zdùvodnit výši úèasti státního rozpoètu a uvést možná rizika (napø. riziko odhadu nákladù, inflace, zmìn pøedpisù v oblasti bezpeènosti aj.).
§6
Útvary ministerstva odpovìdné za zpracování
dokumentace programù, její aktualizaci a dodržení
stanovených parametrù
(1) Správcem programu za rozpoètovou kapitolu 336 je ministerstvo. Funkci správce programu vykonává svodnì ekonomický odbor. Øídí zpracování a aktualizaci programù a podprogramù reprodukce majetku jednotlivými vìcnì pøíslušný-

Podrobnìjší návod pøipravuje Ministerstvo financí.
§ 33 zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
4)
Pøíloha è. 1 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb., o úèasti státního rozpoètu na financování programù reprodukce majetku.
2)
3)
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mi útvary ministerstva, svodnì zpracovává jejich podklady do
výsledného programu vèetnì podprogramù, popø. do jeho aktualizace a pøedkládá ho po odsouhlasení ministrem spravedlnosti ke schválení Ministerstvu financí.
(2) Vìcnì pøíslušnými útvary ministerstva, které vykonávají dílèí funkce správce programu a odpovídají za jimi zpracované, popø. aktualizované programy a podprogramy, za usmìròování jejich realizace v procesu programového financování
a za jejich závìreèné vyhodnocení, jsou
a) odbor investièní a majetkoprávní za oblast stavební
vèetnì poøízení interiérù, strojù a zaøízení a pevných
hlasových komunikaèních technologií,
b) odbor informatiky za oblast informaèních a datových
komunikaèních technologií,
c) odbor hospodáøské správy za oblast dopravních prostøedkù a mobilních komunikaèních technologií,
d) samostatné oddìlení bezpeènosti a krizového øízení za
oblast bezpeènosti a krizového øízení.
(dále jen "vìcnì pøíslušné útvary ministerstva").
(3) Vìcnì pøíslušné útvary ministerstva soustøeïují, kontrolují, projednávají, vyhodnocují a odsouhlasují nebo zamítají návrhy organizací - úèastníkù programu, navrhují jejich zapracování do programu a odpovídají u jimi øízených oblastí
reprodukce majetku za dodržení závazných technicko-ekonomických, èasových a finanèních parametrù pøípravy a realizace programu (dále jen "závazné parametry programu") stanovených Ministerstvem financí. Odsouhlasené návrhy pøedávají ekonomickému odboru ministerstva.
(4) Návrh programu za vìzeòskou službu pøedkládá generální øeditelství Vìzeòské služby ekonomickému odboru ministerstva, který si k nìmu vyžádá pøipomínky od vìcnì pøíslušných útvarù ministerstva.
(5) Vrátí-li Ministerstvo financí návrh programu k pøepracování, dohodne ekonomický odbor s vìcnì pøíslušnými útvary ministerstva a s generálním øeditelstvím Vìzeòské služby
zpùsob a termín zpracování požadovaných dokladù.
§7
Úèast státního rozpoètu na financování programu
(1) Návrh dokumentace programu pøedkládá za ministerstvo ekonomický odbor Ministerstvu financí, které jej posoudí5)
a v pøípadì, že splòuje stanovené podmínky
a) stanoví závazné parametry programu v pøípadì, že výše úèasti státního rozpoètu nepøesáhne 5 mld. Kè,
b) doporuèí dokumentaci k projednání vládì v pøípadì, že
výše úèasti státního rozpoètu bude vyšší než 5 mld. Kè.
(2) Dokumentaci programu pøedkládá ekonomický odbor
Ministerstvu financí ve lhùtì do 31. kvìtna kalendáøního roku
pøedcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení jeho financování, nebo se navrhuje zmìna závaznì stanovených
parametrù v jeho dokumentaci schválené Ministerstvem financí.
(3) Dokumentaci programu, jehož výše úèasti státního

§ 2 odst. 2 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
§ 2 odst. 4 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
7)
§ 2 odst. 4 a 6 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
5)
6)
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rozpoètu je vyšší než 5 mld. Kè, pøedkládá ekonomický odbor
ve lhùtì dohodnuté s Ministerstvem financí tak, aby jeho projednání ve vládì bylo ukonèeno nejpozdìji 31. èervence kalendáøního roku pøedcházejícímu roku, ve kterém je navrženo
zahájení jeho financování nebo se navrhuje zmìna závaznì
stanovených parametrù v jeho dokumentaci schválené vládou.
(4) O schválení programu Ministerstvem financí (nebo vládou) informuje ekonomický odbor ministra spravedlnosti,
vìcnì pøíslušné útvary ministerstva a organizace - úèastníky
programu.
(5) Výdaje na financování programu (akce, projektu) jsou
úèelovì urèené prostøedky státního rozpoètu a èlení se na
a) individuálnì posuzované výdaje, které jsou úèelovì urèené na financování konkrétní akce (projektu), zpravidla vyšší než 100 mil. Kè,
b) systémovì urèené výdaje na financování vymezeného
okruhu finanèních potøeb, v jejichž rámci stanoví správce kapitoly výdaje na konkrétní akce (projekty).
§8
Závìreèné vyhodnocení programu
(1) Zprávu o závìreèném vyhodnocení programu (dále jen
"zpráva") pøedkládá ekonomický odbor v pøípadì podle § 7
odst. 1 písm. a) instrukce Ministerstvu financí a v pøípadì podle § 7 odst. 1 písm. b) instrukce též vládì.
(2) Vìcnì pøíslušné útvary ministerstva zpracují v rozsahu
jimi øízené oblasti reprodukce majetku zprávu zpùsobem
stanoveným zvláštním pøedpisem6) a pøedkládají ji ekonomickému odboru nejpozdìji do 30 dnù pøed uplynutím lhùty
stanovené ve schválené dokumentaci programu. Ekonomický
odbor zpracuje celkovou zprávu vèetnì vyúètování a finanèního vypoøádání prostøedkù státního rozpoètu urèených na financování programu a pøedloží ji po odsouhlasení ministrem
spravedlnosti ve lhùtách stanovených zvláštním pøedpisem7)
Ministerstvu financí a poté ve stanovených pøípadech vládì.
(3) Vrátí-li Ministerstvo financí zprávu k pøepracování, dohodne ekonomický odbor s vìcnì pøíslušnými útvary ministerstva a s generálním øeditelstvím Vìzeòské služby zpùsob
a termín zpracování požadovaných dokladù.
(4) O schválení zprávy Ministerstvem financí (nebo vládou)
informuje ekonomický odbor ministra spravedlnosti, vìcnì
pøíslušné útvary ministerstva a organizace - úèastníky programu.
§9
Poradní komise pro programové financování
(1) Ministr spravedlnosti zøizuje Poradní komisi pro programové financování (dále jen "poradní komise") a jmenuje
její èleny ze zástupcù ekonomického odboru, investièního
a majetkoprávního odboru, odboru informatiky, odboru organizace a dohledu, odboru hospodáøské správy, oddìlení bez-
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peènostního øeditele, odboru evropské integrace a odboru generální inspekce ministerstva, generálního øeditelství Vìzeòské služby a pøíp. zájmových organizací soudcù a státních zástupcù.
(2) Èlenové poradní komise, kterou svolává podle potøeby
námìstek ministra odpovìdný za ekonomiku resortu, se vyjadøují zejména k výslednému návrhu dokumentace programu,k návrhu na jeho zásadnìjší zmìnu (aktualizaci) a k návrhu zprávy o závìreèném hodnocení programu, svodnì zpracovaných ekonomickým odborem z podkladù vìcnì pøíslušných útvarù ministerstva.
(3) Zápis z jednání poradní komise obsahuje zejména výèet
pøipomínek èlenù komise, které námìstek ministra neodsouhlasil k zapracování. Tento zápis je pøedložen spolu s návrhy
programu a závìreèného hodnocení programu ministru spravedlnosti, který tyto dokumenty odsouhlasuje pøed jejich
pøedložením Ministerstvu financí.
ÈÁST III
INVESTIÈNÍ ZÁMÌR A REGISTRACE
AKCE (PROJEKTU)
§ 10
Náležitosti investièního zámìru
(1) Náležitosti investièního zámìru stanoví zvláštní pøedpis8) a pro úèely financování programù reprodukce majetku
v resortu ministerstva se nìkteré z nich dále podrobnìji specifikují takto:
a) u všech typù akcí (tj. i projektù)
aa) zdùvodnìní nezbytnosti akce na základì zhodnocení
stávajícího stavu, cílù programu apod.,
ab) porovnání možných variant øešení a zdùvodnìní výbìru výsledné varianty,
ac) porovnání s pøíslušnými závaznými parametry programu stanovenými podle § 7 odst. 1 instrukce;
b) u stavební akce, jako je zejména novostavba, rekonstrukce, pøestavba, vestavba, nástavba
ba) zdùvodnìní potøeby nových prostorových kapacit napø. poèetním nárùstem pracovníkù (zamìstnanci
justice, z toho soudci a státní zástupci), novou agendou a pøi vzniku nového pracovištì justièní organizace (poboèka soudu) i obsahem práce projednaným
s odborem organizace a dohledu ministerstva,
bb) kanceláøská plocha budovy (m2), poèet kanceláøí, plocha jednacích síní (m2), poèet jednacích síní, plocha
archivu (m2), skladù (m2), plocha ubytoven (m2),
poèet lùžek, poèet parkovacích míst, celková užitná
plocha, obestavìný prostor,
bc) náklady na stavební èást, technologickou èást, zabezpeèení objektu a nároky na vybavení (nábytek,
stroje) v souladu s instrukcí ministerstva o vybavování objektù justièních složek ministerstva, a to v èlenìní na investièní a neinvestièní výdaje,
bd) jednotkové náklady (za m3, m2 apod.),
be) pøedbìžný harmonogram stavby v èasovém a finanèním vyjádøení;
8)

§ 4 odst. 1 až 4 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb
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bf) vyjasnìní majetkoprávních pomìrù k budovám a pozemkùm, zpùsob jejich poøízení (na vlastních pozemcích, nákupy, bezúplatné pøevody apod.),
bg) stanovisko pøíslušného orgánu státní správy k investiènímu zámìru v pøípadì, že jde o kulturní památku
nebo o rekonstrukci a výstavbu v památkových zónách,
bh) požadavky územního plánu, pøedpisù o životním
prostøedí, energetických pøedpisù,
bi) požadavek na zvýšení poètu pracovníkù správy organizace z titulu uvedení nových kapacit do provozu,
bj) odhad nákladù na provoz objektu (oproti stávajícímu
stavu) podle položek rozpoètové skladby,
c) u nestavební akce, jako je zejména poøízení, technické
zhodnocení a opravy strojù a zaøízení, poøízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, poøízení nemovitostí
ca) analýza souèasného stavu majetku a zdùvodnìní obmìny a navýšení stavu majetku,
cb) parametry, výkonnost a poèet kusù poøizovaného majetku,
cc) náklady na poøízení majetku a náklady spojené s jeho provozem;
d) u výstavby, obnovy a provozování informaèních a souvisejících komunikaèních technologií
da) název investièního zámìru ve vazbì na resortní projekt realizovaný odborem informatiky,
db) struèné a vìcné vymezení akce, cenová kalkulace dodávaných služeb nebo zaøízení v èlenìní na investièní
a neinvestièní výdaje a jednotková cena, ze které kalkulace vychází; u akcí dlouhodobého charakteru uvést náklady vynaložené na akci v pøedchozích letech
a výhled do dalšího období,
dc) základní technické parametry nakupovaného zaøízení,
dd) u akcí stavebního charakteru (budování sítí LAN,
WAN) doložit v pøíloze pøedbìžnou projektovou dokumentaci: popis stávajícího stavu, pøedpokládaný
poèet uživatelù, navrhovaný poèet pøípojných míst,
rychlost sítì, popis aktivních a pasivních prvkù (propojovací kabely, zásuvky), poèet portù apod. vèetnì
cenové kalkulace,
de) objasnìní souvislostí s jinými akcemi (napø. požadavek na nákup licencí nebo školení zajišt`ovaných centrálnì odborem informatiky ministerstva); zhodnocení možnosti zaèlenìní do odpovídajících informaèních systémù Evropské unie,
df) pasport majetku organizace, ze kterého lze vyèíst
souèasný stav techniky, programového vybavení, datové sítì, poèet zamìstnancù, pøípadnì poèet detašovaných pracovišt`.
(2) U akcí s pøedpokládanou úèastí státního rozpoètu na jejich financování nižší než 10 mil. Kè se stanoví zjednodušený
rozsah náležitostí investièního zámìru:
a) u všech typù akcí (nikoli projektù)
aa) zdùvodnìní nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti v rozsahu stanoveném pro jednotlivé akce
vìcnì pøíslušným útvarem ministerstva,
ab) vstupní data v rozsahu stanoveném zvláštním pøed-
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pisem9),
ac) porovnání s pøíslušnými závaznými parametry programu stanovenými podle § 7 odst. 1 instrukce;
b) u stavební akce
ba) zdùvodnìní potøeby nových prostorových kapacit napø. poèetním nárùstem pracovníkù (zamìstnanci
justice, z toho soudci a státní zástupci), novou agendou a pøi vzniku nového pracovištì justièní organizace (poboèka soudu) i obsahem práce projednaným
s odborem organizace a dohledu ministerstva,
bb) kanceláøská plocha budovy (m2), poèet kanceláøí,
plocha jednacích síní (m2), poèet jednacích síní, plocha archivu (m2), skladù (m2), plocha ubytoven (m2),
poèet lùžek, poèet parkovacích míst, celková užitná
plocha, obestavìný prostor,
bc) náklady na stavební èást, technologickou èást, zabezpeèení objektu a nároky na vybavení (nábytek, stroje) v souladu s instrukcí ministerstva o vybavování
objektù justièních složek ministerstva, a to v èlenìní
na investièní a neinvestièní výdaje,
bd) jednotkové náklady (za m3, m2 apod.);
c) u nestavební akce
ca) analýza souèasného stavu majetku a zdùvodnìní obmìny a navýšení stavu majetku,
cb) parametry, výkonnost a poèet kusù poøizovaného
majetku,
cc) náklady na poøízení majetku a náklady spojené s jeho provozem;
d) u výstavby, obnovy a provozování informaèních a souvisejících komunikaèních technologií
da) název investièního zámìru ve vazbì na resortní projekt realizovaný odborem informatiky,
db) struèné a vìcné vymezení akce, cenová kalkulace
dodávaných služeb nebo zaøízení v èlenìní na investièní a neinvestièní výdaje a jednotková cena, ze které
kalkulace vychází; u akcí dlouhodobého charakteru
uvést náklady vynaložené na akci v pøedchozích letech a výhled do dalšího období,
dc) základní technické parametry nakupovaného zaøízení,
dd) u akcí stavebního charakteru (budování sítí LAN,
WAN) doložit v pøíloze pøedbìžnou projektovou dokumentaci: popis stávajícího stavu, pøedpokládaný
poèet uživatelù, navrhovaný poèet pøípojných míst,
rychlost sítì, popis aktivních a pasivních prvkù (propojovací kabely, zásuvky), poèet portù apod. vèetnì
cenové kalkulace,
de) pasport majetku organizace, ze kterého lze vyèíst souèasný stav techniky, programového vybavení, datové
sítì, poèet zamìstnancù, pøípadnì poèet detašovaných pracovišt`.
(3) Pro vìzeòskou èást resortu ministerstva stanoví konkrétní
náležitosti investièního zámìru generální øeditelství Vìzeòské
služby vnitøním pøedpisem projednaným s ministerstvem.
(4) Vìcnì pøíslušný útvar ministerstva mùže u jednotlivých
akcí podle jejich povahy dále rozšíøit náležitosti investièního
zámìru uvedené v odstavcích 1 a 2. Své požadavky vèas sdìlí
organizaci (úèastníku programu) zpracovávající návrh investièního zámìru.
9)

Pøíloha è. 2 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
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(5) U složitìjších akcí (projektù) mùže organizace zadat
zhotovení investièního zámìru a u stavebních akcí (projektù)
i studie (kapacitní, o využitelnosti) odborné firmì na základì
smlouvy zavazující firmu k odpovìdnosti za odborné zpracování zámìru (studie) vèetnì lhùt za pøíp. dopracování,
sankcí atd.; vzor smlouvy na zhotovení investièního zámìru je
uveden v pøíloze è. 6 . Cílem je, aby akce (projekt) byla investièním zámìrem zdùvodnìna a definována co nejpøesnìji ve
smyslu platných pøedpisù, aby ve fázi její pøípravy a realizace
nebylo nutno mìnit registrované parametry. Cena za zhotovení investièního zámìru (studie) se hradí z bìžných prostøedkù organizace.
§ 11
Pøedkládání investièních zámìrù
(1) Organizace zpracovává investièní zámìr a pøedkládá ho
vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva, a to v listinné podobì
a) 2x žádost o schválení investièního zámìru a o registraci akce (projektu) zpracovanou podle vzoru è. 1 v pøíloze è. 1,
b) 2x originály vyplnìných a podepsaných formuláøù ISPROFIN9),
c) 2x textové zdùvodnìní investièního zámìru zpracované podle § 10 instrukce.
(2) Dále organizace zašle textové zdùvodnìní investièního
zámìru (bez výkresové dokumentace a pøíloh) a formuláøe ISPROFIN ekonomickému odboru ministerstva v elektronické
podobì na adresu IZ_EO@msp.justice.cz (dále jen "adresa").
Investièní zámìry v pùsobnosti odboru informatiky ministerstva zasílají organizace též v elektronické podobì na adresu
IZ_OI@msp.justice.cz .
(3) Pokud organizace plánuje realizovat novou akci (projekt) až v následujícím kalendáøním roce, sdìlí tento návrh
vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva nejpozdìji do 31. ledna pøedchozího roku. Ten návrh posoudí, sdìlí k nìmu organizaci do 30 dnù od data jeho obdržení své stanovisko a je-li
kladné, vyzve organizaci k pøedložení investièního zámìru ve
stanoveném termínu. Pokud organizace sdìlí svùj návrh
pozdìji, není záruka zajištìní jeho finanèního krytí rozpoètem
v následujícím kalendáøním roce.
(4) Generální øeditelství Vìzeòské služby jím zpracované
investièní zámìry pøedkládá
a) odboru investiènímu a majetkoprávnímu v pøípadì
stavebních a nestavebních akcí (projektù),
b) ekonomickému odboru v pøípadì informaèních, komunikaèních a audiovizuálních technologií, dopravních
prostøedkù, zabezpeèení objektù, osob a krizového øízení. Ekonomický odbor si v pøípadì potøeby vyžádá
k tìmto investièním zámìrùm odborné stanovisko vìcnì pøíslušného útvaru ministerstva.
§ 12
Posuzování a schvalování investièních zámìrù
(1) Vìcnì pøíslušný útvar ministerstva nejdéle do 30 dnù od
data obdržení investièního zámìru ho zkontroluje, posoudí a

strana 108

Instrukce è. 15

a) buï jej odsouhlasí nebo
b) zašle pøedkládající organizaci stanovisko obsahující pokyny k jeho pøepracování nebo zdùvodnìní, proè akci
zamítá. Pro posuzování pøepracovaného investièního
zámìru platí termín podle tohoto odstavce.
(2) Odsouhlasený investièní zámìr se struènou charakteristikou akce (projektu) pøedloží vìcnì pøíslušný útvar ministerstva v termínu podle odstavce 1 ekonomickému odboru, který
ho nejdéle do 30 dnù od data obdržení zkontroluje z hlediska
pøedepsaných náležitostí, vydá "Rozhodnutí o registraci akce v informaèním systému" (dále jen "Registraèní list akce") nebo "Rozhodnutí o registraci projektu v informaèním systému" (dále jen "Registraèní list projektu"), zašle
je organizaci a jeho kopii vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva.
(3) V pøípadì, kdy pro akci (projekt) není v daném kalendáøním roce v rozpoètu zajištìno finanèní krytí, nepøedkládá
vìcnì pøíslušný útvar ministerstva jím odsouhlasený investièní zámìr ekonomickému odboru a vede ho ve své evidenci,
o èemž informuje pøedkládající organizaci.
(4) Investièní zámìr akce (projektu) financovaného formou
individuálnì posuzovaných výdajù schvaluje pøed vydáním
Registraèního listu akce (projektu) ministr na základì materiálu vypracovaného vìcnì pøíslušným útvarem ministerstva ve
spolupráci s ekonomickým odborem.
(5) Pøíslušný námìstek ministra (popø. vedoucí pracovník),
do jehož úseku spadá vìcnì pøíslušný útvar, si mùže vyhradit,
které návrhy investièních zámìrù akcí (projektù) financovaných formou systémovì posuzovaných výdajù mu budou pøed
vydáním Registraèního listu pøedloženy.
§ 13
Registraèní list
(1) Registraèní list akce vydaný ekonomickým odborem ministerstva stanoví
a) technicko-ekonomické, èasové a finanèní parametry
akce,
b) výši a formu úèasti státního rozpoètu na financování
pøípravy a zabezpeèení akce (vypracování dokumentace pro územní a stavební øízení, vypracování zadávací
dokumentace, zabezpeèení inženýrské èinnosti apod.)
spolu s podmínkami jejich èerpání,
c) pokyny pro zadání akce,
(2) Registraèní list projektu vydaný ekonomickým odborem
ministerstva stanoví kromì údajù uvedených v odstavci 1 písm.
a) a b) též
a) pravidla projektového øízení2),
b) obsah dokumentace projektu zahrnující podmínky pro
zpracování dokumentace pro územní a stavební øízení,
pokyny pro zadání veøejné zakázky vèetnì pokynù pro
zpracování zadávací dokumentace, podmínek a kritérií
zadání apod.
(3) Dokumenty nutné pro obsah Registraèního listu podle
odstavcù 1 písm. c) a 2 zpracuje a ekonomickému odboru
pøedloží vìcnì pøíslušný útvar ministerstva spolu s odsouhlaseným investièním zámìrem.
(4) Registraèní list projektu financovaného formou indi10)

§ 5 odst. 4 až 7 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
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viduálnì posuzovaných výdajù vydá ekonomický odbor ministerstva až po pøedchozím souhlasu Ministerstva financí10).
ÈÁST IV
DOKUMENTACE PROJEKTU
§ 14
Pøedkládání dokumentace projektu
(1) Organizace zajistí dokumentaci projektu v souladu s pokyny uvedenými v Registraèním listu projektu a pøedloží ji
vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva, a to v listinné podobì
a) 2x žádost o schválení dokumentace projektu zpracovanou podle vzoru è. 2 v pøíloze è. 1,
b) 2x originály vyplnìných a podepsaných formuláøù ISPROFIN9),
c) 2x textovou èást dokumentace projektu.
(2) Dále organizace zašle textovou èást dokumentace projektu (bez výkresové dokumentace a pøíloh) a formuláøe ISPROFIN9) ekonomickému odboru ministerstva na adresu uvedenou v § 11 odst. 2 instrukce.
(3) Pro pøedkládání dokumentace projektù generálního øeditelství Vìzeòské služby platí postup podle § 11 odst. 4 instrukce.
§ 15
Posuzování a schvalování dokumentace projektu
(1) Vìcnì pøíslušný útvar ministerstva nejdéle do 15 dnù od
data obdržení dokumentace projektu ji zkontroluje z hlediska
jejího souladu s podmínkami stanovenými v registraèním listu a zpracuje stanovisko obsahující
a) pokyny pro zadání realizace projektu v pøípadì, že dokumentaci schválil, nebo
b) pokyny k pøepracování, doplnìní apod. dokumentace
projektu. Pro posuzování pøepracované dokumentace
projektu platí termín podle tohoto odstavce.
(2) Odsouhlasenou dokumentaci projektu pøedloží vìcnì
pøíslušný útvar ministerstva ekonomickému odboru, který ho
nejdéle do 15 dnù od data obdržení zkontroluje z hlediska
pøedepsaných náležitostí, vydá "Souhlas se zadáním realizace
projektu" obsahující
a) technicko-ekonomické, èasové a finanèní parametry
projektu, pøi jejichž splnìní lze pøedložené nabídky akceptovat,
b) další pokyny pro zadání vyplývající zejména z platných instrukcí ministerstva (o zadávání veøejných zakázek, o vybavování objektù justièních složek ministerstva apod.) a zašle jej organizaci a jeho kopii vìcnì
pøíslušnému útvaru ministerstva.
(3) Podklady pro obsah "Souhlasu se zadáním realizace projektu" zpracuje a ekonomickému odboru pøedloží vìcnì pøíslušný útvar ministerstva spolu se schválenou dokumentací projektu.
(4) "Souhlas se zadáním realizace projektu" financovaného
formou individuálnì posuzovaných výdajù vydá ekonomický
odbor ministerstva až po pøedchozím souhlasu Ministerstva financí11).
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ÈÁST V
ROZHODOVÁNÍ O ÚÈASTI STÁTNÍHO ROZPOÈTU
NA FINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE (PROJEKTU)
§ 16
Pøedkládání žádosti o vydání
"Rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu
na financování realizace akce (projektu)"
(1) Organizace zpracuje žádost o vydání "Rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování realizace akce (projektu)" (dále jen "Rozhodnutí"), jejíž nedílnou souèástí je
a) dokumentace zadání veøejné zakázky v souladu se zvláštním pøedpisem12) a platnou instrukcí ministerstva o zadávání veøejných zakázek13) vèetnì výsledku zadání,
b) návrh smlouvy o dílo, pøípadnì jiných smluvních dokumentù na základì výsledku zadání veøejné zakázky;
pro akce nákupu výpoèetní techniky a realizace datových sítí jsou závazné jednotné vzorové smlouvy (kupní smlouva a smlouva o dílo) zveøejnìné na extranetu
ministerstva,
c) doklady o zabezpeèení jiných zdrojù financování stanovených v Registraèním listu, popø. v Souhlasu se zadáním realizace projektu,
d) vstupní data ISPROFIN9),
e) jiné dokumenty a doklady stanovené vìcnì pøíslušným
útvarem ministerstva.
(2) Organizace pøedkládá podklady uvedené v odstavci 2 vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva, a to:
a) 2x žádost o vydání Rozhodnutí zpracovanou podle vzoru è. 3 v pøíloze è. 1,
b) 2x dokumentaci o výsledku zadání veøejné zakázky,
c) 2x návrh smlouvy o dílo, pøípadnì jiných smluvních dokumentù, k jejichž právní stránce se vyjádøí i odbor investièní a majetkoprávní,
d) 2x doklad o zabezpeèení jiných zdrojù financování
e) 2x originály vyplnìných a podepsaných formuláøù ISPROFIN9),
f) 2x jiné dokumenty a doklady.
(3) Pro pøedkládání žádostí generálního øeditelství Vìzeòské služby o vydání Rozhodnutí platí postup podle § 11 odst.
4 instrukce.
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podle tohoto odstavce.
(2) Odsouhlasenou žádost o vydání Rozhodnutí pøedloží
vìcnì pøíslušný útvar ministerstva v termínu podle odstavce
1 ekonomickému odboru, který ji nejdéle do 15 dnù od data
obdržení zkontroluje z hlediska pøedepsaných náležitostí, vydá Rozhodnutí a zašle jej organizaci a jeho kopii vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva.
(3) Èiní-li podle pøedpisù o zadávání veøejných zakázek12)
lhùta, po kterou jsou uchazeèi svými nabídkami vázáni a ve
které má organizace rozhodnout o výbìru nejvhodnìjší nabídky, nejvíce 30 kalendáøních dnù poèínaje dnem následujícím
po skonèení lhùty pro podání nabídek, zkracují se v takovém
pøípadì lhùty stanovené v odstavcích 1 a 2 z 15 na 7 dní, pokud se vìcnì pøíslušné útvary ministerstva s ekonomickým
odborem a s organizací nedohodnou jinak.
§ 18
Rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování
realizace akce (projektu)
(1) Rozhodnutí vydané ekonomickým odborem ministerstva stanoví na základì zvláštního pøedpisu14)
a) závazné technicko-ekonomické (rozhodující projektované) parametry, èasové parametry (termín dokonèení)
a finanèní parametry (maximální výše úèasti státního
rozpoètu, minimální podíl vlastních zdrojù apod.) akce
(projektu),
b) pravidla pro poskytování záloh a úhradu faktur za provedené práce a dodávky,
c) obsah a formu pøedávání informací o prùbìhu realizace
akce (projektu),
d) další podmínky èerpání výdajù státního rozpoètu (zpùsob vrácení neèerpaných prostøedkù státního rozpoètu
na pøíjmové úèty státního rozpoètu, požadavky na obsah dokumentace pro závìreèné vyhodnocení akce
apod.).
(2) Rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování realizace projektu formou individuálnì posuzovaných výdajù a zmìny tohoto Rozhodnutí vydá ekonomický odbor ministerstva až
po pøedchozím souhlasu Ministerstva financí11).
§ 19
Zmìna Rozhodnutí

§ 17
Posuzování a schvalování žádosti o vydání Rozhodnutí
(1) Vìcnì pøíslušný útvar ministerstva nejdéle do 15 dnù od
data obdržení žádosti o vydání Rozhodnutí zkontroluje podklady podle § 16 odst. 2a
a) buï ji odsouhlasí nebo
b) zašle pøedkládající organizaci stanovisko obsahující
pokyny k pøepracování, doplnìní apod. Pro posuzování
pøepracované žádosti o vydání Rozhodnutí platí termín

(1) Pokud organizace zjistí, že není schopna zabezpeèit realizaci akce (projektu) v souladu s obsahem Rozhodnutí podle
§ 18 odst. 1, neprodlenì o tom informuje vìcnì pøíslušný útvar
a v kopii ekonomický odbor ministerstva a souèasnì pøedloží
návrh na zmìnu Rozhodnutí, který doloží zejména u stavebních akcí (projektù)
a) podrobným zdùvodnìním vzniklé situace,
b) stanoviskem a podrobným zdùvodnìním technického
dozoru, projektanta, apod.
c) v pøípadì, že ke zmìnì realizace dochází v dùsledku

§ 7 odst. 7 a 8 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
Zákon è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
13)
Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 70/02-OIM-SP, o zadávání veøejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti z 23.5.2002.
14)
§ 7 odst. 5 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
11)

12)
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nesprávného postupu, informací o tom, èí zavinìním
k pochybení došlo, závìry z pøíp. provedené kontroly
po linii øízení a návrhem opatøení vèetnì informace
o uplatnìní pøíslušných sankcí,
d) kopií pùvodní smlouvy,
e) v pøípadì zmìny rozsahu akce (projektu) položkovým
rozpoètem nových prací (a odeètu neprovádìných prací) a návrhem na kompenzaci jinými úsporami,
f) v pøípadì zmìny termínu dokonèení akce (projektu)
uvedením objektivních dùvodù (napø. potvrzení o mimoøádnì nepøíznivých povìtrnostních podmínkách)
a informací o uplatnìní smluvních sankcí,
g) zdùvodnìním ceny za nový rozsah prací..
(2) Vzniknou-li napøíklad pøi realizaci akce (projektu) nové,
ve fázi pøípravy akce (projektu) nepøedvídatelné náklady, organizace o nich neprodlenì informuje vìcnì pøíslušný útvar
a v kopii ekonomický odbor ministerstva. Jedná-li se v takovém pøípadì o náklady
a) na objektivnì vyvolané práce (napø. stavební), bez nichž
akce (projekt) nemùže pokraèovat, je plnì na odpovìdnosti organizace posoudit jejich nezbytnost a není-li
nutno v jejich dùsledku provést zmìnu Rozhodnutí,
souhlas ministerstva k jejich provedení se nevyžaduje;
b) na organizací požadované zmìny (napø. oproti zadávací nebo projektové dokumentaci, zmìny materiálù, vybavení a interiéru objektu), je souhlas ministerstva s jejich provedením nutný.
(3) Pro pøedkládání, posuzování a schvalování pøíp. žádosti
o zmìnu Rozhodnutí platí pøimìøenì postup podle této instrukce.
§ 20
Uzavírání smluvních vztahù
Organizace mùže uzavírat smluvní vztahy (smlouva o dílo,
kupní smlouva, dodatky ke smlouvám apod.) a zahájit financování akce (projektu), resp. jednotlivých etap akce (projektu)
teprve po obdržení všech pøedepsaných dokumentù od ministerstva uvedených v èástech III až V této instrukce (zejména
Registraèní list akce/projektu, Souhlas se zadáním realizace
projektu, Rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování akce/projektu).
ÈÁST VI
KONTROLA A SLEDOVÁNÍ PØÍPRAVY
A REALIZACE AKCÍ (PROJEKTÙ)
A PØEVOD PROSTØEDKÙ DO
REZERVNÍHO FONDU
§ 21
Prùbìžná a následná øídící kontrola
(1) Organizace z titulu úèastníka programu a investora
provádí prùbìžnou a následnou øídící kontrolu pøípravy a realizace akce (projektu) a postupuje pøi tom podle zvláštních
pøedpisù15).
15)
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(2) Pøi zjištìní závažných nedostatkù a pochybení, které
mohou ohrozit dodržení stanovených závazných parametrù
akce (projektu), organizace o tom bezodkladnì informuje vìcnì pøíslušný útvar a v kopii ekonomický odbor ministerstva,
které navrhnou opatøení a popø. provedení kontroly pøíslušným kontrolním útvarem ministerstva na základì pokynu ministra.
(3) Vìcnì pøíslušné útvary a ekonomický odbor ministerstva provádìjí prùbìžnou a následnou øídící kontrolu postupù
organizací a podkladù pøedkládaných organizacemi ministerstvu zejména z hlediska jejich souladu s právními pøedpisy
a touto instrukcí. Zjistí-li ekonomický odbor v podkladech
pøedložených organizací a odsouhlasených vìcnì pøíslušným
útvarem ministra podle èásti II až V této instrukce nedostatky,
vrátí je tomuto útvaru, aby zajistil jejich odstranìní. V tìch èástech dokumentù, které spadají do pùsobnosti ekonomického
odboru, zajistí odstranìní nedostatkù tento odbor.
(4) Odbor generální inspekce ministerstva zaøazuje do plánu své kontrolní èinnosti kontroly pøípravy a realizace významných akcí (projektù) a o výsledku informuje ministra a v kopii vìcnì pøíslušné útvary a ekonomický odbor ministerstva.
Pøi kontrole provádìné ve vìcnì pøíslušných útvarech a v ekonomickém odboru ministerstva postupuje odbor generální inspekce podle kontrolního øádu ministerstva.
§ 22
Zpùsob sledování pøípravy a realizace akce (projektu)
(1) Po dobu trvání pøípravy, realizace a ukonèení akce (projektu) vyplòuje organizace, vìcnì pøíslušné útvary a ekonomický odbor ministerstva "Prùvodku" na formuláøi uvedeném
v pøíloze è. 3. Prùvodka dokumentuje prùbìh jednotlivých
etap akce (projektu) a jednotlivé útvary a organizace ji postupnì vyplòují a pøedávají si ji.
(2) Organizace pravidelnì hodnotí prùbìh akce (projektu)
a pøedkládá do 10 dnù po ukonèení každého mìsíce kromì
mìsícù ledna, února, dubna a prosince ekonomickému odboru
ministerstva zprávu obsahující tyto údaje:
a) náklady stanovené v "Registraèním listu akce" (projektu),
b) náklady stanovené v "Souhlasu se zadáním realizace
projektu",
c) náklady stanovené v "Rozhodnutí",
d) náklady dle výsledku výbìrového øízení (veøejné obchodní soutìže) a zadání zakázky (smlouva),
e) úspory
f) zvýšení ceny a zmìny smluvních podmínek v jednotlivých dodatcích ke smlouvì a zdùvodnìní,
g) zdùvodnìní nedodržení termínù stanovených ve formuláøi RA 80, který byl podkladem pro vydání Registraèního listu, v Souhlasu se zadáním realizace projektu
a v Rozhodnutí,
h) skuteèné èerpání kapitálových a bìžných výdajù vykazované v tabulkách uvedených v pøíloze è. 2a) a è. 2b).
(3) Ekonomický odbor v dohodì s vìcnì pøíslušnými útvary
ministerstva mùže u akcí (projektù) s nízkou úèastí státního
rozpoètu na jejich financování a s krátkou dobou realizace stanovit v Registraèním listu nebo v Rozhodnutí odlišný (nižší)

Zákon è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o finanèní kontrole).
Vyhláška MF è. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon è. 320/2001 Sb.
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rozsah údajù a odlišný termín pøedkládání oproti ustanovení
odstavce 2, popøípadì zprávu nevyžadovat.
§ 23
Ministerstvo v pøípadì odùvodnìné potøeby zadá odborné
firmì zpracování stanoviska k návrhu podkladù pøedložených
organizací v dobì pøípravy a realizace akce (projektu). Organizaci o tom vyrozumí nejdéle do 30 dnù od obdržení jejích
podkladù.
§ 24
Použití neèerpaných prostøedkù
na financování jiných akcí
(1) Vìcnì pøíslušný útvar ve spolupráci s ekonomickým odborem ministerstva vyhodnotí vždy do 30. èervna kalendáøního roku prùbìh jednotlivých akcí (projektù) a navrhne ministrovi spravedlnosti rozhodnout o použití neèerpaných prostøedkù v daném rozpoètovém roce na zahájení dalších akcí
(projektù) v souladu se schválenou dokumentací programu, na
urychlení èi dokonèení jiných probíhajících akcí v daném kalendáøním roce apod.Generální øeditelství Vìzeòské služby
pøedloží vyhodnocení a návrhy ekonomickému odboru ministerstva. Podmínkou pro provedení takovéhoto rozpoètového
opatøení je zejména
a) všestranná pøipravenost náhradních akcí (projektù) a splnìní všech náležitostí podle této instrukce,
b) záruka, že náhradní akce (projekt) nevyvolá pokud
možno žádné nároky na finanèní prostøedky státního
rozpoètu v dalších letech, které by nebylo možno pokrýt.
(2) Pøíslušné akce (projekty) jsou financovány v rámci objemu prostøedkù stanoveného závaznými ukazateli výdajù
státního rozpoètu na pøíslušný rok. Vznikne-li rozhodnutím
o jiném použití neèerpaných prostøedkù podle odstavce 1 potøeba zmìnit tyto závazné ukazatele, zpracuje ekonomický odbor ve spolupráci s vìcnì pøíslušnými útvary ministerstva
návrh rozpoètového opatøení a pøedloží ho v pøedepsaných
termínech Ministerstvu financí a ve stanovených pøípadech
vládì a rozpoètovému výboru Poslanecké snìmovny16) ke
schválení.
§ 25
Pøevod prostøedkù do rezervního fondu
(1) Ekonomický odbor stanoví v souladu se zvláštním pøedpisem16) závazné ukazatele individuálnì i systémovì posuzovaných výdajù.
(2) Na základì ustanovení zvláštního pøedpisu17) organizace
pøevede do rezervního fondu nevyèerpané prostøedky rozpoètované na individuálnì a systémovì posuzované výdaje v bìžném rozpoètovém roce a použije je v letech následujících.
(3) Nevyèerpané prostøedky u individuálnì posuzovaných
výdajù na financování konkrétních akcí (projektù) se pøevá-
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dìjí do rezervního fondu až do výše každého závazného ukazatele tìchto výdajù, a to i v pøípadì, že úspory pøesáhnou
celkový možný objem pøevádìných prostøedkù ve výši 2% objemu rozpoètu výdajù po provedených rozpoètových opatøeních a po snížení o vázání prostøedkù státního rozpoètu17).
Nastane-li takový pøípad, organizace nemùže pøevést do rezervního fondu žádné další nevyèerpané prostøedky (tj. napø.
u systémovì posuzovaných výdajù, u bìžných výdajù).
(4) Nevyèerpané prostøedky u systémovì posuzovaných výdajù na financování konkrétních akcí a vymezeného okruhu
finanèních potøeb se pøevádìjí do rezervního fondu až do výše
5% každého závazného ukazatele tìchto výdajù. Takový pøevod je však možný pouze v pøípadì, že pøevod nevyèerpaných
prostøedkù u individuálnì posuzovaných výdajù nedosáhne
výše celkového objemu povoleného pøevodu stanoveného
v odstavci 3.
(5) Postup pøi používání prostøedkù rezervního fondu (mimorozpoètové prostøedky) je uveden v pøíloze è. 4.
ÈÁST VII
ZÁVÌREÈNÉ VYHODNOCENÍ A UKONÈENÍ
AKCE (PROJEKTU)
§ 26
Pøedkládání dokumentace závìreèného vyhodnocení
akce (projektu)
(1) Organizace zpracuje dokumentaci závìreèného vyhodnocení akce (projektu) ve lhùtì stanovené v Rozhodnutí. Náležitosti dokumentace závìreèného vyhodnocení stanovené
zvláštním pøedpisem18) se pro úèely hodnocení akcí (projektù)
v resortu ministerstva dále podrobnìji specifikují takto:
a) zpráva o plnìní závazných ukazatelù a podmínek úèasti státního rozpoètu stanovených v Rozhodnutí,
b) u stavebních akcí (projektù) kolaudaèní rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu
podle zákona o územním plánování a stavebním øádu,
doložení koneèné fakturace, protokoly o pøedání a pøevzetí díla, soupisy vad a nedodìlkù s termíny jejich odstranìní, zápisy o odstranìní vad a nedodìlkù a pøípadné ohodnocení kvality díla,
c) u stavebních akcí (projektù), které nepodléhají stavebnímu øízení a následnì kolaudaènímu øízení, zápisy o pøedání a pøevzetí díla, zápisy o odstranìní vad a nedodìlkù,
d) návrh vyúètování a finanèní vypoøádání prostøedkù
státního rozpoètu poskytnutých na financování akce
(projektu) podle zvláštního pøedpisu19) (PROGFIN 3),
e) vstupní data ISPROFIN o skuteèném èerpání podle
zvláštního pøedpisu9),
f) kopie smluv vèetnì dodatkù v pøípadì veøejných zakázek stanovených vnitøním pøedpisem13), v ostatních pøípadech kopie faktury.
(2) Organizace pøedkládá dokumentaci závìreèného vyhod-

§ 23 a § 24 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech, ve znìní pozdìjších pøedpisù. § 9 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
§ 47 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech ve znìní pozdìjších pøedpisù, a Pokynu MF è. j. 11/102820/2001 z 12.11.2001.
18)
§ 8 vyhlášky MF è 40/2001 Sb.
19)
Pøíloha è. 3 vyhlášky MF è. 40/2001 Sb.
16)
17)
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nocení akce (projektu) podle odstavce 1 vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva, a to
a) 2x prùvodní dopis zpracovaný podle vzoru è. 4 v pøíloze è. 1,
b) 1x originál vyplnìných a podepsaných formuláøù øady
PROGFIN 3,
c) 2x originál vyplnìných a podepsaných formuláøù ISPROFIN9),
d) 2x textovou èást dokumentace závìreèného vyhodnocení akce,
e) 2x kopii smlouvy vèetnì dodatkù v pøípadì veøejných
zakázek stanoveným vnitøním pøedpisem13), resp. kopii faktury.
(3) Pro pøedkládání dokumentace závìreèného vyhodnocení akce (projektu) generálního øeditelství Vìzeòské služby
platí postup podle § 11 odst. 4 instrukce .
§ 27
Posuzování a ukonèení akce (projektu)
(1) Vìcnì pøíslušný útvar ministerstva nejdéle do 15 dnù od
data obdržení dokumentace závìreèného vyhodnocení akce
(projektu) ji zkontroluje a posoudí. V pøípadì, že neodpovídá
stanoveným požadavkùm, zašle pøedkládající organizaci stanovisko obsahující termín a pokyny k jejímu pøepracování,
doplnìní apod. Pro posuzování pøepracované dokumentace
platí termín podle tohoto odstavce.
(2) Vìcnì pøíslušný útvar ministerstva do 15 dnù od obdržení
dokumentace splòující veškeré náležitosti ji pøedá ekonomickému odboru se svým stanoviskem. V nìm uvede i pøípadné zjištìní porušení podmínek úèasti státního rozpoètu uvedených
v Rozhodnutí, pøípadnì jiné porušení rozpoètové káznì.
(3) Ekonomický odbor do 15 dnù od obdržení dokumentace
a stanoviska od vìcnì pøíslušného útvaru ministerstva zkontroluje dokumentaci závìreèného vyhodnocení a
a) ukonèí závìreèné vyhodnocení a oznámí to organizaci
a vìcnì pøíslušnému útvaru ministerstva,
b) pøi zjištìní porušení podmínek úèasti státního rozpoètu
uvedených v Rozhodnutí, pøípadnì jiné porušení rozpoètové káznì, pøedá zjištìní místnì pøíslušnému finanènímu úøadu jako podnìt k zahájení øízení ve vìci
odvodù za porušení rozpoètové káznì20) a informuje
o tom organizaci a vìcnì pøíslušný útvar ministerstva.
§ 28

èástka 3

20. ledna roku následujícího po skonèení daného hodnoceného
roku výkaz o èerpání výdajù státního rozpoètu urèených na financování akcí (projektù) na formuláøi podle pøílohy è. 5.
ÈÁST VIII
SPOLEÈNÁ, PØECHODNÁ A ZÁVÌREÈNÁ
USTANOVENÍ
§ 29
Financování reprodukce majetku v dalších pøípadech
(1) V pøípadì úèasti státního rozpoètu na financování reprodukce majetku pøíspìvkových organizací resortu ministerstva
(zotavovny) nebo poskytování dotací právnickým nebo fyzickým osobám podle zvláštních pøedpisù21) se postupuje pøimìøenì podle této instrukce a podle vnitøního pøedpisu generálního øeditelství Vìzeòské služby.
(2) Pokud investorem akce (projektu) je vìcnì pøíslušný útvar
ministerstva, postupuje pøimìøenì podle této instrukce. Prùbìžná
a následná kontrola pøípravy a realizace akce (projektu) je zabezpeèena po linii øízení v úseku pøíslušného námìstka ministra
(popø. vedoucího pracovníka), do jehož úseku spadá vìcnì pøíslušný útvar. Ten dává v pøípadì potøeby podnìt k provedení kontroly pøíslušným kontrolním útvarùm ministerstva.
(3) Samostatné oddìlení pro zøízení Nejvyššího správního
soudu ministerstva vykonává èinnosti investora (úèastníka
programu) podle této instrukce a pøedkládá pøíslušné podklady vìcnì pøíslušným útvarùm a ekonomickému odboru ministerstva.
§ 30
Vìcnì pøíslušné útvary ministerstva zkontrolují do 60 dnù od
úèinnosti této instrukce jimi odsouhlasené investièní zámìry, na
které nebyly do data úèinnosti této instrukce vydány Registraèní
listy. Pokud investièní zámìry nesplòují náležitosti stanovené
v § 10 instrukce, vrátí je organizacím k dopracování.
§ 31
Úèinnost instrukce
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. záøí 2002.

Roèní zúètování akcí (projektù)
Organizace pøedkládá ekonomickému odboru ministerstva do

20)
21)

Zákon è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù
Zákon è. 218 Sb. o rozpoètových pravidlech, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Vyhláška MF è. 40/2001 Sb.

Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.
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Seznam "Pøíloh" a "Vzorù"
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 8. 2002 è. j. 620/02-EO-R
o zpùsobu a podmínkách financování programù reprodukce majetku
Pøíloha è. 1:
Vzor: è. 1 Žádost o schválení investièního zámìru a registrace akce (projektu)
è. 2 Žádost o schválení dokumentace projektu
è. 3 Rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování realizace akce (projektu)
è. 4 Závìreèné vyhodnocení akce (projektu)
Pøíloha è. 2a) Rozpis závazných ukazatelù investièních výdajù na rok 200… pro:
è. 2b) Rozpis závazných ukazatelù neinvestièních výdajù na rok 200... pro:
Pøíloha è. 3 Prùvodka
Pøíloha è. 4 Používání mimorozpoètových prostøedkù (rezervní fond)
Pøíloha è. 5 Èerpání výdajù státního rozpoètu urèených na financování akcí (projektù) v roce 200…
Pøíloha è. 6 Vzor smlouvy o dílo - zhotovení investièního zámìru
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Pøíloha è. 1, vzor è. 1

èástka 3

Pøíloha è. 1
Vzor è. 1

Organizaèní složka státu
Ministerstvo spravedlnosti ÈR
Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
*)
Odbor investièní a majetkoprávní
*)
Odbor hospodáøské správy
*)
Samostatné oddìlení bezpeènosti a krizového øízení
È.

j.

Vyøizuje:

tel.:

e-mail:

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ INVESTIÈNÍHO ZÁMÌRU
A REGISTRACI AKCE (PROJEKTU)
V pøíloze pøedkládáme investièní zámìr(y) a formuláøe RA 80-82 na akci(e) a projekty:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
a žádáme o:
1) SCHVÁLENÍ INVESTIÈNÍHO(CH) ZÁMÌRU(Ù)

Ekonomický odbor
2) REGISTRACI AKCE(Í) PROJEKTU(Ù) A ZMÌNU ZÁVAZNÝCH
UKAZATELÙ INVESTIÈNÍCH A NEINVESTIÈNÍCH VÝDAJÙ
Souèasnì dochází ke zvýšení rozpoètové položky ……………………………

V ……………… dne ………………

________________________________________
*)

Nehodící se škrtnìte

…………………………………..
razítko a podpis
(organizaèní složka státu)

èástka 3

Pøíloha è. 1, vzor è. 2
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Pøíloha è. 1
Vzor è. 2

Organizaèní složka státu
Ministerstvo spravedlnosti ÈR
Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
*)
Odbor investièní a majetkoprávní
*)
Odbor hospodáøské správy
*)
Samostatné oddìlení bezpeènosti a krizového øízení
È.

j.

Vyøizuje:

tel.:

e-mail:

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ DOKUMENTACE (PROJEKTU)
V pøíloze pøedkládáme dokumentaci projektu(ù) a formuláøe RA 80-82 na projekt(y):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
a žádáme o:
1) SCHVÁLENÍ DOKUMENTACE PROJEKTU(Ù)

Ekonomický odbor
2) VYDÁNÍ SOUHLASU SE ZADÁNÍM REALIZACE PROJEKTU(Ù)
Souèasnì dochází ke zvýšení rozpoètové položky ……………………………

V ……………… dne ………………

________________________________________
*)

Nehodící se škrtnìte

…………………………………..
razítko a podpis
(organizaèní složka státu)
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Pøíloha è. 1, vzor è. 3

èástka 3

Pøíloha è. 1
Vzor è. 3

Organizaèní složka státu
Ministerstvo spravedlnosti ÈR
Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
*)
Odbor investièní a majetkoprávní
*)
Odbor hospodáøské správy
*)
Samostatné oddìlení bezpeènosti a krizového øízení
È.

j.

Vyøizuje:

tel.:

e-mail:

ROZHODNUTÍ O ÚÈASTI STÁTNÍHO ROZPOÈTU
NA FINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE (PROJEKTU)
V pøíloze pøedkládáme:
- dokumentaci na zadání veøejné zakázky
- návrh smlouvy o dílo
- formuláøe ISPROFIN 80-89
- souhlas se zadáním realizace projektu
a žádáme o:
1) SCHVÁLENÍ PØEDLOŽENÉ DOKUMENTACE

Ekonomický odbor

2) VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ÚÈASTI STÁTNÍHO ROZPOÈTU NA FINANCOVÁNÍ
AKCE (PROJEKTU)
Souèasnì dochází ke zvýšení rozpoètové položky ……………………………

V ……………… dne ………………

__________________________________
*)

Nehodící se škrtnìte

…………………………………..
razítko a podpis
(organizaèní složka státu)

èástka 3

Pøíloha è. 1, vzor è. 4
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Pøíloha è. 1
Vzor è. 4

Organizaèní složka státu
Ministerstvo spravedlnosti ÈR
Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2
*)
Odbor investièní a majetkoprávní
*)
Odbor hospodáøské správy
*)
Samostatné oddìlení bezpeènosti a krizového øízení
È.

j.

Vyøizuje:

tel.:

e-mail:

ZÁVÌREÈNÉ VYHODNOCENÍ AKCE (PROJEKTU)
V pøíloze pøedkládáme:
- zprávu o plnìní závazných ukazatelù
- kolaudaèní rozhodnutí (rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu)
- vyúètování a finanèní vypoøádání se státním rozpoètem
- data ISPROFIN (formuláøe RA 80-89)
- kopii smlouvy o dílo (vèetnì pøípadných dodatkù)
a žádáme o:
1) ZÁVÌREÈNÉ VYHODNOCENÍ AKCE (PROJEKTU)

Ekonomický odbor

2) ZÁVÌREÈNÉ VYHODNOCENÍ - UKONÈENÍ AKCE (PROJEKTU)

V ……………… dne ………………

…………………………………..
razítko a podpis
(organizaèní složka státu)

__________________________________________
*)

Nehodící se škrtnìte

Program

Èíslo
akce
(Projektu)

*)

*)

EU

fin.
z

Celkem rozpoèet bez EU
Celkem rozpoèet EU
Celkem rozpoèet
SUV = systémovì urèené výdaje
IPV = individuálnì posuzo vané výdaje

Název investièní akce

Tøída 6 - Kapitálové výdaje

Závazné ukazatele :

0
0
0

PD

6126

0
0
0

Budovy...

6121

0
0
0

Ost. kap.
výdaje j. n.

6909

0
0
0

Výpoèetní
technika

6125

Organizaèní složka státu

Rozpis závazných ukazatelù investièních výdajù na rok 200 ... pro:

Pøíloha k è. j.

6122

0
0
0

Stroje...

6123

6111

0
0
0

0
0
0

Dopravní Program.
prostø.
vybav.

6141

0
0
0

Posk. inv.
pøísp.

6901

0
0
0

0
0
0

Pozemky Rezervy ...

6130

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem

v tis. Kè

Pøíloha è. 2a )

Skuteèné
èerpaní

strana 118
Pøíloha è. 2a)
èástka 3

Program

*)

Celkem rozpoèet bez EU
Celkem rozpoèet EU
Celkem rozpoèet

Název investièní akce

SUV = systém ovì urèené výdaje
IPV = individuálnì posuzované výdaje

EU

(Projektu)

*)

fin.
z

Èíslo
akce

Tøída 5 - Bìžné výdaje

Závazné ukazatele :

Rozpis závazných ukazatelù investièních výdajù na rok

Pøíloha k è. j.

0
0
0

DHMostatní

51370

v tis. Kè

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

51371
51621
51661 51670 51698 51710 51711 51720 51721
Skuteèné
DHMSlužby
Konsul.
Nákup Opravy Opravy
Školení
Nákup Údržba Celkem èerpaní
VT
telek. -VTslužeb a udrž. a udrž.
-VTSW
SW
(HW) INTERNET (studie)
-VTnem.
VT

Organizaèní složka státu

200 ... pro:

Pøíloha è. 2 b)

èástka 3
Pøíloha è. 2b)
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èástka 3

Pøíloha è. 3

Organizaèní složka státu
PRÙVODKA

Název akce:

……………………………………………………

Èíslo akce:

…………………………….

(vyplní investor)
(vyplní správce programu)

I. Investièní zámìr akce (projektu) a registrace
OSS

Vypracoval

Schválil

È. j.

Datum

Podpis

Útvar MSp

Posoudil

Schválil

Schváleno
ANO / NE

È. j.

Datum
a podpis

Ekonomický Zaregistroval
odbor
ANO / NE

MF ÈR

Datum vydání
registraèního listu

Schválil

Datum

È. j.

È. j.

Datum
a podpis

Podpis

II. Schválení dokumentace projektu
a vydání souhlasu se zadámním jeho realizace
OSS

Vypracoval

Schválil

È. j.

Datum

Podpis

èástka 3

Pøíloha è. 3

Útvar MSP

Ekonomický
odbor

MF ÈR

Posoudil

Schválil

Souhlas se zadáním
ANO / NE
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Schváleno
ANO / NE

Vydání souhlasu dne

Schválil

Datum

È. j.

Datum
a podpis

È. j.

Datum
a podpis

È. j.

Podpis

III. Rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování akce
OSS

Vypracoval

Schválil

È. j.

Datum

Podpis

Útvar MSP

Posoudil

Schválil

Schváleno
ANO / NE

È. j.

Datum
a podpis

È. j.

Datum
a podpis

È. j.

Podpis

Ekonomický
odbor

MF ÈR

Souhlas se zadáním
ANO / NE

Schválil

Vydání souhlasu dne

Datum
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èástka 3

IV. Zmìna rozhodnutí o úèasti státního rozpoètu na financování akce
OSS

Vypracoval

Schválil

È. j.

Datum

Podpis

Útvar
MSP

Posoudil

Schválil

Schváleno
ANO / NE

È. j.

Datum
a podpis

Vydání rozhodnutí
dne

È. j.

Datum
a podpis

È. j.

Podpis

Ekonomický
odbor

MF ÈR

Rozhodnutí
ANO / NE

Schválil

Datum

V. Závìreèné vyhodnocení akce (projektu)
OSS

Vypracoval

Schválil

È. j.

Datum

Podpis

Útvar
MSP

Posoudil

Schválil

Schváleno
ANO / NE

È. j.

Datum
a podpis

Ekonomický
odbor

Schváleno
ANO / NE

Závìreèné vyhodnocení
vydal dne

È. j.

Datum
a podpis

èástka 3

Pøíloha è. 4
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Pøíloha è. 4

Ministerstvo spravedlnosti ÈR
ekonomický odbor

Postup
pøi používání mimorozpoètových prostøedkù
(rezervní fond)
Podle § 25 odst. 1 zák. è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech jsou organizaèní složky státu oprávnìny k pøekroèení závazných ukazatelù výdajù o použití mimorozpoètových zdrojù. Mimorozpoètové prostøedky se používají prostøednictvím rozpoètu (§ 45 odst. 3 zák. è. 218/2000 Sb.).
U rezervního fondu se používá platná rozpoètová skladba1).
Pøevedené prostøedky na financování programù podle
§ 47 zákona è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech
1) Organizaèní složka státu pøevede prostøedky rezervního fondu na zvláštní pøíjmový úèet Ministerstva spravedlnosti 47145120001/0710 - Doplòkové zdroje (mimorozpoètové) na financování programù reprodukce. Zároveò s pøevodem budou zaslány
formuláøe RA 80-89.
2) Ministerstvo spravedlnosti zvýší limit výdajù organizaèní složce státu, pøi èemž zvýšení limitù bude odpovídat èástce, která
byla pøevedena na úèet 4714-5120001/0710.
3) O tuto èástku bude organizaèní složka státu pøekraèovat závazné ukazatele.
Pøíklad úètování u OSS
Text

Èástka

MD

Dal

Parametr 1 Parametr 2

Prametr 1 Parametr 2

Pøevod na MSp èástka
1. bude použita na bìžné
výdaje

39 000

914

225/53451)

RF

Pøevod na MSp èástka
2. bude použita na bìžné
výdaje

100 000

914

225/633151)

RF

Text
Bìžné výdaje
Limitní oznámení na úèet
1.
s pøedèíslím 5020

Èástka

MD

Dal

Parametr 1 Parametr 2

Prametr 1 Parametr 2

39 000

221

201

89 000

410

321

89 000

321

223/5137051)

100 000

221

201

2. Pøedpis faktury

250 000

042

321

Úhrada z úètu
3.
s pøedèíslím 916 (908)

250 000

321

223/6125

2. Pøedpis faktury
3.

Úhrada faktury z úètu
5020

EU2)

1234567

EU2)

1234567

Kapitálové výdaje
1.

1)

2)

Limitní oznámení na úèet
s pøedèíslím 916 (908)

Opatøení ministerstva financí è. j. 111/74 200/1997 o rozpoètové skladbì ve znìní pozdìjších zmìn do konce roku 2002.
Od 1. 1. 2003 podle vyhlášky è. 323/2002 Sb. ministerstva financí o rozpoètové skladbì a resortních pøedpisù o rozpoètové
skladbì.
Závazné ukazatele státního rozpoètu napø. výdaje na realizaci Národního programu pøípravy ÈR na èlenství v EU
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èástka 3

Pøíloha è. 5
list è. 1

Èerpání výdajù státního rozpoètu urèených na financování
akcí (projektù) v roce 200...
Vykazující jednotka (investor):
Název :

IÈO :

Sídlo :

PSÈ :

Seznam pøedložených formuláøù:
Oznaèení

Název pøílohy

RA 81

Investièní potøeby a zdroje financování akce - stav ke dni 31.12.200... vèetnì dodatkù
(vstupní data ISPROFIN MF)

RA 82

Neinvestièní potøeby a zdroje financování akce - stav ke dni 31.12.200... vèetnì dodatkù
(vstupní data ISPROFIN MF)

RZ 13/00

Poèet listù

Èerpání výdajù a financování programù v roce 200...

Vykazující jednotka - investor (pøíjemce uvedených úèelovì urèených prostøedkù státního rozpoètu)
odešle výkaz tj.tento titulní list a výše uvedené pøílohy v jednom vyhotovení orgánu, který je správcem
programu v jehož rámci úèelovì urèené prostøedky státního rozpoètu poskytl, obce a organizace zøízené
okresními úøady jedno vyhotovení pøedají rovnìž pøíslušnému okresnímu úøadu.
Vypracoval :

Telefonní èíslo :

Schválil :

Datum a podpis :

èástka 3
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Pøíloha è. 5
list è. 2

Form. RZ 13/0... , list èíslo :
Èerpání výdajù státního rozpoètu urèených na financování
akcí (projektù) v roce 200…
Název programu :

Evid. èíslo
Údaje v tis. Kè *)

Návrh projektu, akce
Název ukazatele

Evid. èíslo
Upravený rozpoèet
sl. 1

Mimorozpoètové zdroje rozpoètové organizace

Skuteènost
vè. dodateèných
odvodù

Rozdíl
(sl. 2 - sl. 1)

sl. 2

sl. 3

-

-

Návratná finanèní výpomoc

0

Systémovì urèené výdaje (INV)

0

Individuálnì posuzované výdaje

0

Systémovì urèené výdaje (NEINV)

0

Mimorozpoètové zdroje rozpoètové organizace

-

-

Návratná finanèní výpomoc

0

Systémovì urèené výdaje (INV)

0

Individuálnì posuzované výdaje

0

Systémovì urèené výdaje (NEINV)

0

Mimorozpoètové zdroje rozpoètové organizace

-

-

Návratná finanèní výpomoc

0

Systémovì urèené výdaje (INV)

0

Individuálnì posuzované výdaje

0

Systémovì urèené výdaje (NEINV)

0

Mimorozpoètové zdroje rozpoètové organizace

-

-

Návratná finanèní výpomoc

0

Systémovì urèené výdaje (INV)

0

Individuálnì posuzované výdaje

0

Systémovì urèené výdaje (NEINV)

0

Souhrnné údaje za kapitolu celkem - pøevod na další stranu formuláøe **
Mimorozpoètové zdroje rozpoètové organizace

-

-

Návratná finanèní výpomoc

0

Systémovì urèené výdaje (INV)

0

Individuálnì posuzované výdaje

0

Systémovì urèené výdaje (NEINV)

0

Poznámky: *) uvádí se údaje bez transferù jak pøijatých tak pøedaných jiným kapitolám, **) nehodící se škrtne
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VZOR
Smlouva o dílo
Smluvní strany
Èeská republika - (organizaèní složka státu)
Se sídlem:
IÈ:
Zastoupena:
(dále jen "objednavatel")
a
Firma:
Se sídlem:
IÈ:
Zapsaná v obchodním rejstøíku:
Zastoupena:
(dále jen "zhotovitel" spoleènì dále jen "smluvní strany")
uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanoveními §§ 536 a násl. zákona è. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
I.
Úèel smlouvy
Úèelem této smlouvy je zhotovení investièního zámìru pro potøeby zhotovitele jakožto povinné souèásti podkladù nutných
k registraci akce (projektu) reprodukce majetku organizaèní složky státu ve smyslu vyhlášky MF è. 40/2001 Sb., o úèasti státního rozpoètu na financování programù reprodukce majetku správcem programu (dále jen "úèel smlouvy").
II.
Pøedmìt smlouvy
Pøedmìtem smlouvy je investièní zámìr zpracovaný v souladu s vyhláškou MF è. 40/2001 Sb., o úèasti státního rozpoètu na
financování programù reprodukce majetku a Instrukcí Ministerstva spravedlnosti è. j. 620/02-EO-R o postupu pøi financování
programù reprodukce majetku v resortu Ministerstva spravedlnosti (dále jen "dílo").
III.
Lhùta k provedení díla
(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle èlánku II této smlouvy nejpozdìji do …………….
(2) Lhùta k provedení díla zaèíná plynout dnem podpisu smlouvy.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran.
(1) Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli na jeho žádost všechny podklady potøebné ke zhotovení díla neprodlenì po
podpisu této smlouvy.
(2) Objednavatel má právo provést kontrolu provádìní díla, kdykoliv o to požádá.
(3) Zhotovitel je povinen zhotovit dílo podle pokynù a na základì podkladù pøedaných mu objednatelem a ve lhùtì podle èlánku
III této smlouvy.
(4) Zhotovitel prohlašuje, že ovládá všechny platné právní pøedpisy vztahující se k provádìnému dílu a zpùsobu jeho provedení.
(5) Zhotovitel je povinen znát a dodržovat po celou dobu provádìní díla platné právní pøedpisy vztahující se k provádìnému
dílu. Vyžaduje-li objednatel postup nebo úkon, který by byl v rozporu s platnými právními pøedpisy, je zhotovitel povinen o této skuteènosti objednatele neprodlenì informovat. Trvá-li objednavatel na postupu, který je v rozporu se zákonem nebo jiným
platným právním pøedpisem, vzniká zhotoviteli právo na odstoupení od smlouvy.
(6) Zjistí-li objednavatel, že zhotovitel nedodržuje platné právní pøedpisy vztahující se k provádìnému dílu, neprodlenì na tuto skuteènost upozorní zhotovitele. Zhotovitel je povinen bez zbyteèného odkladu sjednat nápravu.
(7) Zhotovitel je povinen vrátit objednateli všechny podklady, které mu tento ke zhotovení díla poskytl a to nejpozdìji pøi
pøedání díla.
(8) Zhotovitel je povinen zachovávat mlèenlivost o všech skuteènostech, o kterých se dovìdìl v souvislosti s provádìním díla.
(9) Vrátí-li správce programu investièní zámìr objednavateli pro vady díla, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit postupem
ve smyslu èlánku VI této smlouvy.
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V.
Cena
(1) Cena za zhotovení díla èiní …………………………… (slovem: …………….…..)
(2) Cena podle pøedchozího odstavce je koneèná, kromì odmìny za dílo obsahuje i oprávnìné náklady zhotovitele.
(3) Cena za dílo je splatná až po øádném provedení a pøedání díla objednavateli, a to ve lhùtì ……………. dní ode dne pøevzetí
øádnì zhotoveného díla objednavatelem.
VI.
Vady díla
(1) Dílo je zhotoveno øádnì, bylo-li zhotoveno v souladu s èlánkem IV této smlouvy a je-li schopno naplnit úèel smlouvy podle èlánku I této smlouvy.
(2) Dílo má vady, není-li zhotoveno v souladu s platnými právními pøedpisy vztahujícími se k provádìní díla i dílu samotnému, nebo není-li schopno naplnit úèel smlouvy podle èlánku I této smlouvy.
(3) Má-li dílo vady podle pøedchozího ustanovení nebo není-li schopno splnit úèel této smlouvy podle èlánku I, je zhotovitel
povinen na vyzvání objednavatele tyto vady neprodlenì odstranit. Vady lze pokládat za odstranìné, je-li dílo schopno splnit úèel
smlouvy podle èlánku I této smlouvy.
VII.
Pøedání díla
Zhotovitel je povinen pøedat øádnì zhotovené dílo v místì sídla objednavatele.
VIII.
Sankce
(1) Nezhotoví-li zhotovitel dílo øádnì v souladu s èlánkem VI odstavcem 1 této smlouvy ve lhùtì podle èlánku III této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i zapoèatý den zpoždìní.
(2) Nemùže -li dílo naplnit úèel smlouvy podle èlánku I této smlouvy pro vady ve smyslu èlánku VI odstavec 2 této smlouvy
a vrátí-li správce programu dílo objednavateli, je zhotovitel povinen vady díla neprodlenì odstranit na své náklady. Uplyne-li lhùta ke zhotovení díla podle èlánku III této smlouvy døív než zhotovitel odstraní vady díla tak, aby toto bylo schopno splnit úèel
smlouvy, je povinen objednavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i zapoèatý den omeškání.
(3) Poruší-li zhotovitel nìkterou z povinností uvedenou v èlánku IV odstavcích 8 nebo 9, je povinen uhradit objednavateli škodu, která tomuto vznikla v souvislosti s porušením výše uvedených povinností zhotovitelem.
(4) Poruší-li objednavatel povinnost uvedenou v èlánku IV odstavci 1 této smlouvy anebo trvá-li objednavatel na postupu, který
je v rozporu se zákonem nebo jiným platným právním pøedpisem, v dùsledku èehož zhotovitel využije svého práva na odstoupení
od smlouvy, vzniká mu nárok na náhradu škody.
IX.
Spoleèná ujednání
(1) Tato smlouva je uzavøena ve ètyøech exempláøích po dvou pro každou smluvní stranu.
(2) Tato smlouva byla uzavøena svobodnì, bez nátlaku a v dobré víøe.
(3) Tato smlouva se øídí zákonem è. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znìní pozdìjších pøedpisù a souvisejícími pøedpisy, pøièemž spory z této smlouvy mezi smluvními stranami, které se nepodaøí vyøešit mimosoudním zpùsobem, budou postoupeny øádnému soudu na území Èeské republiky.
(4) Tuto smlouvu lze mìnit jenom písemnými, vzestupnì èíslovanými, datovanými a obìma smluvními stranami podepsanými
dodatky.
(5) Smluvní strany prohlašují, že znìní smlouvy porozumìly, s jejím znìním souhlasí na dùkaz èeho ji vlastnoruènì podepsaly.
V ……….………………….. dne ………………

V ……….………………….. dne ………………

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Èeská republika - OOS
Jméno, pøíjmení:
Funkce:

Firma
Jméno, pøíjmení:
Funkce:

……………………………………………
podpis

……………………………………………
podpis

èástka 3
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16
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 23. prosince 2002 è. j. 423/2002-Org.
kterou se mìní a doplòuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti
ze dne 3. prosince 2001, è. j. 505/2001-Org., kterou se vydává
VNITØNÍ A KANCELÁØSKÝ ØÁD
PRO OKRESNÍ, KRAJSKÉ A VRCHNÍ SOUDY
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001,
è. j. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitøní a kanceláøský øád
pro okresní, krajské a vrchní soudy, uveøejnìná pod è. 1/2002
Sbírky instrukcí a sdìlení Ministerstva spravedlnosti Èeské
republiky, se mìní takto:
Èl. I.
1. V § 1 odst. 2 vìta druhá se pøed støedník vkládá "(vèetnì
senátù evidenèních)*)"
2. Za § 1 odst. 2 se vkládá následující odkaz pod èarou:
________________________________________
*)

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20.6.2002, è. j.
20/2002-SM, kterou se upravuje postup pøi evidenci a zaøazování
rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudù do systému elektronické evidence soudní judikatury.

3. V § 4 se do závorky na první místo vkládají slova "zabezpeèení práce evidenèního senátu".
4. V § 5 odst. 2 poslední vìta se pøed teèku vkládají slova
"a zajiš•uje potøebnou spolupráci s evidenèním senátem
soudu".
5. V § 8 se za písm. g) vkládá písm. h) v tomto znìní: "Na
pokyn pøedsedy senátu pøedkládá odbornému referentovi
kanceláøe evidenèního senátu rozhodnutí pøijaté senátem
soudu k zaøazení do vnitøní evidence soudu v neveøejné
databázi programu JUDIKATURA*).
6. Za § 8 písm. h) se vkládá následující odkaz pod èarou:
________________________________________
*)

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20.6.2002, è. j. 20/2002SM, kterou se upravuje postup pøi evidenci a zaøazování rozhodnutí
okresních, krajských a vrchních soudù do systému elektronické evidence soudní judikatury.

7. V § 8 písm. d) písm. bb) se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu obcí s rozšíøenou pùsobností, v hlavním mìstì Praze mìstské èásti urèené Statutem hlavního mìsta Prahy a ve mìstech Brno, Ostrava
a Plzeò magistrátùm tìchto mìst." (dále jen "obecní úøad
obce s rozšíøenou pùsobností")
8. V § 8 písm. d) písm. cc) se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností".
9. V § 8 písm. e) písm. bb) se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností".

10. V § 8 písm. e) písm. cc) se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností".
11. V § 8 písm. e) písm. dd) se slova "okresnímu úøadu" nahrazují slovy "obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností".
12. V § 8 písm. e) písm. gg) se slova "okresního úøadu" nahrazují slovy "obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností".
13. Do § 21 odst. 4 se za poslední vìtu vkládá vìta: "Na základì pokynu pøedsedy senátu (samosoudce) lze takovou
kopii (stejnopis) poskytnout i elektronickou cestou."
14. Do § 36 odst. 2 se za písmeno b) a jeho text vkládá: "c)
lhùta pro rozhodnutí podle § 71 odst. 6 tr.ø." Dosavadní
písmeno c) a jeho text se oznaèuje jako d).
15. Do § 44 odstavec 4 se za poslední vìtu doplòuje znamínko
x) - odkaz k textu na spodním okraji listu.
x) "Postup vyššího soudního nebo protokolujícího úøedníka
v tìchto pøípadech je podrobnìji upraven v Metodickém
pokynu Ministerstva spravedlnosti ze dne 27. záøí 2002
è. j. 162/ 2002-Org. k postupu vyššího soudního úøedníka a protokolujícího úøedníka pøi poøizování zvukového
záznamu a úkonù navazujících podle § 55 b tr. øádu."
16. V § 77 odst. 1 písm. a) se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností".
17. V § 77 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úøad" nahrazují slovy "obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností".
18. § 77 odst. 1 písm. d) zní: "jde-li o zákaz øízení motorových vozidel, obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností,
v jehož obvodu má odsouzený trvalý pobyt."
19. Z § 79 odst. 1, první vìty se vypouštìjí slova "nebo okresní úøad". Za první vìtu se vkládá vìta: "Vztahuje-li se
zákaz pobytu na území celého kraje, vyrozumí se místo
obecních úøadù krajský úøad."
20. Z § 85 odst. 4 vìta tøetí se vypouštìjí slova: "finanènímu referátu pøíslušného okresního úøadu nebo".
21. V § 86 odst. 3 písm. d) se za slova "okresními úøady"
doplòují slova "resp. obecními úøady obcí s rozšíøenou pùsobností".

strana 130

Instrukce è. 16

22. V § 86 odst. 3 písm. e) zní: "øidièské prùkazy referátu
dopravy obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, v jejímž obvodu má držitel trvalý pobyt, pokud pøíslušnost
nelze zjistit, referátu dopravy obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností v místì sídla soudu."
23. V § 88 odst. 2 vìta tøetí zní: "Pokud by zdravotnické zaøízení podle pøílohy è. 9 nebo zaøízení ambulantního léèení pacienta nepøijalo, je tøeba tuto otázku projednat s odborem zdravotnictví pøíslušného krajského úøadu."
24. Do § 102 odst. 1 vìty tøetí se za slova "po povolení obnovy øízení" vkládají slova: "anebo po postupu podle § 306
a odst. 2 tr. øádu".
25. § 128 odst. 1 zní: "Výkon pøedbìžného opatøení podle
§ 76a o.s.ø. naøízený soudem zajistí soud, který o nìm rozhodl, v souèinnosti s pøíslušnými státními orgány, pøedevším obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností, který
návrh podal."
26. V § 148 - nahradit odkaz pod èarou - Instrukci è. 109/
93-J na Instrukci ze dne 14. 9. 2001 è. j. 554/2001-MO-J,
27. V § 150 odst. 5 zní: U krajských soudù se vede samostatný rejstøík (rejstøíky) Cad pro zápis návrhù na pøezkoumání ve vìcech podle § 7 odst. 3, 4 zák. è. 150/2002 Sb.,
samostatný rejstøík Az pro zápis návrhù ve vìcech dle zákona o azylu, a samostatný rejstøík Ca pro zápis ostatních
vìcí správního soudnictví.
28. V § 150 se vypouští odst. 6 a dosavadní odst. 7 se oznaèuje jako odst. 6.
29. V § 152 odst. 1 zní: "(1) K rejstøíkùm Cad, Az a Ca se
vede ke každému samostatný seznam jmen."
30. V § 152 odst. 4 poslední vìta zní: "k rejstøíku Cmo se
vede seznam jmen".
31. V § 153 odst. 2 zaèátek vìty druhé pøed závorkou zní:
"u podání, která mají být zapsána do rejstøíku PP, C, Cm,
Cad, Az, Ca, D, K, Kv, E, P, L, Ro, Sm, U a Nc".
32. V § 163 odst. 1 písm. b) dosavadní bod 4. se nahrazuje
textem: "rejstøík Cad, Az a Ca"

èástka 3

veden spoleèný, uvede se pøed oznaèením rejstøíku vždy èíslo
oddìlení podle rozvrhu práce, a to arabskou èíslicí (napø. 1T
43/2002, 1C 27/2002).
(3) U trestních spisù zaslaných soudu státním zástupcem
v souvislosti s podáním obžaloby nebo návrhu na potrestání,
se spisová znaèka soudu napíše na spisový obal zpravidla nad
spisovou znaèku státního zastupitelství a spisová znaèka státního zastupitelství se pøeškrtne.
(4) Spisová znaèka, kterou vìc dostane u soudu druhého
stupnì, se napíše na spisový obal jen obyèejnou tužkou. Po
vrácení spisu soudu prvního stupnì se tato znaèka na obalu
vymaže. Spisová znaèka, kterou vìc dostane u soudu druhého
stupnì, se trvale vyznaèí na pøedkládací zprávì.
(5) Spisová znaèka, kterou vìc dostane u soudu dožádaného, se vyznaèí trvale na èísle listu, kde je uvedeno dožádání. Na obalu se píše jen obyèejnou tužkou a po vrácení spisu
se tato znaèka na obalu vymaže.
(6) Spisová znaèka u spisu postoupeného nebo pøikázaného
se trvale vyznaèí na spisovém obalu, na prvním listu spisu a na
listu nebo rozhodnutí, kde rozhodnuto o postoupení nebo pøikázání. Pùvodní spisová znaèka se pøeškrtne tak, aby zùstala
èitelná.
(7) Jestliže byla na základì výsledku øízení o mimoøádném
opravném prostøedku, nálezu Ústavního soudu, vylouèením
z jiné vìci nebo postupem podle § 306a odst. 2 tr. øádu vìc
zapsána pod novou spisovou znaèku, uvede se pod ní do závorky spisová znaèka pùvodní; ta se uvede i na všechna další
rozhodnutí pod jejich èíslo jednací (§ 169)."
35. V § 168 odst. 3 druhá vìta za slovy "pro porušení zákona" vkládají slova "nebo dovolání, kasaèní stížnosti, zrušení rozhodnutí dle § 306a odst. 2 tr. øádu nebo zrušení
rozhodnutí nálezem Ústavního soudu".
36. V § 184 vìta první se za slova dovolání se vkládají slova "nebo Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasaèní stížnosti",.
37. V § 185 odst. 1 v první vìtì se vypouští "Cao".
38. V § 187 odst. 1 první vìta za slovo "zmateènost" se doplòují slova "nebo kasaèní stížnosti".
39. V § 192 odst. 2 v závorce se slova "napø. obecním èi okresním úøadùm k úèelu øízení o pøestupku" nahrazují slovy: "napø. obecním úøadùm nebo zvláštním orgánùm obcí,
pøíp. jiným státním orgánùm k úèelu øízení o pøestupku".

33. V § 163 odst. 1 písm. c) se vypouští bod 18. až 24.
Èl. II
34. § 167 zní:
1. Pøíloha è. 1, 1. Rejstøík T - vzor è. 4 v.k.ø., oddíl I. zní:
"Spisová znaèka
(1) Každý spis dostane spisovou znaèku. Spisová znaèka se
skládá z oznaèení a bìžného èísla rejstøíku, do nìhož je vìc
zapsána, lomená letopoètem. Do 31.12.1999 byla uvádìna ve
spisové znaèce pouze poslední dvì èíslice letopoètu (napø. T
16/2000, C 134/2000, T 17/99).
(2) Vede-li se pro každé z nìkolika soudních oddìlení rejstøík samostatnì anebo je-li pro nìkolik soudních oddìlení

"Do rejstøíku T se zapisují všechny trestní vìci, v nichž byla státním zástupcem podána obžaloba nebo po zkráceném
øízení návrh na potrestání. V druhém pøípadì se do sloupce 2
vyznaèí èervenì symbol "Z".
Do rejstøíku T se pod novým èíslem zapíše též vìc:
1. vylouèená z jiné trestní vìci,
2. v níž byla povolena obnova øízení (krom pøípadù, kdy
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3.
4.
5.
6.
7.
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se zrušením rozhodnutí vìc byla vrácena SZ k došetøení),
v níž bylo pùvodní rozhodnutí na základì stížnosti pro
porušení zákona, dovolání nebo nálezem Ústavního
soudu zrušeno a naøízeno nové projednání vìci,
vìc, kterou státní zástupce znovu soudu pøedložil s obžalobou poté, když mu byla vrácena k došetøení, nebo
když došlo k odmítnutí návrhu na potrestání,
v níž bylo pùvodní rozhodnutí zrušeno podle § 306a
odst. 2 tr. øádu,
v níž došlo k pøevzetí obèana ÈR k trestnímu stíhání
nebo výkonu trestu,
v níž došlo k postoupení trestní vìci mladistvého po
právní moci rozsudku.

V pøípadech 1.- 5. se vyznaèí vzájemný vztah v poznámkovém sloupci u obou zápisù a vìci se nadále vedou pod novou spisovou znaèkou.
Je-li ve skupinové vìci povolena obnova øízení nebo je-li na
základì stížnosti pro porušení zákona, dovolání, nálezem Ústavního soudu nebo postupem podle § 306a tr.ø. rozsudek
zrušen jen ohlednì nìkteré z odsouzených osob, zapíše se
novì do rejstøíku jen tato osoba (bod 2., 3. a 5)."
2. Pøíloha è. 1, 1. Rejstøík T - vzor è. 4 v.k.ø. - sloupec 8 zní:
"Zde se uvede datum (den a mìsíc) a zpùsob vyøízení soudem prvního stupnì. Vyznaèení se provede zkratkou:
"ods.", - byl-li obvinìný alespoò pro jeden skutek uznán
vinným,
"zprošt`.", - byl-li obvinìný zproštìn celé obžaloby nebo návrhu na potrestání
"zast.", - bylo-li celé trestní stíhání zastaveno,
"zpìtvz.", - vzal-li státní zástupce obžalobu zpìt,
"vrác.", - byla-li vìc vrácena státnímu zástupci k došetøení,
"spoj.", - byla-li vìc spojena s jinou vìcí,
"vylouè.", - byla-li vìc ohlednì nìkterého ze spoluobvinìných vylouèena k samostatnému projednávání,
"pøikáz.", - zde se uvede datum pøedložení vìci soudu vyššího stupnì k rozhodnutí o pøíslušnosti nebo odnìtí a pøikázání vìci,
"post.", - byla-li vìc postoupena jinému orgánu,
"podm. zast."- bylo-li trestní stíhání podmínìnì zastaveno,
"nar. + zast."- bylo-li schváleno narovnání a v jeho, dùsledku celé trestní stíhání zastaveno,
"tr. pøík." - byl-li vydán trestní pøíkaz.
"odmít." - byl-li návrh na potrestání odmítnut (§ 314c odst.
1 písm. c tr.ø.)
Kterému orgánu byla vìc postoupena se uvede v poznámkovém sloupci s uvedením data odeslání spisu. Údaje se zapisují do
sloupce 8 ihned po vydání rozhodnutí soudem prvního stupnì bez
ohledu na právní moc. V pøípadì návrhu na pøikázání vìci jinému soudu se údaj o tomto soudu zapíše pøi pøedložení vìci soudu
vyššího stupnì. Vìci pøerušené se ve sloupci 8 nevyznaèují;
pøerušení se vyznaèí v poznámkovém sloupci (16). Pokud byl
podán vèas odpor proti trestnímu pøíkazu, údaj se pøeškrtne; ve
sloupci 16 se uvede datum, kdy byl odpor podán, a ve sloupci
8 se vyznaèí další zpùsob vyøízení. Obdobnì se postupuje v pøípadech, kdy bylo rozhodnutí soudu prvého stupnì zcela zrušeno
a naøízeno nové projednání, kdy soud vyššího stupnì nepøikázal
vìc jinému soudu nebo bylo rozhodnuto podle § 308 odst. 1 tr.ø.,
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že bude pokraèováno v trestním øízení."
- oddíl III. - Vìci pro úèely výkaznictví obživlé zní:
"Za rejstøíkový pøevod založený podle oddílu V. se uvede
oddíl obživlých vìcí. V tomto oddílu se uvedou pod sebou
mìsíce s vyhrazením dostateèného místa u každého mìsíce
pro vyznaèování bìžných èísel.
Jestliže v dùsledku rozhodnutí soudu vyššího stupnì musí
následovat øízení pøed soudem prvního stupnì po úplném nebo
èásteèném zrušení rozhodnutí nebo po nevyhovìní návrhu na
zmìnu pøíslušnosti èi odnìtí a pøikázání vìci, zapíše se bìžné
èíslo takto obživlé vìci v pøíslušném mìsíci v oddílu obživlých
vìcí. Jestliže obživlá vìc je zapsána v bìžném roèníku rejstøíku,
zapíše se v oddílu obživlých vìcí pouhé bìžné èíslo; jestliže
obživne vìc z nìkterého døívìjšího roèníku, zapíší se u bìžného
èísla ve zlomku i èíslice pøíslušného roèníku.
Bylo-li rozhodnutí soudu prvního stupnì zrušeno v plném
rozsahu nebo nebylo-li vyhovìno návrhu na zmìnu pøíslušnosti nebo odnìtí a pøikázání vìci, pùvodní zápis ve sloupcích
8, 11 a 12 se èervenì pøeškrtne. Obdobnì se postupuje v pøípadech, byl-li proti trestnímu pøíkazu podán vèas odpor. Byloli rozhodnuto dle § 308 tr. ø., že bude pokraèováno v trestním
stíhání, pøeškrtne se údaj ve sloupci 8. Obdobnì se postupuje
v pøípadech použití § 227 tr.ø. Po novém rozhodnutí se údaje
ve sloupci 8, 1 a 12 doplní dalším zápisem. Bìžné èíslo v oddílu obživlých vìcí se pøeškrtne, až je vìc pojata do statistického výkazu jako opìt vyøízená."
3. Pøíloha è. 1, 5. Rejstøík právních dožádání, všeobecných
vìcí - v závorce se vypouštìjí zkratky Ne, Ntv, Capj, Nad,
Nao, Na a Da.
Oddíl I. - písmeno e) v textu za zkratkou Dc se vypouštìjí
zkratky Ntv, Capj, Nao, Nad, Na a Da.
Oddíl II. - sloupec 5 poslední odstavec zmìnit dosavadní èíslo Instrukce 109/93-J na è. j. 554/2001-MO-J ze dne 14. 9.
2001 a ustanovení v závorce § 136 v.k.ø. nahradit ustanovením
§ 148.
Bod 6c - V èásti "Pro vrchní soudy se vedou rejstøíky": se vypouští v bodu A (pro trestní úsek) bod 3. a nahrazuje se bodem
4. a vypouští se celý bod C pro správní úsek.
Oddíl V. - Dosavadní text bodu 22. se vypouští a nahradí se
textem bodu 17., v dùsledku èehož budou pøeèíslovány body
18. - 23. na body 17. - 22.
4. Pøíloha è. 1, 11. Rejstøík Co - v nadpisu se vypouští zkratka Cao
V oddílu I. odst. 2 se ve druhé vìtì vypouští slova: "stížnosti
pro porušení zákona,".
V oddílu II. U vrchních soudù jsou vedeny rejstøíky: - se vypouští èást zaèínající slovy: "Pro správní úsek soudu Rejstøík
Cao…
5. Pøíloha è. 1, 12. Rejstøík A - vzor a text k bodu 12 se vypouští.
6. Pøíloha è. 1, 23. vzor è. 183 v.k.ø. - grafický vzor se
nahrazuje novým, vèetnì nadpisu.
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23. Rejstøík Cad, Az, a Ca vzor è. 183 v.k.ø.
první strana
Bìžné èíslo
Senát

Samosoudce

Došlo dne

Žalobce - Navrhovatel

Správní orgán - Odpùrce

Pøemìt øízení

1

2

3

4

5

6

druhá strana
Datum
jednání

Datum a zpùsob vyøízení soudem

Právní
moc dne

Soudní
poplatky

Evid. èís.
stat.

Poznámka

7

8

9

10

11

12

I.

stoupených. V závorce se uvede datum, kdy vìc pùvodnì
došla soudu. U podání uèinìných ústnì do protokolu se uvede
den jejich sepsání.

"Do rejstøíkù se zapisují
a) návrhy ve vìcech dùchodového pojištìní, dùchodového
zabezpeèení, nemocenského pojištìní, pojistného na sociální zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti vèetnì vìcí nemocenské péèe v ozbrojených silách, uchazeèù o zamìstnání a jejich hmotného zabezpeèení podle pøedpisù o zamìstnanosti, sociální péèe a státní sociální podpory (Cad).
b) návrhy ve vìcech dle zákona o azylu (Az).
c) ostatní návrhy ve vìcech správního soudnictví (Ca).
d) vìci ve kterých v dùsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu dochází k zrušení rozhodnutí krajského soudu a vìc je mu vrácena k dalšímu
øízení, nebo po povolení obnovy øízení. V tomto pøípadì
se vyznaèí vzájemná souvislost u obou zápisù.
e) návrhy na povolení obnovy øízení ve smyslu ustanovení
§ 114 s.ø.s.

Sloupec 4:
V tomto sloupci se uvede jméno a pøíjmení (název a sídlo)
žalobce.
Je-li v téže vìci více žalobcù zapisují se pod sebe do samostatných øádkù a rozliší se malými písmeny. Pøibere-li se
bìhem øízení další úèastník, pøipíše se pod dosavadní úèastníky. Ve vìcech azylových se vedle jména a pøíjmení žalobce
uvede specializované èíslo, pod kterým je veden v seznamu
žadatelù o azyl.
Vstoupí-li do øízení vedlejší úèastník (§ 93 o.s.ø.), zapíše se
jeho jméno a pøíjmení (oznaèení a sídlo) ve sloupci, ve kterém
je zapsán úèastník, jemuž pomáhá. Vedle se pøipojí zkratka
"vedl. úè.".
Nastoupí-li místo žalobce nìkdo jiný podle § 92 o.s.ø.,
jméno zapsaného žalobce se èervenì podškrtne a zapíše se
jméno jiného žalobce. Do poznámkového sloupce se zapíše
datum s poznámkou, kdy zmìna subjektu nastala (napø. 15/6 zmìna subjektu).

Oddíl I zní:

Pro každou ze skupin vìcí uvedenou pod a), b), c) se založí
samostatný rejstøík (rejstøíky)."
Oddíl II. zní:
"Jednotlivé sloupce rejstøíkù se vyplòují takto:
Sloupec 1 a 2:
Bìžná èísla poèínají v každém kalendáøním roce vždy jednièkou. Zapíší se do sloupce 1 nebo 2 podle toho, zda jde o vìc
senátní nebo samosoudcovskou. Jestliže se dodateènì ukáže,
že vìc zapsaná jako samosoudcovská je vìcí senátní, zapíše se
bìžné èíslo ve sloupci 1 a ve sloupci 2 se škrtne. Obdobnì se
postupuje v opaèném pøípadì.
Sloupec 3:
Zde se uvede datum, kdy návrh došel na soud. V pøípadech
zrušení rozhodnutí Nejvyšším správním soudem zapíše se datum, kdy spis došel soudu. Stejnì se zapíše datum u vìcí po-

Sloupec 5:
Zde se oznaèí názvem a sídlem správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal.
Sloupec 6.:
Zde se oznaèí název, sídlo, datum a jednací èíslo napadeného rozhodnutí èi struèné oznaèení jiného pøedmìtu øízení.
Sloupec 7:
Zde se uvede datum jednání. Bylo-li ve vìci konáno nìkolik jednání, píší se jednotlivá data pod sebe. Nebylo-li naøízené jednání konáno, datum se èervenì pøeškrtne.
Sloupec 8:
Pøi vyplòování tohoto sloupce se užije pøimìøenì návodu
pro vyplòování sloupce 8 rejstøíku C.
Sloupec 9:

èástka 3
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Zde se uvede datum, kdy rozhodnutí vyznaèené ve sloupci
7 nabylo právní moci.
Sloupec 11:
Zde se uvede evidenèní èíslo statistiky. Není-li dùvod k zapsání vìci do statistického listu (napø. pøi postoupení vìci jinému soudu), proškrtne se tento sloupec vodorovnou èárkou pøi
vyplòování data právní moci.
Sloupec 12:
Zde se kromì bìžných poznámek o spisovém obìhu, psaných tužkou a poznámek, které jsou pøedepsány na jiných
místech tohoto pøedpisu vyznaèí trvale:
a) pøerušení øízení,
b) pokraèování v pøerušeném øízení,
c) vrácení podání k odstranìní vad,
d) datum podání kasaèní stížnosti, návrhu na obnovu øízení,
ústavní stížnosti a jejich výsledek,
e) oznaèení soudu nebo orgánu, jemuž byla vìc postoupena nebo pøikázána, s uvedením data odeslání,
f) pøibrání znalce písmenem "Zn" a pøibrání tlumoèníka
písmenem "Tl" (èervenì), datum usnesení o odmítnutí
podání podle § 43 odst. 2 o.s.ø. s poznámkou "odmítnuto"
g) datum rozhodnutí, jímž bylo zrušeno usnesení o zastavení pro nezaplacení soudního poplatku.
Oddíl III. zní:

strana 133

"Vìci pro úèely výkaznictví obživlé
Za rejstøíkový pøevod založený podle oddílu V. se uvede oddíl obživlých vìcí nadepsaný "Vìci obživlé v roce 20..........".
V tomto oddíle se uvedou pod sebe mìsíce s vyhrazením místa pro vyznaèení spisových znaèek obživlých vìcí. Pùjde o pøípady, kdy øízení bylo zastaveno pro nezaplacení poplatku,
poplatek v odvolací lhùtì zaplacen, v dùsledku èehož došlo ke
zrušení usnesení o zastavení.
Bylo-li rozhodnutí soudu prvního stupnì zrušeno v celém
rozsahu, pùvodní zápis ve sloupcích 8 se èervenì pøeškrtne.
Po novém rozhodnutí se údaje ve sloupci 8 doplní dalším
zápisem. Bìžné èíslo v oddílu obživlých vìcí se pøeškrtne až
je vìc pojata do statistického výkazu jako opìt vyøízená."
Oddíl VI. zní:
"K rejstøíku Cad, Az a Ca se vedou seznamy jmen (§ 152
odst. 1 v.k.ø.) podle jmen a pøíjmení (názvu a sídla) navrhovatelù (žalobcù). V azylových vìcech se vedle jména a pøíjmení uvede specializované èíslo, pod kterým je žalobce veden
v seznamu žadatelù o azyl. V poznámkovém sloupci se vždy
uvede oznaèení protistrany a struèné oznaèení pøedmìtu øízení."
7. Pøíloha è. 4 zní:
PØÍLOHA è. 4
vnitøního a kanceláøského øádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy

OZNÁMENÍ
VÝSLEDKU TRESTNÍHO STÍHÁNÍ
B. è.

*)

Heslo

Trestný èin

Kdo se vyrozumívá

1.

Advokáti, advokátní koncipienti

úmyslné tr. èiny

Èeská advokátní komora

2.

Cizinci

všechny trestné èiny
s pøipojením opisu rozsudku

Min. spravedlnosti ÈR - mezinárodní odbor
Øeditelství služby cizinecké a pohranièní policie, PPÈR - cizinecký odbor
Konzulární oddìlení zastupitelského úøadu
státu, jehož je odsouzený obèanem*)

3.

Mìna

trestné èiny proti mìnì
podle § 140 a 144 tr. zák.

Èeská národní banka

4.

Notáøi,
notáøští koncipienti,
exekutoøi

úmyslné
tr. èiny

Ministerstvo spravedlnosti

uvedeny v pøíloze è. 5 instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. záøí. 2001, è. j. 554/2001-MO-J, kterou se upravuje postup justièních
orgánù ve styku s cizinou ve vìcech obèanskoprávních.
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5.

Ohrožení výchovy

a) trestné èiny podle šesté hlavy tr. oddìlení povìøené péèí o mládež pøízák. s výjimkou tr. èinù podle § 210 slušné podle místa bydlištì nezletr. zák.
tilého
b) všechny trestné èiny, kde vzhledem
k okolnostem èinu nebo osobì pachatele byly zjištìny skuteènosti,
zakládající ohrožení øádné výchovy
nezletilého

6.

Osoby, kterým byl v dùsledku tohoto všechny trestné èiny
trestního øízení odebrán cestovní pas
a tato skuteènost je dokumentována ve
spise

7.

Poslanci (senátoøi)
všechny trestné èiny s pøipojením a) Pøedsednictvo pøíslušné komory
a) Parlamentu
opisu rozsudku
b) Krajský úøad
b) obecních a krajských zastupitelstev

8.

Pøísedící

všechny trestné èiny

9.

Pøíslušníci Policie ÈR

všechny trestné èiny s opisem rozsud- oddìlení personální práce a vzdìláku
vání Policejního prezidia ÈR

10.

Pøíslušníci a pracovníci Vìzeòské služ- všechny trestné èiny s opisem rozsud- a) øeditel pøíslušného útvaru Vìzeòby
ku
ské služby
b) personální útvar generálního øeditelství Vìzeòské služby

11.

Sociální zabezpeèení

12.

Soudci z povolání, státní zástupci, jus- všechny trestné èiny s opisem rozsud- pøedseda pøíslušného soudu (u soudtièní a právní èekatelé a ostatní pracov- ku
cù okresních soudù i pøedseda pøísníci soudù a státních zastupitelství
lušného krajského soudu), vedoucí
státní zástupce, Ministerstvo spravedlnosti

13.

Soukromé podnikání

všechny trestné èiny se sdìlením, zda by- orgán pøíslušný k registraci podly spáchány v souvislosti s podnikáním nikatelské èinnosti

14.

Státní orgány - všichni pracovníci

všechny trestné èiny s opisem rozsud- orgán, který vede správu osobních
ku
a mzdových vìcí pracovníkù,

15.

Strážníci obecní (mìstské) policie

všechny trestné èiny

16.

Úsek celnictví

trestné èiny, jimiž byly porušeny celní Ústøední celní správa
pøedpisy, zkráceno clo a dávky s ním vybírané, porušeny zákazy o omezení dovozu, vývozu a prùvozu zboží, dovozu,
vývozu a prùvozu penìz a cenností

17.

Vojenská správa
podávají se zprávy:
a) územní vojenská správa pøíslušná
a) muži od 18 let do skonèení vojensképodle místa posledního trvalého
ho pomìru, jsou-li branci, odvedeni 1) o pravomocném odsouzení s pøipo- pobytu
nebo vojáky mimo èinnou službu
jením opisu rozsudku
b) vojáci v èinné službì
2) o vzetí do vazby pøíslušníka ozbro- b) velitel (náèelník) pøíslušného vojených sil nebo ozbrojeného sboru
jenského útvaru
3) o schválení narovnání
4) o podmínìném zastavení trestního
stíhání

18.

Vyznamenané osoby *)

všechny trestné èiny

19.

Znalci a tlumoèníci

trestné èiny související s výkonem fun- pøedseda pøíslušného krajského soukce s opisem rozsudku
du a Ministerstvo spravedlnosti

Øeditelství služby cizinecké a pohranièní policie

pøedseda soudu, u kterého je pøísedící èinný

trestný èin, jímž byl nìkdo usmrcen ne- zdravotní pojiš•ovna poškozeného
bo poranìn

Oznámení se nezasílá, jestliže se postupuje podle § 73 vnitøního a kanceláøského øádu.

Ministerstvo vnitra -sekce správních
agend

Kanceláø prezidenta republiky

èástka 3
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8. V pøíloze è. 5 v oddíle II., týkajícím se vzoru è. 159 v.k.ø.
písm. a) zní: "nabylo-li právní moci rozhodnutí o naøízení
výkonu náhradního trestu odnìtí svobody za trest penìžitý nebo jeho pomìrné èásti anebo rozhodnutí o odvrácení výkonu náhradního trestu nebo jeho pomìrné èásti (§ 344 odst. 2,3 tr.ø.)",
písm. f) zní: "byl-li penìžitý trest zaplacen nebo podle § 344
odst. 1 tr.ø. bylo od výkonu penìžitého trestu nebo jeho zbytku
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upuštìno,"
písm. n) zní: "nabylo-li právní moci rozhodnutí, kterým byl
z podnìtu dovolání, stížnosti pro porušení zákona, nálezu Ústavního soudu, návrhu na obnovu øízení nebo postupem podle
§ 306a odst. 2 tr.ø. zrušen rozsudek nebo jiné oznámené rozhodnutí,"
9. Pøíloha è. 7 zní:
PØÍLOHA è. 7
vnitøního a kanceláøského øádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy

PØEHLED
VAZEBNÍCH VÌZNIC A VÌZNIC VÌZEÒSKÉ SLUŽBY REALIZUJÍCÍCH PØÍJEM ODSOUZENÝCH DO
VÝKONU TRESTU ODNÌTÍ SVOBODY Z OBÈANSKÉHO ŽIVOTA
1) Vazební vìznice Praha-Pankrác
Pouzemuži -

obvody Prahy
okresy

: 1-10
: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mìlník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Pøíbram a Rakovník

2) Vazební vìznice Praha-Ruzyò
Pouzeženy -

obvody Prahy
okresy

: 1-10
: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mìlník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Pøíbram a Rakovník

3) Vazební vìznice Èeské Budìjovice
-

okresy

: Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Jindøichùv Hradec, Pelhøimov, Písek, Prachatice,
Strakonice a Tábor

okresy

: Domažlice, Klatovy, Plzeò -mìsto, Plzeò-jih, Plzeò-sever, Rokycany a Tachov

4) Vìznice Plzeò
-

5) Vìznice Ostrov nad Ohøí
-

okresy

: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov

6) Vazební vìznice Litomìøice
-

okresy

: Dìèín, Chomutov, Litomìøice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,

7) Vazební vìznice Liberec
-

okresy

: Èeská Lípa, Jablonec Nad Nisou, Liberec a Semily

8) Vazební vìznice Hradec Králové
-

okresy

: Havlíèkùv Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jièín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad
Knìžnou, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí

9) Vazební vìznice Brno
-

okresy

: Blansko, Brno-mìsto, Brno-venkov, Bøeclav, Hodonín, Jihlava, Tøebíè, Uherské Hradištì, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žïár nad Sázavou

10) Vazební vìznice Olomouc
-

okresy

: Jeseník, Kromìøíž, Olomouc, Prostìjov, Pøerov a Šumperk
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11) Vazební vìznice Ostrava
-

okresy

: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jièín, Opava, Ostrava a Vsetín

10. Pøíloha è. 8 zní:
PØÍLOHA è. 8
vnitøního a kanceláøského øádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy
PØEHLED
VAZEBNÍCH VÌZNIC A VÌZNIC VÌZEÒSKÉ SLUŽBY
ZABEZPEÈUJÍCÍCH VÝKON VAZBY PRO JEDNOTLIVÉ SOUDY
1) Vazební vìznice Praha-Pankrác
Pouzemuži

- obvody
- okresy

: Prahy 1, 2, 4 ,7 a 10,
: Benešov, Mìstský a Vrchní soud v Praze

2) Vazební vìznice Praha-Ruzynì
Pouzemuži
ženy

- obvody
- okresy
- obvody
- okresy

: Prahy 3, 5, 6, 8 a 9,
: Beroun, Kladno, Praha-západ, Pøíbram a Rakovník. Krajský soud Praha.
: Prahy 1-10
: Benešov, Beroun, Kladno, Praha-západ, Pøíbram a Rakovník. Krajský, Mìstský a Vrchní soud v Praze.

- okresy

: Kolín, Kutná Hora, Mìlník, Mladá Boleslav, Nymburk a Praha-východ.

3) Vìznice Jiøice

4) Vazební vìznice Èeské Budìjovice
- okresy

: Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Jindøichùv Hradec, Pelhøimov, Písek, Prachatice,
Strakonice a Tábor. Krajský soud Èeské Budìjovice.

- okresy

: Domažlice, Klatovy, Plzeò-mìsto, Plzeò-jih, Plzeò-sever, Rokycany, Sokolov (pouze
pøípravné øízení) a Tachov. Krajský soud Plzeò.

5) Vìznice Plzeò

6) Vìznice Ostrov nad Ohøí
- okresy

: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov (soudní vazba)

7) Vazební vìznice Litomìøice
- okresy

: Dìèín, Litomìøice, Louny, Most a Ústí n. L.
Krajský soud Ústí nad Labem

8) Vazební vìznice Teplice
- okresy

: Teplice a Chomutov

9) Vazební vìznice Liberec
- okresy

: Èeská Lípa, Jablonec n. N., Liberec a Semily. Krajský soud Ústí nad Labem - poboèka
Liberec

10) Vazební vìznice Hradec Králové
- okresy

: Havlíèkùv Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jièín, Náchod, Pardubice, Svitavy, Rychnov nad Knìžnou, Trutnov a Ústí nad Orlicí. Krajský soud Hradec Králové.
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11) Vazební vìznice Brno
- okresy
Pouzeženy

- okresy

: Blansko, Brno-mìsto, Brno-venkov, Jihlava, Tøebíè, Vyškov a Žïár nad Sázavou. Krajský soud Brno a Nejvyšší soud ÈR.
: Bøeclav, Hodonín, Kromìøíž, Prostìjov, Uherské Hradištì a Zlín

12) Vazební vìznice Bøeclav
Pouzemuži

- okresy

: Bøeclav, Hodonín a Uherské Hradištì a Zlín.

13) Vazební vìznice Ostrava
- okresy
- okresy

Pouzeženy

: Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jièín, Ostrava-mìsto a Vsetín. Krajský soud Ostrava
: Karviná, Olomouc a Pøerov. Vrchní soud Olomouc.

14) Vazební vìznice Karviná
Pouzemuži

- okres

: Karviná

15) Vazební vìznice Olomouc
Pouzemuži

- okresy

: Jeseník, Kromìøíž, Olomouc, Prostìjov,Pøerov a Šumperk.
Vrchní soud Olomouc.

- okres
- okresy

: Opava
: Jeseník a Šumperk

16) Vìznice Opava
Pouzeženy

17) Vazební vìznice Znojmo
- okres

: Znojmo

11. Pøíloha è. 9 zní:
PØÍLOHA è. 9
vnitøního a kanceláøského øádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy

PØEHLED
SPÁDOVÝCH ÚZEMÍ PSYCHIATRICKÝCH LÉÈEBEN A NÌKTERÝCH DALŠÍCH
PSYCHIATRICKÝCH ZAØÍZENÍ
I.
Spádová území psychiatrických léèeben
1. Psychiatrická léèebna
Praha 8 - Bohnice

-

Hlavní mìsto Praha: Obvody 1-10.
Okresy: Praha - východ, Praha - západ (Støedoèeský kraj)
Magistrátní úøad hl. m. Prahy mùže stanovit též spádová území Psychiatrické
klinice UK v Praze 2.

2. Psychiatrická léèebna
Kosmonosy
(Støedoèeský kraj)

-

3. Psychiatrická léèebna
Dobøany

-

Okresy: Mìlník, Mladá Boleslav, Nymburk (Støedoèeský kraj) a z okresu Kolín (Støedoèeský kraj ) územní obvody Èeský Brod I-III a Kostelec nad Èernými lesy - I-III, Jablonec nad Nisou, Liberec (Liberecký kraj), Jièín, Semily,
Trutnov (Královehradecký kraj)
Západoèeský kraj a Jihoèeský kraj (okresy Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov,
Písek)

4. Psychiatrická léèebna
Lnáøe (Jihoèeský kraj)

-

Okresy: Strakonice, Prachatice (Jihoèeský kraj), Pøíbram (Støedoèeský kraj)
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5. Psychiatrická léèebna
Horní Beøkovice
(Ústecký kraj)

-

Okresy: Èeská Lípa (Liberecký kraj), Dìèín, Litomìøice, Most, Teplice, Ústí
nad Labem (Ústecký kraj), Kladno, Mìlník, Rakovník (Støedoèeský kraj)

6. Psychiatrická léèebna
Petrohrad
(Ústecký kraj)

-

Okresy: Louny, Chomutov (Ústecký kraj)

7. Psychiatrická léèebna
Havlíèkùv Brod
(Kraj Vysoèina)

-

Okresy: Havlíèkùv Brod (Kraj Vysoèina), Hradec Králové, Náchod, Rychnov
nad Knìžnou (Královehradecký kraj), Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí
(Pardubický kraj) a z okresu Svitavy (Pardubický kraj) zdravotnické obvody 915 (spádové území nemocnice s poliklinikou v Litomyšli) a zdravotnické obvody 24-29 (spádové území nemocnice s poliklinikou v Polièce), Benešov,
Kutná Hora (Støedoèeský kraj) a z okresu Kolín (Støedoèeský kraj) územní obvody Kolín I až VII, Kouøim I a II Zásmuky, Plaòany, Ratiboø, Èervené Peèky,
Velim, Velký Osek, Týnec nad Labem, Žiželice

8. Psychiatrická léèebna
Brno - Èernovice
(Jihomoravský kraj)

-

Okresy: Blansko, Brno - mìsto, Brno - venkov, Znojmo (Jihomoravský kraj)

9. Psychiatrická léèebna
Jihlava
(Kraj Vysoèina)

-

Okresy: Jihlava, Žïár nad Sázavou, Tøebíè, Pelhøimov (Kraj Vysoèina),
Jindøichùv Hradec, Tábor

10. Psychiatrická léèebna
Kromìøíž
(Zlínský kraj)

-

Okresy: Bøeclav, Vyškov (Jihomoravský kraj), Zlín, Uherské Hradištì, Kromìøíž, Vsetín zdravotnické obvody 1-5 (Zlínský kraj), Hodonín (Jihomoravský

11. Psychiatrická léèebna
Opava
(Severomoravský kraj)

-

Okresy: Bruntál (mimo zdrav. obvodu 21) Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jièín, Opava, Ostrava-mìsto (Severomoravský kraj)

12. Psychiatrická léèebna
Šternberk
(Olomoucký kraj)

-

13. Psychiatrická léèebna
Bílá Voda
(Olomoucký kraj)

-

Okresy: Olomouc, Pøerov (Olomoucký kraj) bez zdravotnických obvodù 1-5,
z okresu Šumperk (Olomoucký kraj) zdravotnické obvody 11-41, z okresu Svitavy (Pardubický kraj) zdravotnické obvody 1-8 (spádové území nemocnice
s poliklinikou ve Svitavách) a zdravotnické obvody 16-23 (spádové území nemocnice s poliklinikou v Moravské Tøebové)
Z okresu Šumperk (Olomoucký kraj) zdravotnické obvody 1-10 a z okresu
Bruntál (Moravskoslezský kraj) zdravotnický obvod 21 a okres Jeseník

Takto stanovená spádová území psychiatrických léèeben platí i pro pøijímání dospìlých nemocných k výkonu ochranného psychiatrického léèení a léèení sexuologického.
II.
Spádová území psychiatrických léèeben pro výkon ochranného protialkoholního léèení, léèení proti závislosti na látkách
s psychotropními úèinky a léèení pro patologické hráèství
1. Psychiatrická léèebna
Praha 8 - Bohnice

-

Pro území Magistrátního úøadu hl.mìsta Prahy a okresu Praha-východ a Praha
- západ (Støedoèeský kraj)

2. Psychiatrická léèebna
Kosmonosy

-

Pro Støedoèeský kraj (mimo okres Kladno, Mìlník, Praha-východ, Praha-západ) a dále pro okresy Liberec a Jablonec

3. Psychiatrická léèebna
Èervený dvùr

-

Pro Jihoèeský kraj
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4. Psychiatrická léèebna
Dobøany

-

Pro Západoèeský kraj

5. Psychiatrická léèebna
Horní Beøkovice

-

Pro Severoèeský kraj (mimo okresù Liberec a Jablonec) a okresy Kladno a Mìlník (Støedoèeský kraj)

6. Psychiatrická léèebna
Havlíèkùv Brod (Želiv)

-

Pro Východoèeský kraj

7. Psychiatrická léèebna
Jihlava

-

Pro Jihomoravský kraj a kraj Vysoèina

8. Psychiatrická léèebna
Bílá Voda

-

Pro Olomoucký kraj pro okresy Šumperk, Olomouc, Pøerov, Jeseník a Vsetín
pro Zlínský kraj

9. Psychiatrická léèebna
Opava

-

Pro Moravskoslezský kraj

III.
Spádová území psychiatrických léèeben pro léèení psychicky nemocných trpících aktivní TBC
1. Psychiatrická léèebna
Dobøany

-

pøijímá nemocné ze spádových území psychiatrických léèeben:
Praha 8 - Bohnice, Kosmonosy, Lnáøe, Horní Beøkovice, Havlíèkùv Brod,
Petrohrad, Dobøany

2. Psychiatrická léèebna
Kromìøíž

-

pøijímá nemocné ze spádových území psychiatrických léèeben:
Jihlava, Brno, Kromìøíž, Bílá Voda, Štenberk, Opava

IV.
Spádová území psychiatrických léèeben pro léèení psychicky nemocných, kteøí jsou bacilonosièi tyfu,
paratyfu a dyzentérie
Psychiatrická léèebna - pøijímá muže i ženy z celého území ÈR
Kromìøíž
Péèi o duševnì nemocné trpící jinou pøenosnou nemocí zajistí každá psychiatrická léèebna podle svého spádového území.
Stanovená spádová území platí pouze pro pøijímání dospìlých nemocných od 15 rokù a pøijetí se øídí podle místa trvalého
pobytu (bydlištì) nemocného.
Jestliže však dojde k akutní exacerbaci psychického onemocnìní u osob pobývajících mimo stálé bydlištì (napø. v lázních, na
brigádách, na montážních pracích) a pøíslušná léèebna je znaènì vzdálená od místa jejich doèasného pobytu, je tøeba, aby poskytla ústavní léèení tìmto osobám nejbližší psychiatrická léèebna nebo psychiatrické oddìlení nemocnice s poliklinikou. Teprve po
zklidnìní nemocného zaøídí toto psychiatrické zaøízení pøevoz do pøíslušné léèebny.
Stanovená spádová území se nevztahují na dìtskou psychiatrickou péèi.
Èl. III
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.
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Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 12. èervna 2003 è. j. 1/2003-EI
o Resortní koordinaèní skupinì Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví na základì usnesení vlády è. 427 ze dne 28. dubna 2003 k návrhu na institucionální
zajištìní èlenství Èeské republiky v Evropské unii a na koordinaci procesu rozhodování:
Èl. I

mìní takto:
V èl. 8 se vkládá nový odstavec 4, který zní: "Jednotlivé organizaèní útvary se podílí na èinnosti Resortní koordinaèní
skupiny Ministerstva spravedlnosti v souladu s jejím Statutem
a Jednacím øádem."
Stávající odstavec 4 se oznaèuje jako odstavec 5.

Zøizuje se Resortní koordinaèní skupina Ministerstva spravedlnosti. Podrobnosti stanoví Statut, uvedený v pøíloze této instrukce.

Èl. III

Èl. II

Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2003.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j.
622/2001-Org, Organizaèní øád Ministerstva spravedlnosti, se

Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.
Pøíloha

Resortní koordinaèní skupina
- Ministerstvo spravedlnosti

Statut
Hlava I.
Èlánek 1
Úvodní ustanovení
1) Resortní koordinaèní skupina Ministerstva spravedlnosti
(RKS-MSp) je resortním pracovním koordinaèním orgánem
Ministerstva spravedlnosti (MSp) pro úèely plnìní povinností
vùèi Výboru pro EU (V-EU).
2) RKS-MSp zajišt`uje plnìní úkolù v souladu s usnesením
vlády è. 427 ze dne 28.4.2003 souvisejících s èinností a zastupováním ÈR v orgánech EU na všech úrovních, pøipravuje
a schvaluje rámcové pozice, pøipravuje instrukce a mandáty.
RKS-MSp je tvoøena podskupinami s vìcným zamìøením.
Hlava II.
RKS
Èlánek 2
Pùsobnost
1) RKS-MSp plní své povinnosti ve vztahu k V-EU v oboru
pùsobnosti Ministerstva spravedlnosti.
2) RKS-MSp schvaluje rámcovou pozici za úèelem definování cílù a priorit ÈR pro následnou diskusi v orgánech EU.
3) Na základì rámcové pozice pøipravuje RKS-MSp instrukce pro jednání zástupcù ÈR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a COREPERu I/II, analyzuje politiku resortu ve vztahu k EU. Instrukce následnì
pøedává MZV prostøednictvím svého èlena (zástupce MZV),

spolu s pøípadnými uvedenými meziresortními rozpory.
4) RKS-MSp na základì rámcové pozice a dosavadních jednání v orgánech EU formuluje mandát pro jednání formací
Rady EU.
5) RKS-MSp koordinuje plnìní resortních úkolù souvisejících se zapojením ÈR v orgánech EU a implementaci opatøení pøijímaných v souvislosti s provádìním evropské integraèní
politiky (realizace pøijatých opatøení a pøíslušných usnesení
vlády), plní povinnosti uložené jí V-EU.
6) RKS-MSp pracuje na základì plánu èinnosti jednotlivých orgánù EU daného programem pøedsednictví EU a rámcového plánu V-EU. Plán je dle aktuálních potøeb a vývoje
prùbìžnì aktualizován.
Èlánek 3
Složení
1) Øádnými èleny RKS-MSp jsou vedoucí, zástupce vedoucího, vedoucí podskupin, koordinátoøi podskupin, øádní
èlenové tìchto podskupin. Èleny RKS-MSp jsou také zástupce MZV a zástupce ÚV OKOM.
2) Bude-li to žádoucí, pøizve vedoucí RKS-MSp, pøípadnì
vedoucí podskupiny k jednání RKS-MSp pøíslušné externí odborníky. Odborníci úèastnící se prací RKS-MSp, kteøí nejsou
èleny RKS-MSp, dostávají pravidelnì agendu a záznamy z jednání RKS-MSp. Projeví-li zájem o úèast na nìkterém z avizovaných jednání èi na projednávání bodu jednání RKS-MSp,
mohou se jednání úèastnit.
Èlánek 4
Vedoucí a jeho zástupce
1) Vedoucím RKS-MSp je èlen V-EU za MSp. Vedoucí
svolává RKS-MSp k otázkám vymezeným v èlánku 2 tohoto
statutu na základì zpravodajství SZ ÈR pøi EU, dle èasového
harmonogramu vyplývajícího ze zasedání pracovních ogánù
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Rady a Komise EU, u nichž je RKS-MSp hlavním gestorem,
na základì žádosti èlena RKS MSp a dále dle uvážení. Vedoucí RKS-MSp stanoví poøad jednání, schvaluje zápis z jednání
a umožòuje, aby se na práci RKS-MSp mohl plnì podílet zástupce jiného resortu èi nezávislý expert, který zastupuje spolugestora.
2) Vedoucí sleduje èinnost a plnìní povinností jednotlivých
podskupin RKS-MSp, udílí pokyny jednotlivým vedoucím
tìchto podskupin.
3) Vedoucí odpovídá za to, že RKS-MSp nezaujme stanovisko, na jehož základì by si jednotlivé kroky ÈR vùèi EU
mohly navzájem odporovat a/nebo byly v rozporu se zájmy
ÈR. Vedoucí RKS-MSp nese odpovìdnost za adekvátní prezentaci stanovisek RKS-MSp navenek (vùèi V-EU, ministrovi, resp. tisku prostøednictvím oddìlení tiskového a styku s veøejností odboru sekretariátu ministra) a za øádnou implementaci rozhodnutí V-EU v rámci oblasti pùsobnosti MSp.
4) Zástupce vedoucího jmenuje ministr na návrh vedoucího
RKS-MSp. Vedoucí RKS-MSp mùže povìøit svého zástupce
výkonem svých pravomocí. V pøípadì nepøítomnosti vedoucího je zástupce oprávnìn jej zastupovat se všemi jeho pravomocemi vyjma zmìny jednacího øádu. Zástupce vedoucího je
alternátem èlena V EU.
Èlánek 5
Podskupiny
1) RKS-MSp plní své úkoly prostøednictvím svých podskupin. Oblast pùsobnosti tìchto podskupin vèetnì jejich rámcového obsazení je stanovena v pøíloze è. 1 Statutu.
2) Vedoucí podskupiny je jmenován ministrem z èlenù
RKS-MSp na návrh vedoucího RKS-MSp. Odpovídá za èinnost a plnìní povinností podskupiny podle èl. 4 odst. 1, zajišt`uje úèast specialistù na jednáních orgánù EU. Pro pøípad
nepøítomnosti urèuje svého zástupce.
3) Vedoucímu podskupiny asistuje koordinátor, který je pracovníkem odboru evropské integrace, pøipravuje podklady
k jednání RKS-MSp a zajišt`uje sjednocování postojù s ohledem na èinnost ostatních podskupin RKS-MSp.
4) Øádnými èleny podskupiny jsou ministrem jmenovaní
zamìstnanci MSp a zástupci všech spolugestorù (jiných resortù) k problematice spadající do oblasti pùsobnosti této podskupiny.
5) Èleny podskupiny jsou i další odborníci, jejichž úèast je
pøi plnìní úkolù podskupiny nezbytná.
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EU, kde prezentují odborná stanoviska v souladu se schválenými instrukcemi. Po návratu z jednání je neprodlenì vyhotoven zápis z jednání a pøípadnì nový návrh rámcové pozice,
zápis schvaluje vedoucí RKS-MSp.
4) Èlen RKS-MSp je povinen zajistit své zastupování v pøípadì nepøítomnosti a uvìdomit o tom vedoucího podskupiny
a koordinátora. V pøípadì nutnosti urèí takového zástupce vedoucí podskupiny a uvìdomí o tom koordinátora.
5) Získá-li èlen RKS-MSp dokumenty nebo jiné informace
týkající se jednání RKS-MSp z jiného zdroje než v rámci
RKS-MSp, pøedá tyto dokumenty nebo informace prostøednictvím koordinátora podskupiny odboru
Èlánek 7
Koordinace
1) Odbor evropské integrace plní úlohu výkonného sekretariátu RKS-MSp.
2) OEI pøedevším prùbìžnì sleduje èinnost RKS-MSp, zejména prostøednictvím koordinátorù podskupin, napomáhá koordinaci plnìní úkolù podskupin, zajišt`uje distribuci podkladù
k jednání RKS-MSp. Svou analytickou èinností zajiš•uje konzistentnost v èinnosti jednotlivých podskupin v rámci RKSMSp a MSp.
3) OEI zajiš•uje zasílání a pøíjem pøíslušných dokumentù
pro/od V-EU, MZV, SZ Brusel.
Èlánek 8
Jednací øád
Jednací øád schvaluje vedoucí RKS-MSp.
Hlava III.
Zastupování MSp v RKS jiných resortù
Èlánek 9
Pùsobnost a jmenování zástupce

Èlánek 6

MSp je zastupováno v RKS jiných resortù prostøednictvím
èlena podskupiny RKS-MSp jmenovaného vedoucím RKSMSp na základì doporuèení vedoucího této podskupiny. Zástupce informuje o své èinnosti pøíslušnou podskupinu RKSMSp a jedná na základì pokynù vedoucího podskupiny RKSMSp, resp. vedoucího RKS-MSp.

Povinnosti èlenù

Hlava IV.

1) Èlenové RKS-MSp jsou povinni úèastnit se jednání
RKS-MSp, zpravidla ve složení pøíslušné podskupiny podle
projednávaného tématu.
2) Èlenové podskupiny na základì pokynù vedoucího podskupiny vypracovávají návrhy rámcových pozic, instrukcí a mandátù, které jsou prostøednictvím vedoucího podskupiny pøedkládány vedoucímu RKS-MSp ke schválení. Tyto výstupy obsahují pøíslušnou prùvodní dokumentaci.
3) Èlenové RKS-MSp se osobnì úèastní jednání orgánù

Èlánek 10
Závìreèná ustanovení
1) Zmìny Statutu schvaluje ministr.
2) Zmìny pøílohy è. 1 schvaluje ministr na návrh vedoucího
RKS-MSp.
3) Seznam zkratek je uveden v pøíloze è. 2 Statutu.
4) Tento statut nabývá úèinnosti dne 1. èervence 2003.
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Pùsobnost a obsazení podskupin RKS-MSp
I. Podskupina pro záležitosti trestního práva
hmotného a dalších otázek
Pùsobnost
- pokrytí èinnosti orgánù Rady EU v hlavní gesci MSp:
Výbor èl. 36
PS pro spolupráci v trestních vìcech
PS pro Evropskou soudní sít`
- pokrytí èinnosti orgánù Rady EU, u kterých je MSp spolugestorem:
PS pro mezinárodní právo veøejné - Mezinárodní trestní
soud
PS pro migraci a vyhošt`ování
PS pro SIS/SIRENE
PS pro vyhodnocování Schengenu
PS pro schengenské acquis
- pokrytí èinnosti orgánù Komise EU v hlavní gesci MSp:
Soudní spolupráce v trestních vìcech
- pokrytí èinnosti orgánù Komise EU, u kterých je MSp
spolugestorem:
Výbor pro provádìní opatøení týkajících se rozvoje informaèního systému Schengen druhé generace (SIS II)
Složení:
- vedoucí: LO
- koordinátor: OEI
- stálí èlenové: MO, LO
- za spolugestory: MV, MF-GØC
- èlenové pro pøípad projednávání pøíslušných otázek spojených se spolugescí MSp v pracovních skupinách: LO,
MO, KVZ, OGI
III. Podskupina pro potírání podvodù
Pùsobnost
- pokrytí èinnosti Pracovní skupiny pro potírání podvodù
Složení
- vedoucí: NSZ
- koordinátor: OEI
- èlenové: NSZ, LO
- èlenové za spolugestory: zástupce MF, MV, Mze, KCP,
ÈNB, MMR

èástka 3

Pøíloha è. 1 Statutu
Výbor pro záležitosti obèanského práva
- pokrytí èinnosti orgánù Komise EU v hlavní gesci MSp:
Výbor pro naøízení Brusel II
Výbor pro naøízení Brusel I
Výbor pro provádìní všeobecného rámce aktivit Spoleèenství pro usnadnìní soudní spolupráce ve vìcech obèanských
Výbor týkající se doruèování soudních a mimosoudních
písemností v cizinì ve vìcech obèanských a obchodních
Výbor pro spolupráci mezi soudy èlenských státù v oblasti
provádìní dùkazù ve vìcech obèanských a obchodních
Výbor pro sestavení (založení) standardního formuláøe
pro žádosti týkající se právní pomoci a pro pøedávání tìchto žádostí v rámci Smìrnice týkající se zlepšení pøístupu
k soudùm v pøeshranièních sporech
Soudní spolupráce v civilních vìcech
Evropská soudní sít` ve vìcech obèanských a obchodních
Evropská soudní sít` ve vìcech obèanských a obchodních
- kontaktní body
Složení
- vedoucí: LO
- koordinátor: OEI
- èlenové: MO, LO, OEI
V. Podskupina pro záležitosti obchodního
práva a vnitøního trhu
Pùsobnost
- pokrytí èinnosti orgánù Rady EU v hlavní gesci MSp:
PS pro právo spoleèností
a) Evropské družstvo
b) Evropské sdružení
c) Nabývání holdingù
d) První smìrnice
- pokrytí èinnosti orgánù Rady EU, u kterých je MSp spolugestorem:
PS pro právo spoleèností - øízení spoleèností (corporate
governance)
PS pro odpovìdnost za vadné výrobky
PS pro ochranu spotøebitele a informace
PS pro usazování a služby Diplomy
PS pro volný pohyb osob
- pokrytí èinnosti orgánù Komise EU v hlavní gesci MSp:
- pokrytí èinnosti orgánù Komise EU, u kterých je MSp
spolugestorem:
Složení

IV. Podskupina pro záležitosti obèanského práva
Pùsobnost
- pokrytí èinnosti orgánù Rady EU v hlavní gesci MSp:

- vedoucí: LO
- koordinátor: OEI
- èlenové: LO, OEI
- èlenové za spolugestory: MF, MPSV, MV, KCP
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Pøíloha è. 2 Statutu
Zkratky
CATS ...................................................................................................
COREPER ...........................................................................................
ÈNB .....................................................................................................
EK ........................................................................................................
ESD .....................................................................................................
GØC .....................................................................................................
OI ........................................................................................................
KCP .....................................................................................................
KVZ ....................................................................................................
LO .......................................................................................................
MF .......................................................................................................
MMR ...................................................................................................
MO .....................................................................................................
MPSV ...................................................................................................
MSp .....................................................................................................
MV .....................................................................................................
MZe .....................................................................................................
MZV.....................................................................................................
MŽP .....................................................................................................
NSZ .....................................................................................................
OEI .....................................................................................................
OGI .....................................................................................................
PS ........................................................................................................
RKS .....................................................................................................
RKS-MSp ...........................................................................................
SZ Brusel .............................................................................................

Výbor èl. 36 Smlouvy o EU
Výbor stálých zástupcù
Èeská národní banka
Evropská komise (také jen "Komise")
Soudní dvùr ES/Soud prvního stupnì
Generální øeditelství cel
odbor informatiky
Komise pro cenné papíry
Kanceláø vládního zmocnìnce
legislativní odbor
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
mezinárodní odbor
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemìdìlství
Ministerstvo zahranièních vìcí
Ministerstvo životního prostøedí
Nejvyšší státní zastupitelství
odbor evropské integrace
odbor generální inspekce
pracovní skupiny
resortní koordinaèní skupina
Resortní koordinaèní skupina Ministerstva spravedlnosti
Stálé zastoupení ÈR pøi EU (po vstupu bude takto oznaèována souèasná Stálá mise v Bruselu)
ÚV OKOM .......................................................................................... Úøad vlády - Odbor kompatibility s právem ES
V-EU .................................................................................................... Výbor pro EU

18
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 20. èervna 2003, è. j. 361/2003-Org,
kterou se mìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 11. bøezna 2002, è. j. 87/2002-Org
k výkonu soudního dohledu u okresních, krajských a vrchních soudù
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. bøezna 2002,
è.j 87/2002-Org k výkonu soudního dohledu u okresních, krajských a vrchních soudù se mìní takto:

2. V § 7 odst. 1 se vypouští text pod písm. h). Dosavadní text
pod písm. ch) se oznaèuje písm. h).
Èl. II.

Èl. I.
Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2003.
1. V § 5 odst. 1 se vypouští text pod písm. a). Dosavadní text
pod písm. b) - d) se oznaèuje písm. a) - c).

Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.
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Instrukce è. 19, Rozhodnutí è. 20, Pokyn è. 21
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Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 10. èervence.2003 è. j. 88/2003-OSM,
kterou se mìní instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 106/2001-OSM,
o vyøizování stížností na postup soudù podle zákona è. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
uveøejnìná pod è. 26/2002 Sbírky instrukcí a sdìlení
Ministerstvo spravedlnosti ÈR stanoví:

naèuje jako odstavec 1 a dosavadní odstavec 4 se oznaèuje
jako odstavec 2.

Èl. I
Èl. II
Instrukce Ministerstva spravedlnosti è. j. 106/2001-OSM, o vyøizování stížností na postup soudù podle zákona è. 6/2002 Sb.,
o soudech a soudcích, uveøejnìná pod è. 26/2002 Sbírky instrukcí a sdìlení, se mìní takto:
V § 4 se zrušují odstavce 1 a 3. Dosavadní odstavec 2 se oz-

Tato instrukce nabývá úèinnosti dnem 10. èervence 2003.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.

20
Rozhodnutí
Ministra spravedlnosti è. 4/03
ze dne 10. èervna 2003, sp. zn. M-1058/2003
o zrušení notáøského úøadu a stanovení poètu notáøských úøadù
v obvodu Okresního soudu v Lounech
Podle ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona è. 358/1992 Sb., o notáøích a jejich èinnosti (notáøský øád) ruším notáøský úøad
v obvodu Okresního soudu v Lounech uvolnìný odvoláním
JUDr. Miroslava Zimy z funkce notáøe a souèasnì stanovím

poèet notáøských úøadù v uvedeném obvodu na ètyøi.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.

21
Pokyn
Ministerstva spravedlnosti ze dne
27. záøí 2002 è. j. 162/2002-Org
k postupu vyššího soudního úøedníka a protokolujícího úøedníka
pøi poøizování zvukového záznamu a úkonù navazujících podle § 55 b tr. øádu
K zabezpeèení jednotného postupu soudù pøi novém zpùsobu protokolace podle § 55 b trestního øádu se vydává následující pokyn:
I.
Poøizování zvukového záznamu o prùbìhu úkonù
1) Pøed zahájením úkonu se vyšší soudní úøedník nebo protokolující úøedník (dále jen protokolující úøedník) seznámí s obžalobou a pøípadnì s výpovìdí obžalovaného a svìdkù. Zkontroluje funkènost nahrávacího zaøízení, tj. zejména zajistí zapnutí mixážního pultu, ovìøí jeho nastavení a zapnutí i funkènost mikrofonù. K mixážnímu pultu pak pøipojí záznamové
zaøízení a ovìøí jeho funkènost.
2) Protokolující úøedník pøed zahájením hlavního líèení
uvede na poèátek záznamu èas zahájení, údaje o spisové znaèce a pøedmìtu projednávané vìci, datu a místu konání úkonu,

pøítomných úøedních a dalších pøedvolaných a vyrozumìných
osobách, pokud jsou v tomto okamžiku známé. Zbývající údaje, které jsou nezbytnou náležitostí protokolu o hlavním líèení
(napø. jméno obhájce, poškozeného, zmocnìnce apod.), doplní podle sdìlení pøedsedy senátu.
3) Zvukový záznam se poøizuje nepøetržitì po celou dobu
jednání jednání s výjimkou
a) doby, kdy trvá porada obhájce nebo zmocnìnce s jejich
klientem, avšak za pøedpokladu, že o pøerušení zvukového záznamu požádali,
b) doby, kdy se koná porada senátu,
Jakékoli opravy záznamu jeho výmazem èi pøemazáním
jsou nepøípustné.
4) V prùbìhu poøizování zvukového záznamu o úkonu protokolující úøedník sleduje, zda výpovìdi, pøednesy a dotazy
hovoøících osob jsou dostateènì hlasité a zøetelné, zda tyto osoby mluví do mikrofonu tak, aby technické zaøízení bylo
schopno hlas nezkreslenì zachytit, zda se nevyjadøují pouze
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gesty nebo zda nehovoøí více osob najednou, což by znemožnilo kvalitní záznam.
5) Zároveò sleduje, zda v každém okamžiku úkonu lze ze
záznamu rozlišit, která osoba právì hovoøí, pøièemž sleduje
i to, zda pøedseda senátu (samosoudce) pøi vedení øízení udìluje dostateènì jasnì slovo jednotlivým stranám, pøípadnì zúèastnìné jmenovitì oslovuje.
6) Sleduje rovnìž èasové údaje a vhodným zpùsobem vyznaèuje (indexuje) okamžik poèátku výpovìdi konkrétní osoby
i provádìní ostatních dùkazù, pøerušení øízení apod. Tento postup umožní prakticky okamžité nalezení pøíslušné èásti zvukového záznamu. Zápis o indexaci se uloží spoleènì s nosièem
zvukového záznamu. Jakékoli jiné poznámky v podobì pomocné evidence slouží protokolujícímu úøedníkovi toliko jako pomùcka k sepisování protokolu a nejsou souèástí spisu. Je pouze
na uvážení protokolujícího úøedníka, zda vùbec, jakým zpùsobem a v jakém rozsahu si takové poznámky poøizuje.
7) V pøípadì jakékoliv závady, napø. pøi nedostateèné souèinnosti èi jednání pøítomných osob, popsané pod body 4 a 5
shora, pøi výpadku elektrického proudu, poruše záznamového
zaøízení a podobnì, upozorní protokolující úøedník vhodným
zpùsobem neprodlenì pøedsedu senátu (samosoudce) a dále
postupuje podle jeho pokynu.
8) Pøi pøerušení a následném pokraèování jednání protokolující úøedník vypíná a opìt zapíná záznamové zaøízení,
pøièemž dbá zejména na to, aby nová nahrávka nepøemazala
ani zèásti pùvodní záznam. Po ukonèení jednání vyznaèí protokolující úøedník v záznamu èas ukonèení. Vypnuté záznamové zaøízení odpojí a vypne i mixážní pult.
9) Neuèiní-li tak pøedseda senátu, sdìlí po skonèení jednání
(úkonu) protokolující úøedník jeho výsledek vedoucí trestní
kanceláøe.
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III.
Sepisování protokolu o hlavním líèení
1) Je-li tøeba vyhotovovat protokol, musí být vyhotoven
buï v den konání úkonu, nebo bezprostøednì po nìm ve lhùtì
stanovené pøedsedou senátu (samosoudcem). Do protokolu se
však zaznamenává pouze podstatný obsah úkonu, pokud si
státní zástupce nebo obvinìný se souhlasem soudu nevymínili
protokolaci doslovnou. Výpovìdi vyslechnutých osob se zapisují jen potud, pokud obsahují odchylky nebo dodatky k døívìjším výpovìdím. To však neplatí o protokolu o konfrontaci,
kde se protokolují výpovìdi konfrontovaných osob doslovnì,
stejnì tak i znìní položených otázek a odpovìdi na nì (§ 55
odst. 3 tr.øádu).
2) V úvodu protokolu je tøeba uvést jméno protokolujícího
úøedníka, který poøídil zvukový záznam. V závìru protokolu
pak, že byl vyhotoven na základì zvukového záznamu a jméno protokolujícího úøedníka, který tento protokol vyhotovil.
Protokol podepisuje protokolující úøedník i pøedseda senátu
(soudce).
3) Jestliže není tøeba protokol písemnì vyhotovovat, vyhotoví protokolující úøedník struèný záznam o prùbìhu hlavního
líèení, jehož obsah je vymezen v § 55b) odst. 3 tr. ø.
4) O námitkách stran proti obsahu protokolu, zejména jeho
nesouladu se zvukovým záznamem, o opravì a doplnìní protokolu,rozhoduje soud.
5) Jestliže je protokolující úøedník požádán o pøehrání záznamu, nerozhoduje o takové žádosti, ale odkáže žadatele na
pøedsedu senátu.
IV.

II.

Ustanovení závìreèná

Kopírování a uložení nosièe zvukového záznamu

1) Pokud nahrávací zaøízení neumožòuje dodržet pøesnì
postup podle bodu I., použije se tohoto pokynu pro poøízení
zvukového záznamu a provedení navazujících úkonù pøimìøenì.
2) Tento pokyn platí pøimìøenì i pro obsluhování záložního
záznamového zaøízení.

1) Záznam v digitální podobì ve formátu MP3 pøekopíruje
protokolující úøedník na nosiè zvukového záznamu.
2) Nosiè, na který byl uložen zvukový záznam, se musí oznaèit názvem soudu, jménem úèastníkù (obžalovaného), spisovou znaèkou a datem úkonu. Spolu se zápisem o indexaci se
v zalepené obálce uloží do samostatné uzamykatelné a ohnivzdorné skøínì. Do spisu se zaznamená, kde je uložen.
3) Je-li to technicky možné, uloží se pøechodnì nosiè se zápisem o indexaci do spisu. Po právní moci rozhodnutí ve vìci je ho
tøeba uložit do samostatné uzamykatelné a ohnivzdorné skøínì.
4) Pro evidenci uchovávaných záznamù platí ustanovení § 44
odst. 5 vnitøního a kanceláøského øádu pro okresní, krajské
a vrchní soudy.

V.
Úèinnost
Tento pokyn nabývá úèinnosti dnem 27. záøí 2002.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.
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Pokyn
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 28. èervence 2003, è. j. 728/03-OHS
kterým se mìní pokyn Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j. 971/2001-OHS,
ve znìní pokynu Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j. 511/2002-OHS,
k postupu schvalování zahranièních pracovních cest
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Èl. I
Pokyn Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky è. j. 971/
2001-OHS ve znìní pokynu Ministerstva spravedlnosti Èeské
republiky è. j. 511/2002-OHS, k postupu schvalování zahranièních pracovních cest, se mìní takto:
1. Za § 2 se doplòuje nový § 2a, který zní:

pise a jejich zástupci provádìjí rezervaci ubytování prostøednictvím elektronického formuláøe na webových stránkách
Stálé mise ÈR v Bruselu (www.mzv.cz/missionEU) s použitím pøístupového hesla.
(3) V pøípadì zrušení zahranièní pracovní cesty je povìøený
zamìstnanec povinen rezervaci zrušit nejpozdìji do 24 hodin
pøed pøíjezdem, tj. do 16.00 hodin pøedcházejícího dne. V pøípadì porušení povinnosti zrušit rezervaci odpovídá povìøený
zamìstnanec a zamìstnanec vyslaný na pracovní cestu podle
míry zavinìní za vzniklou škodu podle § 172 zákoníku práce."

"§ 2a
Èl. II
(1) Ubytování zamìstnancù na zahranièních pracovních
cestách v Bruselu je zajišt`ováno v souladu s garanèním
dopisem prostøednictvím rezervaèní agentury RESOTEL.
(2) Povìøení zamìstnanci jmenovitì uvedení v garanèním do-

Tento pokyn nabývá úèinnosti dne 28. èervence 2003.
Ministr spravedlnosti
JUDr. Pavel Rychetský, v. r.

23
Pokyn
obecné povahy
ze dne 18. bøezna 2003, poø. è. 2/2003
nejvyššího státního zástupce, jímž se mìní pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996
ze dne 4. prosince 1996, kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy
nejvyššího státního zástupce
Podle § 12 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 2/2000 ze dne 25. ledna 2000, poø. è. 7/2000
ze dne 11. èervence 2000, poø. è. 10/2000 ze dne 25. záøí 2000,
poø. è. 11/2000 ze dne 13. prosince 2000, poø. è. 6/2001 ze dne
13. prosince 2001 a poø. è. 5/2002 ze dne 26. èervna 2002, se
mìní takto:

a d), která zní:
„c) rejstøík KZz pro podnìty k pøezkoumávání pravomocných rozhodnutí policejních orgánù, státních zástupcù a okresních soudù v øízení pøed soudem (vzor è. 3),
„d) rejstøík KZo - pro dovolání (vzor è. 37),".
Dosavadní písmena c) až f) se oznaèují jako písmena e) až h).
3. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova "v øízení o prodloužení vazby nad 2 roky," zrušují.
4. V § 24 odst. 4 písm. b) se slova v závorce "prodloužení vazby" zrušují.
5. V § 24 odst. 4 písm. c) se zrušuje slovo "vyšetøovatelù,".

1. V § 24 odst. 2 písm. b) zní:
„b) rejstøík KZt (vzor è. 4) - pro trestní vìci vyøizované krajským státním zastupitelstvím v øízení pøed soudem o stížnostech a odvolání a v øízení o stížnostech proti rozhodnutí státního zástupce nižšího státního zastupitelství, dohledu v konkrétní trestní vìci a informací vyžadovaných u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled,"
2. V § 24 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c)

6. V § 40 odst. 1 v první vìtì se za slovy "Nejvyšším státním
zastupitelství" vypouští slovo "a", namísto nìj se vkládá èárka
a za slova "vrchních státních zastupitelstvích" se vkládají slova "a na krajských státních zastupitelstvích".
7. V pøíloze è. 1 se místo vzorù è. 3, 4 a 37 vkládají nové vzory è. 3, 4 a 37 uvedené v pøíloze tohoto pokynu obecné povahy.
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8. U vzoru è. 13 se v prvním odstavci návodu na vedení seznamu jmen v písm. a) pøed slova v závorce "VZz, NZz" doplòuje slovo "KZz" a vkládá èárka a pøed slova v závorce "VZo,
NZo" se doplòuje slovo "KZo" a vkládá èárka.
9. Pøíloha è. 4 kanceláøského øádu pro státní zastupitelství,
Seznam vzorù rejstøíkù a evidenèních pomùcek užívaných ve
státním zastupitelství uvedených v pøíloze è. 1, se nahrazuje
novou pøílohou è. 4 uvedenou v pøíloze tohoto pokynu obec-
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né povahy.
Èl. II
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2003.
Nejvyšší státní zástupkynì:
Mgr. Marie Benešová, v. r.

Pøíloha è. I
pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 18. bøezna 2003, jímž se mìní pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní
pozdìjších pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce
______________________________________________________________________________________________________
Vzor è. 3

REJSTØÍK PRO PØEZKOUMÁVÁNÍ ZÁKONNOSTI ROZHODNUTÍ REJSTØÍK KZz, (VZz, NZz)
NÁVOD K VEDENÍ REJSTØÍKU KZz, VZz a NZz
Do rejstøíku KZz, VZz a NZz se zapisují všechny podnìty i vlastní poznatky k pøezkoumávání rozhodnutí soudù a státních zástupcù podle § 266 a násl. tr. ø. K tomu lze zøídit v rejstøíku samostatné oddíly. V rejstøíku NZz se zøídí zvláštní oddíl, do kterého
se zapisují stížnosti pro porušení zákona podané Nejvyššímu soudu ministrem spravedlnosti bez souèinnosti státního zastupitelství a stížnosti pro porušení zákona podané Nejvyššímu soudu ministrem spravedlnosti na základì nástinù pøedložených mu vrchními státními zastupitelstvími nebo krajskými státními zastupitelstvími.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
Sloupec

1: Bìžné èíslo, které je rozhodné pro utvoøení spisové znaèky, a jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje.

S l o u p e c 2: Datum, kdy vìc napadla. Rozhodné je datum uvedené v podacím razítku. Jestliže byl podnìt sepsán na Nejvyšším (vrchním nebo krajském) státním zastupitelství formou záznamu, je rozhodné datum tohoto záznamu. V pøípadech, kdy
podnìt došel od jiné složky Nejvyššího (vrchního nebo krajského) státního zastupitelství, rozhoduje datum, kdy podnìt došel do
odboru, jenž je pøíslušný k jeho vyøízení. U poprvé opakovaného podnìtu se uvede datum tohoto opakovaného podnìtu podle
zásad uvedených shora a obì data se od sebe oddìlí èervenou èarou.
S l o u p c e 3, 4: V pøíslušném sloupci se vyznaèí, kdo podnìt podal (napø. jméno a adresa fyzické osoby nebo název a è. j.
státního orgánu, jde-li o pøezkum rozhodnutí z vlastní iniciativy státního zastupitelství, zapíše se slovo "vlastní").
S l o u p e c 5: Zapíše se jméno obvinìného popø. více obvinìných (jméno každého z obvinìných do samostatného øádku),
jichž se týká podnìt ke stížnosti pro porušení zákona. Týká-li se jen jednoho z více obvinìných, proti nimž se trestní øízení vedlo, vyznaèí se pouze jméno toho, jehož se podnìt pøímo týká. Týká-li se podnìt jen nároku poškozeného, zapíše se ten obvinìný,
jehož situace by byla zmìnou výroku o náhradì škody dotèena. Do seznamu jmen se však zapíší vždy jména všech obvinìných.
Dále se sem zapíše oznaèení trestného èinu, o který ve vìci šlo, a to èíselným oznaèením, v nìmž se ve zlomku uvede i odstavec
a písmeno. Jde-li o platný trestní zákon, není tøeba uvádìt zkratkou, u jiných zákonù se vyznaèí jejich èíslo a rok, kdy vyšly ve
Sbírce zákonù.
S l o u p e c 6: Zapíše se oznaèení orgánu, jehož rozhodnutí má být pøezkoumáno, a jeho spisová znaèka. Smìøuje-li podnìt
proti rozhodnutí soudu druhého stupnì, i spisová znaèka soudu prvního stupnì.
Sloupec

7: Vyplòuje se datem odložení podnìtu.

Sloupec

8: Zapisuje se datum pøedložení nástinu stížnosti pro porušení zákona ministerstvu.

S l o u p e c 9: Uvádí se datum a zpùsob jiného vyøízení (napø. postoupení podnìtu k vyøízení návrhu na povolení obnovy
øízení, žádost o milost a pod.).
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Sloupec

10: Zapisuje se datum podání stížnosti pro porušení zákona.

Sloupec

11: Zapisuje se datum sdìlení, že stížnost pro porušení zákona nebyla podána.

Sloupec

12: Vyznaèuje se slovními zkratkami, zda stížnosti bylo vyhovìno èásteènì, a to podle pokynu státního zástupce.

Sloupec

13: Vyznaèuje se slovními zkratkami nevyhovìní stížnosti nebo zpìtvzetí stížnosti.

Sloupec

14: Zapisuje se datum naøízeného a pøípadnì i odroèeného jednání o stížnosti pro porušení zákona.

Sloupec

15: Vyplní se spisová znaèka Nejvyššího soudu.

S l o u p e c 16: Slouží k evidenèním poznámkám, zejména o pohybu spisù. Vyznaèuje se zde poprvé opakovaný podnìt, osobní projednání pøípadu s tím, kdo podnìt podal, provìøení vìci vlastním šetøením apod., podle pokynu státního zástupce.
Odškrtávání vìcí se provádí takto:
1. modøe dnem, kdy byl uèinìn zápis v nìkterém ze sloupcù 7, 8 nebo 9,
2. èervenì dnem, kdy bylo státní zastupitelství uvìdomìno o podání stížnosti pro porušení zákona (zápis ve sloupci 10).
Dojde-li v témž roce k novým zápisùm v téže vìci, zakroužkuje se tužkou bìžné èíslo ve sloupci 1. Kroužek se vymaže poté, co
v novì vyøizované vìci došlo k situaci podle pøedchozího odstavce.
Pøíloha è. II
pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 18. bøezna 2003, jímž se mìní pokyn obecné povahy
nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kanceláøský øád státního zastupitelství,
ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce
______________________________________________________________________________________________________
Vzor è. 4

REJSTØÍK KZt (VZt, NZt)
NÁVOD K VEDENÍ REJSTØÍKU KZt, VZt, NZt
Do rejstøíku se zapisují trestní vìci v nichž je státní zastupitelství èinné v trestním øízení pøed soudem o stížnostech a odvolání
a v øízení o stížnostech proti rozhodnutí státního zástupce nižšího státního zastupitelství, dohledu v konkrétní trestní vìci a informací vyžadovaných u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
Sloupec

1: Uvede se bìžné èíslo a jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje.

Sloupec

2: Uvede se datum, kdy písemnost došla na státní zastupitelství.

S l o u p e c 3: Uvede se oznaèení státního zastupitelství, soudu, úøadu, podniku nebo jméno a adresa obèana, od nichž vìc
došla, s uvedením spisové znaèky nebo jednacího èísla. U vìcí pøevedených z minulých let nebo z jiného rejstøíku se uvede
"Pøevedeno z ...".
S l o u p e c 4: Zapíše se jméno a pøíjmení obvinìného. Je-li v téže vìci nìkolik obvinìných, zapíší se pouze jména tìch obvinìných, jichž se zapisovaná vìc týká, a to každé jméno do samostatného øádku. Do seznamu jmen se však zapíší jména všech
obvinìných. Nedospìlci, mladiství a cizinci se oznaèují pøíslušnými zkratkami, jako v rejstøíku pro èinnost v trestním øízení (Zt,
KZv ..). Každý obvinìný se oznaèí arabskou èíslicí. Jde-li o více spoluobvinìných, odškrtne se vyøízení ve sloupci 4 u arabských
èíslic, kterými byli oznaèeni pøi zápisu. Bìžné èíslo ve sloupci 1 se odškrtne teprve tehdy, když je vìc vyøízena i odškrtnuta u všech
obvinìných ve sloupci 4. Není-li v den zápisu vìci do rejstøíku obvinìný znám, uvede se zde výstižnì oznaèení vìci (napø.
poškozený apod.). Dodateènì zjištìný obvinìný se zapíše obvyklým zpùsobem.
Sloupec

5: Vyznaèí se trestný èin uvedením èísla, odstavce a písmena paragrafù trestního nebo jiného zákona.

Sloupec

6: Jde-li o vìc vazební, vyplní se tento sloupec kolmou èarou.
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S l o u p e c 7: Vyznaèí se datum a zpùsob vyøízení státním zástupcem. Vyøízení se vyznaèí odškrtnutím tohoto data. Dojde-li
znovu k vyøízení (napø. byla-li podána další zpráva, stížnost proti rozhodnutí nižšího státního zástupce apod.), zapíše se do téhož
sloupce znovu, a to do dalšího øádku.
S l o u p e c 8: Vyznaèí se datum zasedání soudu o odvolání nebo o stížnosti proti rozhodnutí soudu s pøipojením zkratek uvedených v návodu k vedení rejstøíku Zt (sloupec 22). Bylo-li odvolání podáno více osobami a odvolání vzala zpìt jen nìkterá
z nich, vyznaèí se zpìtvzetí datem a zkratkou toho, kdo odvolání vzal zpìt (napø. "1.10.st.zást.vz.zpìt", "obv.vz.zpìt", apod.).
Totéž platí o stížnostech.
S l o u p e c 9: Vyznaèí se datum, znaèka a podstatný obsah rozhodnutí soudu struènými zkratkami, uvedenými v návodu
k vedení rejstøíku Zt (sloupec 21 a 23). Rozhodnutí soudu 2. stupnì se vyznaèí pod zápisem rozhodnutí soudu 1. stupnì s uvedením data a znaèky a podstatného obsahu rozhodnutí struènými zkratkami uvedenými v návodu pro vedení rejstøíku Zt (sloupec
23). V druhém oddíle rejstøíku se zde vyznaèí rozhodnutí, proti nìmuž podnìt smìøuje (rozsudek, usnesení okresního soudu v ....,
krajského soudu v ...., usnesení okresního, krajského státního zástupce v ...... apod.), jeho datum a spisová znaèka.
S l o u p e c 10: Obyèejnou tužkou se zde vyznaèují evidenèní poznámky o obìhu spisu, které lze vymazat, není-li jich dále
zapotøebí. Perem se zde vyznaèují stížnosti proti rozhodnutí okresního, krajského státního zástupce èervenì zkratkou "St.".
Vìc zapsaná v rejstøíku KZt (VZt a NZt) se modøe odškrtne:
a) když vyšší státní zastupitelství rozhodlo o stížnosti proti rozhodnutí nižšího státního zástupce,
b) jakmile odvolací soud rozhodl a státní zástupce již vìc dále nesleduje,
V tìch pøípadech, které nejsou výslovnì uvedeny v tomto návodu (vylouèení, spojení, pokraèování, pøenesení apod.), platí obdobnì návod pro vedení rejstøíku Zt.
Pøíloha è. III
pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 18. bøezna 2003, jímž se mìní pokyn obecné povahy
nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kanceláøský øád státního zastupitelství,
ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce
______________________________________________________________________________________________________
Vzor è. 37

REJSTØÍK VZo, KZo
NÁVOD K VEDENÍ REJSTØÍKU VZo, KZo
Do rejstøíku se zapisují vìci týkající se dovolání podle § 265a a násl. trestního øádu, zejména podnìty fyzických a právnických
osob nebo institucí k podání dovolání, vlastní poznatky, na jejichž základì jsou v konkrétních vìcech posuzovány podmínky pro
dovolání, a dovolání obvinìných doruèená k vyjádøení.
Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù.
Jednotlivé sloupce rejstøíku se vyplòují takto:
S l o u p e c 1: Bìžné èíslo, které je rozhodné pro utvoøení spisové znaèky, a jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje.
S l o u p e c 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 vrchním (krajském) státním zastupitelství je rozhodné datum
sepsání podnìtu. Jde-li o poznatek postoupený jiným organizaèním útvarem vrchního (krajského) státního zastupitelství, rozhoduje datum, kdy poznatek došel do kanceláøe toho organizaèního útvaru, který je pøíslušný k jeho vyøízení.
S l o u p c e 3, 4 : Zapisuje-li se podnìt, vyplní se jméno a pøíjmení, nebo název toho, kdo podnìt podal. Lze-li tuto osobu charakterizovat vztahem k trestnímu øízení nebo k osobì obvinìného, uvede se i tento údaj, napø. "poškozený", "matka obvinìného".
U podnìtu podaného obvinìným se uvede pouze "obvinìný" a pøíslušné údaje k osobì obvinìného se vyplní ve sloupci 5. Zapisuje-li se poznatek postoupený jiným organizaèním útvarem vrchního (krajského) státního zastupitelství, uvede se název tohoto organizaèního útvaru. Zapisuje-li se poznatek získaný vlastní aktivitou státního zástupce pøidìleného k organizaènímu útvaru,
který je pøíslušný vìc vyøídit, uvede se "vlastní". Tyto údaje se vyplní ve sloupci 3 nebo 4 v závislosti na tom, zda návrh nebo
jiný poznatek smìøuje k dovolání podanému ve prospìch nebo v neprospìch obvinìného. Zapisuje-li se do rejstøíku dovolání po-
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dané obvinìným, vyplní se sloupec 3 zkratkou, napø. "dovolání obv.".
S l o u p e c 5: Uvede se jméno a pøíjmení obvinìného a zákonné ustanovení oznaèující trestný èin, za který byl odsouzen.
S l o u p e c 6: Uvede se název soudu, datum a spisová znaèka (pøípadnì èíslo jednací) rozhodnutí, které je pøezkoumáváno z hlediska podmínek pro dovolání nebo které již bylo napadeno dovoláním obvinìného. Vyplní se údaje týkající se soudu 1. i 2. stupnì.
S l o u p e c 7: Vyplní se datum návrhu vrchního (krajského) státního zástupce na dovolání podle § 265d odst. 1 písm. d) tr. ø. Jeli zapsáno pouze dovolání podané obvinìným, sloupec 7 se nevyplòuje.
S l o u p e c 8: Uvede se datum odložení vìci. Tento zpùsob vyøízení se vyplòuje zejména v pøípadech, kdy po pøezkoumání soudního rozhodnutí na základì vlastního poznatku vrchního (krajského) státního zastupitelství nebyl shledán dùvod k podání návrhu
na dovolání.
S l o u p e c 9: Nevyplòuje se.
S l o u p e c 10: Vyplní se datum vyjádøení k dovolání podanému obvinìným.
S l o u p e c 11: Vyplní se datum, kdy byla vìc vyøízena jinak než nìkterým ze zpùsobù uvedených ve sloupcích 7 až 10, napø.
postoupením nebo bez vyjádøení, a uvede se též struènì nebo zkratkou zpùsob vyøízení, napø.: "post. VSZ v ....." nebo "bez
vyjádøení".
S l o u p c e 12, 13: Uvede se datum dovolání podaného nejvyšším státním zástupcem nebo datum sdìlení o odložení vìci na
Nejvyšším státním zastupitelství.
S l o u p c e 14 až 16: Uvede se datum rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání. Ve sloupci 14 se uvede též ustanovení trestního
øádu oznaèující dùvod, pro který Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 265i odst. 1 a pøíslušné písmeno). Pokud bylo dovolání vyhovìno zèásti, uvede se ve sloupci 15 kromì data též zkratka "èást."
S l o u p e c 17: Vyplní se spisová znaèka rozhodnutí Nejvyššího soudu vyznaèeného v nìkterém ze sloupcù 14 až 16.
S l o u p e c 18 : Slouží k evidenèním poznámkám, zejména o pohybu spisù.
Odškrtávání vìcí se provádí modøe dnem, kdy byl uèinìn zápis v nìkterém ze sloupcù 7 až 11.
Pøíloha è. IV
pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne 18. bøezna 2003, jímž se mìní pokyn obecné povahy
nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kanceláøský øád státního zastupitelství,
ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce
______________________________________________________________________________________________________
Pøíloha è. 4
kanceláøského øádu pro státní zastupitelství

SEZNAM VZORÙ REJSTØÍKÙ A EVIDENÈNÍCH POMÙCEK
UŽÍVANÝCH VE STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ
UVEDENÝCH V PØÍLOZE È. 1
Poø. è.
Èíslo vzoru
______________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rejstøík pro èinnost v trestním øízení Zt (KZv, VZv, NZv) .....................................................................................................
Rejstøík pro úèast v obèanském soudním øízení Zc (KZc, VZc, NZc) ....................................................................................
Rejstøík pro pøezkoumávání zákonnosti rozhodnutí KZz (VZz, NZz) .....................................................................................
Rejstøík KZt (VZt, NZt) ...........................................................................................................................................................
Rejstøík všeobecný Zn (KZn, VZn, NZn) .................................................................................................................................
Správní rejstøík Spr. ..................................................................................................................................................................
Kniha vazeb ..............................................................................................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Kniha vìcí vzatých do úschovy ................................................................................................................................................ 8
Seznam vìcí vzatých do úschovy ............................................................................................................................................. 9
Kniha trestních depozit ............................................................................................................................................................ 10
Vzor evidence blokových sešitù ............................................................................................................................................... 11
Poukaz k vydání depozita ........................................................................................................................................................ 12
Seznam jmen ............................................................................................................................................................................ 13
Kalendáø ................................................................................................................................................................................... 14
Lhùtník podmínìného zastavení trestního stíhání .................................................................................................................... 15
Žádanka a potvrzení o vydání spisu ze spisovny a potvrzení pøíjmu ...................................................................................... 16
Doruèná kniha .......................................................................................................................................................................... 17
Spisový pøehled ....................................................................................................................................................................... 18
Vìcný spis ................................................................................................................................................................................ 19
Potvrzení o pøijetí podání ......................................................................................................................................................... 20
Dozorový spis .......................................................................................................................................................................... 21
Sbìrný spis ............................................................................................................................................................................... 22
Odvolací spis v trestní vìci ...................................................................................................................................................... 23
Pøezkumný spis v trestní vìci ................................................................................................................................................... 24
Spis o úèasti v obèanském soudním øízení ............................................................................................................................... 25
Spis o trestním oznámení nebo jiném podání ........................................................................................................................... 26
Spis v trestní vìci ..................................................................................................................................................................... 27
Osobní spis ............................................................................................................................................................................... 28
Pøehled Sbírky pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce ...................................................................................... 29
Rejstøík pro dozor nad výkonem vazby a nad výkonem trestu odnìtí svobody (KZd, VZd, NZd) ......................................... 30
Spis pro dozor nad výkonem vazby a nad výkonem trestu odnìtí svobody ............................................................................ 31
Rejstøík pro poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. státními zastupitelstvími (SIN) ........................................ 32
Spis o poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb. státními zastupitelstvími ........................................................... 33
Rejstøík pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení (Zk) ........................................................................................................ 34
Rejstøík pro vyšetøování konané státním zástupcem (SV) ....................................................................................................... 35
Rejstøík pro zkrácené pøípravné øízení konané státním zástupcem (SZk) ................................................................................ 36
Rejstøík pro dovolání (KZo, VZo) ............................................................................................................................................ 37
Rejstøík pro pøezkum podle § 174a trestního øádu (NZa) ......................................................................................................... 38
Rejstøík pro dovolání (NZo) ..................................................................................................................................................... 39
Vyšetøovací spis ....................................................................................................................................................................... 40
Spis pro zkrácené pøípravné øízení ........................................................................................................................................... 41
Rejstøík pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy (Zdu, Kdu, Vdu, Ndu) ...................................................... 42
Spis pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy ................................................................................................. 43
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24
Pokyn
obecné povahy
ze dne 30. kvìtna 2003, poø. è. 3/2003
nejvyššího státního zástupce, jímž se mìní pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 3/2000
ze dne 20. bøezna 2000, jimž se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních zastupitelství,
ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy
Podle § 12 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanovím:

plòuje se nové písmeno m), které zní:
"m) na odhalování, zajišt`ování a odèerpávání výnosù z trestné èinnosti.".

Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
3/2000 ze dne 20. bøezna 2000, jímž se upravuje zpùsob zøizování a obsazování specializací u státních zastupitelství, ve
znìní pokynu obecné povahy poø. è. 16/2001 ze dne 13. prosince 2001 a pokynu obecné povahy poø. è. 3/2002 ze dne 13.
èervna 2002, se mìní takto:
1. V èl. 2 odst. 3 písm. b) se teèka nahrazuje èárkou a doplòuje se nové písmeno c), které zní:
"c) na odhalování, zajišt`ování a odèerpávání výnosù z trestné
èinnosti.".
2. V èl. 3 odst. 1 písm. i) se teèka nahrazuje èárkou a doplòuje se nové písmeno j), které zní:
"j) na odhalování, zajišt`ování a odèerpávání výnosù z trestné
èinnosti.".
3. 3. V èl. 4 odst. 1 písm. j) se teèka nahrazuje èárkou a doplòuje se nové písmeno k), které zní:
"k) na odhalování, zajišt`ování a odèerpávání výnosù z trestné
èinnosti.".
4. 4. V èl. 5 odst. 1 písm. l) se teèka nahrazuje èárkou a do-

5. Pøíloha k pokynu obecné povahy Základní rozdìlení specializací u státních zastupitelství se mìní tak, že pøed poslední odstavec se vkládá nový odstavec tohoto znìní:
"Státní zástupce specialista na odhalování, zajiš•ování a odèerpávání výnosù z trestné èinnosti
- zajišt`ování nároku poškozeného (§ 47 až 49 tr. ø.),
- zajišt`ování penìžních prostøedkù na úètu u banky (§ 79a
tr. ø.),
- zajišt`ování penìžních prostøedkù na úètu u spoøitelního a úvìrního družstva nebo jiných obdobných subjektù (§ 9b tr. ø.),
- zajišt`ování zaknihovaných cenných papírù (§ 79c tr. ø.),
- zajišt`ování majetku obvinìného (§ 347 tr. ø.),
- souèinnost s útvary Policie ÈR nebo Ministerstva vnitra specializovanými na odhalování a zajiš•ování výnosù z trestné èinnosti"
Èl. II
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. èervence 2003.
Nejvyšší státní zástupkynì:
Mgr. Marie Benešová, v. r.

25
Pokyn
obecné povahy
ze dne 28. èervence 2003, poø. è. 4/2003
nejvyššího státního zástupce, jímž se mìní pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 9/2001
ze dne 13. prosince 2001, kterým se upravuje postup státních zastupitelství v øízení o dovolání v trestních vìcech
Podle § 12 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
9/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se upravuje postup
státních zastupitelství v øízení o dovolání v trestních vìcech,
se mìní takto:
Za èlánek 6 se vkládá nový èlánek 6a, který vèetnì nadpisu
zní:

"Èl. 6a
Postup pøi doruèení podnìtu k podání dovolání
obvinìným nebo jinou osobou
(1) Je-li státnímu zastupitelství doruèeno podání, jímž se
obvinìný, poškozený nebo jiná osoba domáhá podání dovolání nejvyšším státním zástupcem proti rozhodnutí uvedenému v § 265a odst. 1 nebo v odst. 2 tr. ø., státní zastupitelství
neprodlenì takové podání pøedloží Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které posoudí podání podle jeho obsahu a rozhodne o dalším postupu. Stejnì se postupuje v pøípadì, kdy je
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Pokyn è. 25, 26

státnímu zastupitelství doruèeno takové podání až po lhùtì
uvedené v § 256e odst. 1 tr. ø.
(2) V pøedkládací zprávì státní zástupce vyznaèí bìh lhùty
uvedené v § 265e odst. 1 tr. ø. a pøipojí k ní spisový materiál,
který má k dispozici. Bìží-li tato lhùta jinému státnímu zastupitelství, poèátek jejího bìhu státní zástupce pøed pøedložením vìci Nejvyššímu státnímu zastupitelství urychlenì (telefonicky,
faxem nebo jiným vhodným zpùsobem) zjistí a tuto skuteènost
v pøedkládací zprávì souèasnì poznamená. Stanovisko k dùvod-
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nosti podání v tìchto pøípadech nezpracovává."
Èl. II
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. záøí
2003.
Nejvyšší státní zástupkynì:
Mgr. Marie Benešová, v. r.

26
Pokyn
obecné povahy
ze dne 22. srpna 2003, poø. è. 5/2003
nejvyššího státního zástupce, kterým se mìní pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 11/2000,
jímž se upravují podrobnosti podávání informací státními zastupitelstvími a jejich poskytování podle zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a jímž se mìní pokyn
obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996, kterým se vydává Kanceláøský øád státního
zastupitelství, ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy
Podle § 12 odst. 1 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanovím:
Èl. I
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. 11/
2000, jímž se upravují podrobnosti podávání informací státními zastupitelstvími a jejich poskytování podle zákona è.
106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, a jímž se mìní pokyn obecné povahy
nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996, kterým se vydává Kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynu
obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 11/2001
a pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
1/2002, se mìní takto:
1. V èl. 1 odst. 2 zní:
" (2) Podávání informací podle pokynu obecné povahy
poø. è. 3/1994, kterým se upravuje postup státních zástupcù
pøi právním styku s cizinou v trestních vìcech a trestním
stíhání cizincù, ve znìní zmìn, jakož i podle pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 14/2001, o podrobnostech dozoru státních zástupcù nad dodržováním
právních pøedpisù pøi výkonu vazby a pøi výkonu trestu odnìtí
svobody a o zrušení pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 2/1998, kterým se upravují podrobnosti
o výkonu dohledu, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è.
1/2000, zùstává tímto pokynem obecné povahy nedotèeno."
2. V èl. 2 odst. 1 vìta první a druhá vèetnì poznámek pod èarou è. 2) a 3) znìjí:
"Informací se pro úèely èásti druhé až ètvrté tohoto pokynu rozumí údaje o postupu státního zastupitelství pøi výkonu
jeho pùsobnosti v urèité vìci a údaje, které v této souvislosti
státní zastupitelství zjistilo (§ 12g odst. 1 vìta druhá zákona).
Ve vztahu k periodickému tisku2) a ostatním informaèním prostøedkùm3) se informací rozumí také odpovìï na dotaz a stanovisko k údajùm uveøejnìným v tìchto informaèních pro-

støedcích a odpovìï podle § 10 zákona è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (tiskový zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, jestliže bylo v periodickém tisku uveøejnìno skutkové tvrzení dotýkající se cti, dùstojnosti nebo soukromí státního zástupce nebo jiného zamìstnance státního zastupitelství v pøímé souvislosti s èinností státního zastupitelství.
_____________________________________
§ 3 písm. a) zákona è. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech pøi
vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalších zákonù
(tiskový zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
3)
Napø. zákon è. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní zákona è.309/2002
Sb., zákon è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 484/1991 Sb., o Èeském rozhlasu, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 517/1992 Sb., o Èeské tiskové kanceláøi."
2)

3. V èl. 2 odst. 2 písm. a) až c) znìjí:
"(2) Za informaci podle odstavce 1 se nepovažují:
a) zprávy o èinnosti státního zastupitelství za uplynulý rok
(§ 12 odst. 7 zákona), vèetnì podkladových zpráv nižších státních zastupitelství k ní (§ 12g odst. 2 vìta první zákona),
b) zvláštní zprávy o postupu státních zástupcù pøi výkonu
pùsobnosti státního zastupitelství (§ 12g odst. 2 vìta první
a druhá zákona),
c) stanoviska ke sjednocení výkladu zákonù a jiných právních pøedpisù pøi výkonu pùsobnosti státního zastupitelství
(§ 12 odst. 2 zákona),".
4. V èl. 3 odst. 1 se na konci nahrazuje teèka støedníkem a pøipojuje se text: "pøi tom vycházejí z toho, že s právem vyžadovat informace není spojeno právo jakkoliv zasahovat do
postupu ve vìci, v níž se informace vyžadují, nejde-li souèasnì o výkon dohledu (§ 12g odst. 1 poslední vìta zákona)."
5. V èl. 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které
vèetnì poznámek pod èarou è. 3a) a è. 3b) znìjí:
"(2) Státní zastupitelství, které vykonává dozor nad za-

strana 154

Pokyn è. 26

chováváním zákonnosti v pøípravném øízení, podá státnímu
zástupci krajského státního zastupitelství povìøenému výkonem dozoru nad dodržováním právních pøedpisù pøi výkonu
vazby a pøi výkonu trestu odnìtí svobody 3a), informaci o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ø.) a o obžalobì, návrhu na potrestání nebo o jiném rozhodnutí ve vìci v pøípravném øízení (§ 176, § 179c nebo § 171 až § 173, §307 a §309
tr. ø.), proti:
a) pøíslušníku nebo zamìstnanci Vìzeòské služby pro trestný èin spáchaný v souvislosti s plnìním jeho služebních nebo
pracovních úkolù,
b) obhájci pro trestný èin spáchaný v souvislosti s návštìvou obvinìného, jehož zastupuje v jeho trestní vìci, pokud
právní vztah obhajoby v dobì spáchání èinu trval,
c) osobì, která spáchala trestný èin v souvislosti s návštìvou u obvinìného.3b)
(3) Informace podle odstavce 2 se podává zasláním stejnopisu usnesení o zahájení trestního stíhání, obžaloby, návrhu na
potrestání nebo jiného rozhodnutí ve vìci v pøípravném øízení
___________________________________________
3a)

3b)

§ 4 odst. 1 písm. b) zákona.
§ 29 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní zákona è.
208/2000 Sb.
§ 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 14 odst. 1 a 2 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
§ 44 až § 46 vyhlášky è. 109/1994 Sb., kterou se vydává øád výkonu
vazby, ve znìní vyhlášky è. 292/2001 Sb."

Dosavadní odstavce 2 a 3 se oznaèují jako odstavce 4 a 5.
6. V èl. 5 odst. 3 vìtì druhé, èl. 7 odst. 1 vìtì druhé a èl. 7

èástka 3

odst. 3 se slova "(§ 9 odst. 1 a 2 zákona)" zrušují.
7. V èl. 14 odst. 3 písm. c) se slova "§ 4a, § 9 odst. 1 a 2, § 11a
a § 19a zákona" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 písm. b), § 12
odst. 5 a § 12f zákona".
8. V èl. 14 odst. 4 zní:
"(4) Krajská a Nejvyšší státní zastupitelství do písemné informace podle odstavce 1 zahrnou rovnìž odkaz na úpravu obsaženou v hlavì dvacáté páté trestního øádu v rozsahu, v jakém plní úkoly pøi uskuteèòování právního styku s cizinou,
s údajem, že do pøíslušných právních pøedpisù lze u státního zastupitelství nahlédnout nebo mùže být poøízena kopie ustanovení, o které jde."
9. V èl. 14 odst. 5 se za písm. a) vkládají nová písm. b) a c),
která znìjí:
"b) odkaz na úpravu v § 12 odst. 3 zákona,
c) odkaz na úpravu obsaženou v § 66 odst. 2 zákona è. 150/
2002 Sb., soudního øádu správního, ve znìní zákona è. 192/
2003 Sb., s vysvìtlením oprávnìní osob uèinit podnìt k postupu podle uvedeného ustanovení."
Písm. d) se zrušuje. Dosavadní písm. b) a c) se oznaèují
jako písm. d) a e).
Èl. II
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. záøí
2003.
Nejvyšší státní zástupkynì:
Mgr. Marie Benešová, v. r.
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27
Sdìlení
Informace o výši diskontní sazby stanovené
Èeskou národní bankou
(min. sprav. 874/02-L)
I.

II.

V souvislosti s § 1 naøízení vlády è. 142/1994 Sb., kterým
se stanoví výš úrokù z prodlení a poplatku z prodlení podle
obèanského zákoníku, se sdìluje, že diskontní sazba, která dosud èinila 1,50%, byla Èeskou národní bankou snížena s úèinností od 26. èervna 2003 na 1,25%.

V souvislosti s § 1 naøízení vlády è. 142/1994 Sb., kterým
se stanoví výše úrokù z prodlení a poplatku z prodlení podle
obèanského zákoníku, se sdìluje, že diskontní sazba, která dosud èinila 1,25% byla Èeskou národní bankou snížena s úèinností od 1.srpna 2003 na 1,00%.
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