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36
Pokyn
obecné povahy
ze dne 25. øíjna 2004, poø. è. 7/2004
nejvyššího státního zástupce, jímž se vydává
kanceláøský øád státního zastupitelství
Podle § 12 odst. 1 a § 13e odst. 2 zákona è. 283/1993 Sb.,
o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanovím:
KANCELÁØSKÝ ØÁD STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
Èást první
Hlava první
Základní ustanovení
§1

je za stav kanceláøských prací odpovìdný vedoucímu státnímu
zástupci a vedoucímu spisové služby, je-li ustanoven.
(4) Pøi pøedávání a pøebírání agendy rejstøíkù a evidenèních
pomùcek mezi zamìstnanci kanceláøe zabezpeèí vedoucí spisové služby státního zastupitelství, a není-li jej, vedoucí státní
zástupce, protokolární pøedání spisové agendy. Podkladem
pro pøedání agendy je provedená inventarizace spisù a evidenèních pomùcek v rozsahu vìcí nevyøízených na státním zastupitelství. Rozsah této inventarizace upøesní v pøípadì potøeby vedoucí státní zástupce.
(5) K obstarání písaøských a rozmnožovacích prací lze zøizovat spoleèné písárny a rozmnožovny.

Pøedmìt úpravy
§4
Tento pokyn obecné povahy, jímž se vydává kanceláøský
øád státního zastupitelství (dále jen "kanceláøský øád") upravuje èinnost spisové služby u státního zastupitelství a výkon
dalších èinností s tím spojených, provádìní kanceláøských
prací, vedení rejstøíkù a evidenèních pomùcek (dále jen "evidencí") a postup pøi pøijímání a vydávání vìcí zajištìných
v trestním øízení a pøevzatých do úschovy státního zastupitelství.
§2
Osobní pùsobnost
Kanceláøský øád je závazný pro státní zástupce, právní èekatele a ostatní zamìstnance státního zastupitelství.
§3
Organizaèní zajištìní chodu spisové služby
(1) Kanceláøské práce zajišt'ují zamìstnanci zaøazení v jednotlivých organizaèních složkách. Pøi zajišt'ování kanceláøských prací postupují zamìstnanci podle pøíslušných právních
pøedpisù,1) tohoto kanceláøského øádu a podle pokynù nadøízených vydaných v jejich mezích.2)
(2) Za kanceláøské práce na státním zastupitelství odpovídá
vedoucí státní zástupce tohoto státního zastupitelství. Vedoucí
státní zástupce mùže povìøit organizací, metodickou èinností
a kontrolou kanceláøských prací na státním zastupitelství
jiného zamìstnance státního zastupitelství (dále jen "vedoucí
spisové služby").
(3) Denní øízení a kontrolu provádí vedoucí kanceláøe, který
1)

2)

Samostatná èinnost kanceláøe
(1) Zamìstnanci kanceláøe státního zastupitelství vykonávají kromì úkonù souvisejících s kanceláøskými pracemi samostatnì i další úkony, k nimž není tøeba pokynu státního zástupce, zejména
a) sepisují s obèany záznamy v jednoduchých vìcech (napø.
žádosti o výpis z rejstøíku trestù),
b) zaøizují vydání vìcí zajištìných pro trestní øízení, které
byly vzaty do úschovy u státního zastupitelství a mají
být podle rozhodnutí státního zástupce nebo soudu vydány,
c) zaøizují výplatu svìdeèného, tlumoèného a znaleèného,
d) opatøují u rozhodnutí soudu prvního stupnì a u usnesení policejního orgánu o odložení vìci doložku právní
moci,
e) ovìøují pro úøední potøebu státního zastupitelství listiny podle originálních dokumentù,
f) urgují vrácení zapùjèených spisù,
g) sestavují statistické výkazy o èinnosti státního zastupitelství a v rozsahu, v jakém jsou pøíslušná data automatizovanì zpracovávána, i statistické listy a další statistické výstupy,
h) sestavují a zajišt'ují podklady pro zprávy o èinnosti státního zastupitelství za uplynulý rok a zvláštní zprávy,
i) vedou úøední knihovnu,
j) zajišt'ují skartaèní práce.
(2) Zamìstnanci kanceláøe státního zastupitelství dále podle
pokynù státního zástupce
a) pøedkládají vyššímu státnímu zastupitelství potøebné
písemnosti,

Napø. zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a pøedpisy související, zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a zmìnì nìkterých zákonù, § 12i zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství ,
ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 13e odst. 2 zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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b) vyžadují spisy a jiné podklady pro rozhodnutí nebo
opatøení státního zástupce,
c) zasílají Rejstøíku trestù zprávy o skuteènostech dùležitých pro zápis v evidenci Rejstøíku trestù nebo pro jeho zmìnu (§ 37),
d) opatøují usnesení státního zástupce (zejména usnesení
o zastavení trestního stíhání, o podmínìném zastavení
trestního stíhání, o odstoupení od trestního stíhání
u mladistvého, o postoupení vìci jinému orgánu, o zajištìní vìci èi majetku) doložkou právní moci a k žádosti stran vyznaèují doložku právní moci na stejnopisech usnesení,
e) za podmínek uvedených ve zvláštním pøedpisu èiní
úkony spojené s vyhotovováním kopie spisu nebo èásti
spisu vyhotovované na státním zastupitelství pro potøeby jiných oprávnìných osob (§ 65 odst. 1 vìta první tr. ø.).
(3) Zamìstnanci kanceláøe státního zastupitelství dále
a) vedou místní inventární seznamy hmotného investièního majetku a drobného hmotného investièního majetku,
b) zajišt'ují a provádìjí evidenci majetku a penìžní hospodaøení státního zastupitelství,
c) vedou evidenci poštovného a pøipravují podklady pro
jeho úpravu,
d) zajišt'ují práce spojené s autoprovozem,
e) zajišt'ují drobné služby související s údržbou a opravami místního zaøízení,
f) pøijímají pøímé dodávky, práce a služby a potvrzují jejich správnost na úèetních dokladech.
(4) Má-li se pro potøebu øízení vedeného státním zastupitelstvím úøednì ovìøit fotokopie, opis nebo stejnopis listiny založené v pøíslušném spise státního zastupitelství (napø. v pøípadì vylouèení spisového materiálu do samostatné vìci, majíli být kopie originálních dokumentù použity jako dùkazní
prostøedek v øízení pøed soudem, dále napø. pro úèely dožádání o právní pomoc nebo pøedání trestní vìci do ciziny),
ovìøí shodu originálního dokumentu s vyhotovenou kopií zamìstnanec kanceláøe, který tuto kopii vyhotovil, a opatøí ji
ovìøovací doložkou tohoto znìní: "Ovìøeno - souhlasí s originálem dokumentu založeným na èísle listu ……….. spisu státního zastupitelství - trestního spisu Policie ÈR - trestního
spisu soudu - sp. zn.:…….". Ovìøovací doložku opatøí datem,
kdy ovìøení provedl, svým jménem a vlastnoruèním podpisem
a kulatým úøedním razítkem; kulatého razítka není tøeba, užije-li se razítko s ovìøovací doložkou, které je opatøeno státním
znakem.
(5) Má-li být úøednì ovìøena fotokopie, opisy nebo stej-nopisy vìtšího množství dokumentù zakládaných do téhož spisu
státního zastupitelství (napø. èást spisu nebo celý spis), lze
místo ovìøovací doložky podle odstavce 3 užít souhrnnou
ovìøovací doložku tohoto znìní: "Ovìøeno - souhlasí s originály listin založenými ve spisu státního zastupitelství - trestního spisu Policie ÈR - trestního spisu soudu - sp. zn.: ………".
3)
4)
5)
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Pro náležitosti této ovìøovací doložky platí odstavec 4 poslední vìta obdobnì.
Hlava druhá
Zpùsoby vedení evidencí
Vedení evidencí pomocí výpoèetní techniky
§5
Rozsah a zpùsob vedení poèítaèové evidence
(1) Pro používání výpoèetní techniky pøi zpracovávání informací podléhajících utajení platí zvláštní pøedpisy.3)
(2) Pøi vedení evidencí pomocí výpoèetní techniky musí být
zajištìna evidence dat nejménì v rozsahu a struktuøe stanovené v èásti tøetí kanceláøského øádu. Použité aplikaèní vybavení musí umožnit vkládání, úschovu a zpracovávání dat
nejménì v rozsahu stanoveném tímto kanceláøským øádem.
(3) U údajù, které je tøeba v rejstøících barevnì nebo jinak
zvýrazòovat, musí použitý informaèní systém zajistit, aby programové vybavení mohlo pøíslušné záznamy vyhledávat.
(4) Evidované a zpracovávané údaje musí umožòovat vedení centrální evidence stíhaných osob (dále jen "Centrální
evidence"), která obsahuje údaje dùležité pro výkon pùsobnosti státního zastupitelství podle zákona.4) Postup státních zastupitelství pøi vedení a využívání Centrální evidence
stíhaných osob stanoví zvláštní pøedpis.5)
(5) Další podrobnosti o zpùsobu vedení evidencí pomocí
výpoèetní techniky, zejména postup pøi zápisu, úpravì, vyhledávání a zpracovávání dat v informaèním systému, pomocí
nìhož se tyto evidence v soustavì státního zastupitelství vedou, vèetnì návodù na využívání pomùcek pro øídící práci vedoucích pracovníkù státního zastupitelství a pomùcek pro èinnost státních zástupcù využívajících informací z tìchto evidencí, obsahují metodické pøíruèky a návody na používání
poèítaèového programu schválené Nejvyšším státním zastupitelstvím.
(6) Za správné fungování poèítaèového informaèního systému na státním zastupitelství po technické stránce odpovídá
urèený informatik. Za správné fungování aplikace na státním
zastupitelství odpovídá urèený správce aplikace. Informatik
nemùže souèasnì zastávat funkci správce aplikace a naopak.
§6
Náhradní vedení evidencí v pøípadì mimoøádné události
(1) Dojde-li k výluce ve funkènosti výpoèetní techniky,
napø. v dùsledku pøerušení dodávky elektrické energie nebo
závady na serveru (dále jen "výluka"), uèiní vedoucí státní

Zákon è. 148/1998 Sb.
§ 12i zákona o státním zastupitelství.
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 14/2003, jímž se upravuje postup státních zastupitelství pøi zavádìní, vedení a využívání Centrální evidence stíhaných osob (Centrální evidence) a pro pøístup ostatních orgánù èinných v trestním øízení do Centrální evidence,
ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy.
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zástupce neprodlenì opatøení k vedení evidence v nezbytném
rozsahu, a to v písemnì vedeném rejstøíku urèeném pro
náhradní vedení evidence, které zabezpeèí nepøerušený výkon
pùsobnosti státního zastupitelství. Urèí také rozsah a zpùsob
evidence údajù vedených doèasnì po dobu trvání výpadku
poèítaèové techniky mimo informaèní systém.
(2) V pøípadì uvedeném v odstavci 1 je nezbytné zajistit
prùbìžné sledování obìhu spisù na státním zastupitelství pro
úèely výkonu pùsobnosti v jednotlivých agendách. Pøi oznaèování podání lze použít po tuto dobu náhradní spisové znaèky, jejichž základem zùstane èíslo rejstøíku, druh rejstøíku a letopoèet; bìžné èíslo vìci se v takovém pøípadì u nových zápisù urèí podle posledního bìžného èísla v písemnì vedeném
rejstøíku urèeném pro náhradní vedení evidence doplnìném
vždy písmenem "N" pro odlišení od pozdìji øádnì zapsané vìci podle odstavce 3. Prvé bìžné èíslo takto vytvoøené náhradní spisové znaèky navazuje na poslední bìžné èíslo zapsané
v daném rejstøíku v poèítaèovém informaèním systému.
Nelze-li toto poslední bìžné èíslo vìci urèit, spisová znaèka se
vytvoøí podle èísla rejstøíku, druhu rejstøíku a letopoètu, za
nìjž se vloží další lomítko, za které se uvede doèasná náhradní spisová znaèka podle èísla sbìrného spisu založeného pro
tento pøípad ve všeobecném rejstøíku (ZN, KZN, VZN, NZN,
SZN). Po zapsání vìci do pøíslušného rejstøíku se takto vytvoøená doèasná náhradní spisová znaèka nadále nepoužije.
(3) Po odstranìní závady se podání, rozhodnutí a opatøení
zaevidují v souladu s kanceláøským øádem. Došlá podání se
v takovém pøípadì zapíší pokud možno v èasové posloupnosti, jak byla státnímu zastupitelství doruèena v období výluky.
(4) Vedoucí kanceláøí vìnují postupu podle odstavce 3 zvýšenou pozornost a po dokonèení nápravy stavu vyvolaného
výlukou, podají za svùj úsek vedoucímu státnímu zástupci
struènou informaci o následcích této výluky a výsledcích jejího odstraòování. Výslovnì pøitom upozorní zejména na možné negativní dùsledky pro výkon pùsobnosti státního zastupitelství (napø. v pøípadì opravných prostøedkù), statistické výstupy a výkaznictví.
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(3) Za urèení rozsahu pøístupových práv každému zamìstnanci jako uživateli poèítaèového informaèního systému odpovídá vedoucí státní zástupce. Za nastavení rozsahu tìchto
pøístupových práv v informaèním systému (aplikaci) odpovídá
správce aplikace.
(4) Nestanoví-li zvláštní pøedpis jinak, musí být ochrana dat
v rozsahu stanoveném tímto ustanovením zajištìna i tehdy,
má-li uživatel pøístup i k jiným datùm než jen datùm evidovaným a zpracovávaným ve vlastní databázi státního zastupitelství.
(5) Pro archivaci a zálohování dat vedených pomocí
výpoèetní techniky platí zvláštní pøedpis.6) Data, která se nearchivují, musí být trvale a bezpeènì zálohována do doby, než
dojde podle pøíslušného pøedpisu k jejich oprávnìné likvidaci.
§8
Vedení evidencí mimo poèítaèový informaèní systém
(1) Státní zastupitelství, u nichž nebylo zatím povoleno vedení evidencí (rejstøíkù a evidenèních pomùcek) výluènì v poèítaèovém informaèním systému, vedou tyto evidence (rejstøíky a evidenèní pomùcky) na pøedepsaných tiskopisech podle vzorù a návodù na jejich vyplòování uvedených v pøíloze
è. 1 tohoto kanceláøského øádu.
(2) Stejnì postupují státní zastupitelství, která vedou evidence pomocí poèítaèového informaèního systému, nelze-li
jej použít pro zápis konkrétní vìci proto, že to stupeò utajování informací nedovoluje (§ 5 odst. 1).
(3) Zavádìjí-li státní zastupitelství poèítaèový informaèní systém, zápisy do evidencí provádìjí tak, aby zùstal zachován úèel
uvedený v § 21 odst. 1. Pøi splnìní tohoto požadavku mohou
státní zastupitelství po dobu zavádìní poèítaèového informaèního systému v nezbytnì nutném rozsahu pøizpùsobit vedení pùvodních evidencí potøebám tohoto informaèního systému.
Èást druhá

§7
ÈINNOST PODATELNY A DORUÈOVÁNÍ
Ochrana dat
(1) Pøi vedení rejstøíkù pomocí výpoèetní techniky musí být
zabezpeèena ochrana všech dat uložených v pamìti poèítaèe
(ochrana heslem, stanovením rozsahu pøístupových oprávnìní
v souladu s pracovní náplní zamìstnance, apod.). Náleží-li
uživateli oprávnìní vkládat èi mìnit uložená data, musí být zabezpeèena identifikace jednotlivého uživatele pøi jeho pøístupu k datùm.
(2) Rozsah pøístupu k datùm a oprávnìní k jejich využívání
(vèetnì vkládání, zmìny a pøípadného vymazání) musí odpovídat obsahu povinností, které má zamìstnanec podle jím
vykonávané funkce nebo práce plnit.
6)

Hlava první
Podatelna
§9
Pøijímání písemných podání
(1) Pro pøijímání písemných podání je u každého státního
zastupitelství zøízena podatelna, která je spoleèná pro všechny
složky. Pro dvì nebo více státních zastupitelství, která sídlí
v téže budovì, lze zøídit spoleènou podatelnu, jestliže ve vztahu ke každému z nich je zajištìno dodržování kanceláøského
øádu. Podatelna zøízená u okresního státního zastupitelství pro-

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. dubna 1999 è.j. 75/99-OI, kterou se na základì ustanovení § 150 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23.3.1998 è.j. 1100/98 vydává Ukládací øád poèítaèových údajù.
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vádí též ovìøování správnosti údajù uvedených v písemné žádosti o výpis z Rejstøíku trestù podle zvláštního zákona.7)
(2) Podatelna plní též úkoly elektronické podatelny.8) Vedoucí státní zástupce mùže zøídit jinou elektronickou podatelnu nebo další elektronické podatelny.
(3) Podatelna pøijímá podání po celou pracovní dobu. Místnost, ve které je podatelna, musí být nápadnì oznaèena tabulkou a nápisem "Podatelna …(okresního, krajského, vrchního,
Nejvyššího) státního zastupitelství" s údajem o pracovní dobì.
(4) Písemná podání pøijímá zamìstnanec povìøený vedoucím státním zástupcem. Písemná podání došlá poštou na adresu zamìstnancù státního zastupitelství pøedají tito zamìstnanci neprodlenì pøíslušné kanceláøi.
(5) Pøijetí písemného podání nesmí být odepøeno proto, že
není vùbec nebo dostateènì vyplaceno.
(6) Písemné podání nelze pøijmout, je-li urèeno do vlastních
rukou zamìstnance.
(7) Dojde-li písemné podání tak poškozeno, že jeho obsah
se mohl stát známým nepovolaným osobám, nebo je-li podezøení, že z písemného podání bylo nìco odcizeno, a není-li
tato skuteènost již na písemném podání vyznaèena, požádá zamìstnanec poštu, aby poškození písemného podání bylo úøednì potvrzeno. Písemné podání pak pøedloží vedoucímu státnímu zástupci.
(8) Povinností zamìstnance v podatelnì je
a) pøi pøevzetí písemného podání nebo otevøení obálky
porovnat skuteèný poèet písemností s jednacími èísly
uvedenými na obálce, dále poèet pøíloh s poètem uvedeným v pøevzatém písemném podání a zkontrolovat
jejich druh. Shledá-li závadu, vyznaèí ji na písemném
podání a pøipojí svùj podpis. Pøi pøevzetí osobnì doruèeného písemného podání tak uèiní za pøítomnosti podatele a zjištìné závady ihned odstraní. Pøijetí písemného podání, s výjimkou podání urèeného jinému adresátu, nesmí odmítnout a pøijaté písemné podání ani jeho pøílohy nesmí podateli vrátit. O jejich vrácení rozhodne státní zástupce nebo jiný zamìstnanec, který vìc
vyøizuje,
b) vydat podateli na jeho žádost potvrzení o pøijetí písemného podání otištìním podacího razítka na stejnopise
písemného podání nebo na pøiložené rubrice nebo na
pøedepsaném tiskopise. Rubrika musí obsahovat oznaèení státního zastupitelství, jméno, pøíjmení a bydlištì
podatelovo, jakož i údaje, o jakou vìc jde. Doruèovatelùm státních orgánù a jiných orgánù veøejné správy,
kteøí doruèují zpravidla vìtší poèet písemných podání,
potvrdí pøijetí písemných podání v jejich doruèovací
knize datem a èitelným podpisem. Na písemných podáních osobnì doruèených vyznaèí "osobnì",
c) neprodlenì oznaèit každé písemné podání, které došlo
7)
8)
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do podatelny, otiskem podacího razítka; podání došlé
elektronickou poštou za tím úèelem neprodlenì vytiskne. Podací razítko obsahuje oznaèení státního zastupitelství, datum, kdy písemné podání do podatelny došlo,
a uvedení poètu stejnopisù a pøíloh. Na telegramech,
dálnopisech, spìšných zásilkách, písemnostech došlých
faxem nebo elektronickou poštou, protokolech o zadržení osoby podezøelé, protokolech o zadržení obvinìného, podnìtech k podání návrhu na vzetí obvinìného
do vazby a na dalších písemnostech, jejichž doruèením
poèíná státnímu zástupci bìh lhùty poèítané podle hodin, se vyznaèí též pøesný èas doruèení. Zápisy v podacím razítku (napø. údaje o poètu pøíloh) musí být èitelné a úplné. Zásilky obsahující Sbírku zákonù, literaturu a jiné tiskoviny podobného druhu odevzdá zamìstnanci povìøenému vedením knihovny bez otisku podacího razítka,
d) vrátit poštì písemné podání urèené jinému adresátu,
které bylo nesprávnì doruèeno státnímu zastupitelství;
je-li tato skuteènost zøejmá již z obálky, vrátí je poštì
bez otisku podacího razítka. Jestliže však bylo takové
písemné podání omylem otevøeno nebo jestliže teprve
z adresy uvedené v písemném podání samém je zøejmé, že toto patøí jinému adresátovi, zamìstnanec v podatelnì opatøí obálku podacím razítkem, vloží písemné
podání i s obálkou do nové obálky a zašle je pøíslušnému adresátovi,
e) neprodlenì ohlásit vedoucímu státnímu zástupci pøijetí
zásilky vzbuzující podezøení z možného ohrožení bezpeènosti a v pøípadì nutnosti bezodkladnì uèinit i jiné
neodkladné opatøení (napø. informovat operaèního dùstojníka Policie ÈR apod.).
(9) Zamìstnanec v podatelnì nesmí otevøít písemná podání
a) oznaèená jako utajovaná, bez ohledu na stupeò utajení,
b) která podle svého oznaèení obsahují výkaz vkladù a výplat,
c) adresovaná osobnì vedoucímu státnímu zástupci nebo
osobnì jiným zamìstnancùm,
d) jejichž otevírání si vyhradil vedoucí státní zástupce.
(10) Jestliže bylo takové písemné podání omylem otevøeno,
uèiní o tom zamìstnanec, který je otevøel, záznam a pøedloží
je se zásilkou adresátovi. Jinak otiskne podací razítko na obálku a odevzdá písemné podání neprodlenì adresátovi.
§ 10
Písemná podání s penìžními hodnotami
a movitými vìcmi
(1) Písemná podání, která obsahují penìžní hodnoty (hotovosti, známky, cenné papíry, jiné movité vìci, apod.), opatøí zamìstnanec v podatelnì kromì podacího razítka údajem o druhu a výši hodnoty, popøípadì struèným popisem movité vìci,
jakož i svým podpisem. Hotové peníze pøedá zamìstnanci
povìøenému vedením pokladny (odstavec 3). Jiné movité vì-

§ 11 odst. 2 písm. a) zákona è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 1 naøízení vlády è. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmìnì dalších zákonù (zákon o elektronickém podpisu), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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ci lze pøijímat v podatelnì jen jsou-li souèástí spisu nebo
tvoøí-li jeho pøílohu (§ 172 odst. 9).

èástka 6

procházejí a podací razítko se na nì neotiskuje.
§ 12

(2) Kolky a známky odevzdá zamìstnanci povìøenému vedením rejstøíku, který potvrdí pøevzetí podpisem u podacího
razítka. Došlé šekové poukázky a poštovní poukázky osobnì
odevzdá pokladníkovi. O tìchto poukázkách se vede v podatelnì jednoduchý pøehled, z nìhož je patrno, kdy poukázka
došla, od koho, v jaké vìci, výše èástky a potvrzení o pøevzetí
poukázky.
(3) Hotovì lze pøijímat jen platby plynoucí do rozpoètu
pøíjmù státního zastupitelství a platby z prodeje kolkových
známek (§ 20). Platby plynoucí do rozpoètu pøíjmù státního
zastupitelství smí pøijímat pouze zamìstnanec povìøený výkonem funkce pokladníka, platby z prodeje kolkových známek zamìstnanec, který je jejich prodejem povìøen.
(4) Trestní depozita penìžní povahy a cizí valuty nesmìjí
být pøijímány, pokud není tøeba zachovat jejich totožnost. Lze
je pøijímat pouze na depozitní úèty státního zastupitelství. Postup pøi jejich pøejímání a nakládání s nimi je upraven v èásti
šesté.
§ 11
Rozdìlování pošty
(1) Zamìstnanec v podatelnì
a) roztøídí písemná podání podle jejich povahy a odevzdá
je bez prùtahù zamìstnanci povìøenému vedením pøíslušného rejstøíku nebo vedoucímu státním zástupci,
pokud si pøedkládání doruèených podání vyhradil; naléhavá písemná podání, písemnosti doruèené faxem,
elektronickou poštou a telegramy pøedá ihned; jde-li
o písemnost doruèenou elektronickou poštou, spolu s výtiskem písemnosti pøedá i písemnost v elektronické podobì, pokud technické zaøízení pracovištì toto pøedání
umožòuje a pokud je toho zapotøebí, napø. z dùvodu
dalšího jejího textového zpracovávání,
b) utajovaná písemná podání, bez ohledu na stupeò utajení, odevzdá vedoucímu státnímu zástupci, nebo zamìstnanci povìøenému vedením protokolù o tìchto písemnostech,
c) k písemným podáním došlým poštou pøipojí obálku.
Dojde-li v jedné obálce více písemných podání, pøipojí se obálka k tomu z nich, u nìhož je tøeba pro posouzení, zda byla zachována lhùta, nebo z jiných dùležitých dùvodù, znát pøesné datum, kdy písemné podání
bylo odevzdáno k poštovní pøepravì. Na ostatní písemná podání uèiní, je-li to z tìchto dùvodù tøeba, záznam:
"Obálka pøipojena u è. j. ....., podle poštovního razítka
dáno na poštu dne .......", nebo pøipojí fotokopii obálky.
Obálka, které není tøeba k dùkazu, kdy písemné podání
bylo dáno k poštovní dopravì, se ke spisu nepøipojí,
ledaže je to nutné z jiných dùležitých dùvodù (napø.
jako doklad o totožnosti odesilatele èi o jeho adrese).
(2) Podání uèinìná ústnì do protokolu podatelnou ne9)

Elektronická podatelna
(1) Elektronická podatelna pøijímá v souladu se zvláštními
pøedpisy podání uèinìná v elektronické podobì, opatøená pouze zaruèeným elektronickým podpisem odesílatele ve formátu
urèeném tìmito pøedpisy.9) Technický nosiè dat musí být též
v souladu s touto instrukcí. Podání lze považovat za doruèené,
jen pokud odesílatel uvedl místo, kde je uložen jeho kvalifikovaný certifikát, v podobì adresy veøejnì pøístupného seznamu certifikátù vydaných akreditovaným poskytovatelem
certifikaèních služeb, jejichž seznam je uveden v instrukci
Ministerstva spravedlnosti.9)
(2) Poèítaè urèený pro pøíjem podání v elektronické podobì
musí být pøipraven k provozu po celou pracovní dobu. Každý
pracovní den musí být u nìj zkontrolována správnost data a èasového údaje (hodiny a minuty). Není-li pracovištì elektronické podatelny vybaveno trvalým pøipojením, zamìstnanec v elektronické podatelnì zajistí, aby každý pracovní den došlo opakovanì bìhem pracovní doby, nejménì na poèátku a pøed koncem pracovní doby, k pøipojení k veøejné datové síti; nejménì
ve stejných intervalech zároveò zjistí, zda došla elektronická
pošta, a odešle elektronickou poštu pøipravenou k odeslání.
(3) Zamìstnanec v elektronické podatelnì zejména
a) u podání doruèeného v elektronické podobì opatøeného zaruèeným elektronickým podpisem odesílatele, neprodlenì ovìøí, zda datovou zprávu podepsala osoba
uvedená na certifikátu a zda je certifikát platný, u zprávy opatøené èasovým razítkem ovìøí toto razítko,
b) u zprávy došlé elektronickou poštou provede kontrolu
èasového údaje vytvoøeného poštovním serverem,
c) u podání na technickém nosièi dat dokument vytiskne
a opatøí jej údajem o skuteèné dobì pøijetí podání, který stvrdí svým podpisem.
(4) Zjistí-li zamìstnanec v elektronické podatelnì pøi kontrole èasového údaje nesoulad se skuteèností, uèiní o tom na
vytištìném podání záznam a stvrdí jej svým podpisem.
(5) O úspìšném ovìøení elektronického podpisu uèiní zamìstnanec v elektronické podatelnì záznam na vytištìném podání, a to otiskem razítka s nápisem ”PODPIS OVÌØEN”
a svým podpisem. Zjistí-li zamìstnanec v elektronické podatelnì pøi kontrole, že datová zpráva neobsahuje platný kvalifikovaný certifikát nebo že datová zpráva neobsahuje adresu
veøejnì pøístupného seznamu kvalifikovaných certifikátù a jednoznaèné identifikaèní èíslo kvalifikovaného certifikátu,
uèiní o tom na vytištìném podání záznam otiskem razítka s nápisem "PODPIS NEOVÌØEN" a svým podpisem, a informuje o uvedeném zjištìní též odesílatele podání.
(6) Není-li pøijaté podání zcela nebo zèásti èitelné, informuje o tom zamìstnanec v elektronické podatelnì odesílatele
a souèasnì jej vyzve k doplnìní podání.

Vyhláška è. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 8.1.2002 è.j. 13/2002-OI-SP, o používání elektronického podpisu v resortu spravedlnosti.
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(7) Vytištìná podání ovìøená zpùsobem uvedeným v odstavci 5 opatøí zamìstnanec v elektronické podatelnì otiskem
podacího razítka oznaèeného názvem ELEKTRONICKÁ
POŠTA, s uvedením èasu jeho pøijetí v hodinách a minutách
a týž den, kdy byla doruèena, zajistí jejich roztøídìní a odevzdání podle § 11 odst. 1 písm. a). Nemùže-li tak uèinit proto,
že podání byla doruèena koncem pracovní doby nebo mimo
pracovní dobu, zajistí jejich roztøídìní a odevzdání v nejbližší
následující pracovní den.

"URGENCE", Rejstøíku trestù, a to bez zaplacení správního
poplatku (bez vylepení kolkové známky) žadatelem. Pøed odesláním urgence ovìøí podatelna podle evidence odeslaných žádostí o výpis, že žadatel skuteènì tuto žádost u okresního státního zastupitelství již podal, a tuto skuteènost s uvedením data podání žádosti na urgenci poznamená.

(8) Výjimka podle odstavce 7 vìty druhé neplatí, zdržuje-li
se na pracovišti státní zástupce v dobì dosažitelnosti nebo jiný
zamìstnanec v dobì pracovní pohotovosti. V tìchto pøípadech
musí být zajištìno, aby státní zástupce nebo jiný zamìstnanec
mìl pøístup k podáním doruèeným v elektronické podobì,
která se týkají dùvodu dosažitelnosti nebo pracovní pohotovosti.

§ 14

(9) Je-li podání v elektronické podobì, opatøené zaruèeným
elektronickým podpisem odesílatele (odstavec 1) doruèeno
jinému organizaènímu útvaru státního zastupitelství než elektronické podatelnì, pøedá jej tento útvar neprodlenì elektronickou cestou k dalšímu zpracování této podatelnì.
(10) Na èinnost podatelny pøi pøijímání elektronické pošty
neopatøené elektronickým podpisem se toto ustanovení užije
obdobnì, s výjimkou odstavcù 1, 5 a 9.
§ 13
Ovìøování žádostí o výpis z evidence Rejstøíku trestù
(1) Žádosti o výpis z evidence Rejstøíku trestù (dále jen
"výpis") ovìøuje podatelna okresního státního zastupitelství.
Žádost musí být pøedložena na pøedepsaném tiskopise a správnost v ní uvedených údajù, jakož i totožnost žadatele, se ovìøí
podle jím pøedložených dokladù. O vydání výpisu z evidence
Rejstøíku trestù mùže na základì písemné žádosti pøedložené
a ovìøené podle pøedchozí vìty tohoto ustanovení žádat na základì úøednì ovìøené plné moci i zmocnìnec této osoby nebo
v rámci poskytování právní pomoci této osobì advokát.10)
(2) Každou ovìøenou písemnou žádost o výpis podatelna
zaeviduje ve zvláštním sbìrném spise vedeném ve všeobecném rejstøíku, založeném pro daný roèník. Jednotlivé žádosti
se zapíší do seznamu žádostí s následujícími údaji
a) poøadové èíslo žádosti,
b) datum podání žádosti,
c) jméno a pøíjmení žadatele,
d) rodné èíslo žadatele; nemá-li rodné èíslo pøidìleno
(napø. u cizincù), datum narození,
e) adresa bydlištì, na níž má být výpis z evidence Rejstøíku trestù žadateli doruèen.
(3) Ovìøenou písemnou žádost podatelna žadateli nevrací,
ale zašle ji Rejstøíku trestù k vyøízení.
(4) Neobdržel-li žadatel vyøízenou žádost o výpis v pøimìøené lhùtì, která by zpravidla nemìla být delší než 1 mìsíc, podatelna na jeho žádost provede urgenci. Vyøízení žádosti o výpis urguje zasláním opìtovnì vyplnìného formuláøe žádosti
ovìøené podle odstavce 1, s výrazným vyznaèením slova
10)
11)

Hlava druhá
Doruèování

Zpùsob doruèování
(1) Zpùsob doruèení urèí státní zástupce, který vyøizuje vìc.
(2) Doruèuje-li se písemnost pøi úkonu u státního zastupitelství, potvrdí její pøíjem ten, komu je doruèováno, svým
podpisem v protokolu, který byl sepsán o tomto úkonu. V pøípadì doruèování rozhodnutí potvrdí ten, komu je tato písemnost doruèována, její pøíjem v záznamu o pøevzetí na prvopisu
rozhodnutí.
(3) Písemnosti se doruèují zpravidla prostøednictvím
držitele poštovní licence (dále jen "pošta").11) Lze je však doruèit i prostøednictvím justièní stráže, zamìstnance státního
zastupitelství povìøeného doruèováním zásilek (dále jen "doruèovatel státního zastupitelství"), orgánu obce nebo pøíslušného policejního orgánu. Provádí-li doruèení zásilky doruèovatel státního zastupitelství, je povinen vykonat všechna doruèení bez prùtahù.
(4) Na doruèované zásilce musí být uvedeny údaje, které
adresáta dostateènì a nezamìnitelnì identifikují tak, aby zásilka byla doruèena do rukou správného adresáta. Podle údajù,
které má státní zastupitelství v dobì doruèování podání k dispozici, se na zásilce doruèované prostøednictvím držitele poštovní licence uvede jméno a pøíjmení adresáta a zpravidla též
rok narození osoby, jíž je zásilka urèena; v pøípadech, kdy mohou vzniknout pochybnosti o pøesné totožnosti adresáta, uvede se celé datum jeho narození. Rodné èíslo adresáta se na zásilce zásadnì neuvádí. Lze tak uèinit zcela výjimeènì, naprosto ojedinìle, ve zvlášt' odùvodnìném pøípadì, kdy skuteènosti, které jsou státnímu zastupitelství o totožnosti adresáta známy, neumožòují správnì doruèit zásilku do rukou adresáta za
použití pøedchozích údajù, nebo jiných, ménì významných
identifikaèních osobních údajù.
(5) Doruèuje-li státní zastupitelství písemnost v trestním
øízení, použijí se pro doruèování ustanovení § 62, § 63, § 64
a § 64a tr. ø., a nestanoví-li trestní øád jinak, i § 46 o. s. ø. pro
doruèování fyzickým osobám, § 47 o. s. ø. pro doruèování právnickým osobám, § 48 o. s. ø. pro doruèování státním orgánùm, § 48a o. s. ø. pro doruèování státu, § 48b o. s. ø. pro doruèování advokátùm (s výjimkou uvedenou v § 63 odst. 3 tr. ø.),
§ 48c o. s. ø. pro doruèování notáøùm a § 48d o. s. ø pro doruèování obcím a vyšším územnì samosprávným celkùm. Pøi doruèování pro jiné úèely než trestní øízení se užije pøíslušného
procesního pøedpisu; není-li jej, postupuje se podle vìty první

§ 11 odst. 1 zákona è. 269/1994 Sb.
Zákon è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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pøimìøenì.
(6) Písemnosti se doruèují adresátovi výluènì do jeho vlastních rukou, je-li pro øízení nutný doklad, že doruèení bylo
provedeno. Tyto písemnosti doruèované prostøednictvím pošty se k poštovní pøepravì podávají jako doporuèené zásilky
urèené výluènì do vlastních rukou adresáta (písemnosti s dodejkou, resp. doruèenkou), které se zapisují a jejich podání
pošta stvrzuje (§ 17 odst. 2). Rozsah služeb, jimiž pošta
zabezpeèí dodání zásilky výluènì do vlastních rukou adresáta
a které je nutno v takovém pøípadì vyžádat, stanoví zvláštní
pøedpis.12)
(7) V téže vìci lze doruèovat nìkolik písemností v jedné
zásilce, není-li stanoven jiný zpùsob doruèování. Pøi doruèování nìkolika písemností se na obálce (nebo na obalu èi dodejce, podle povahy zásilky) uvedou jednací èísla všech doruèovaných písemností.
(8) Jestliže právní úèinky doruèení písemnosti nastávají jen
pøi dodržení urèitého zpùsobu doruèení stanoveného právním
pøedpisem, je nutno písemnost doruèit takto stanoveným zpùsobem.
(9) Je-li písemnost doruèována elektronickou poštou, musí
obsahovat stejné základní údaje o druhu a dùležitosti písemnosti jako písemnost doruèovaná poštou. Zejména z ní musí
být patrno, kdo je odesilatelem, pod jakou spisovou znaèkou
je vedena, komu, v jaké vìci a k jaké spisové znaèce je adresována, a jaké pøílohy jsou k ní pøipojeny. Odeslání i pøijetí písemnosti elektronickou poštou se potvrdí výtiskem prùvodního dopisu, jenž kromì uvedených náležitostí musí obsahovat
též údaj o tom, kdy byla písemnost odeslána èi pøijata; výtisk
prùvodního dopisu se založí do pøíslušného spisu, v nìmž byla písemnost vypravena nebo do nìhož byla urèena (pøijata).
Neurèí-li státní zástupce výslovnì jinak, doruèuje se podání
zasílané ostatním organizaèním útvarùm téhož státního zastupitelství elektronickou poštou prostøednictvím pøíslušné
kanceláøe.
(10) Pokud je z podání doruèeného elektronickou poštou
patrno, že je tøeba vyhotovit toto podání ve více stejnopisech
a doruèit je i dalším adresátùm, zhotoví stejnopisy a zajistí jejich rozeslání dalším úèastníkùm to státní zastupitelství nebo
jeho pøíslušný organizaèní útvar, jemuž bylo toto podání
adresováno.
(11) U státních zastupitelství, kde to vyžaduje rozsah agendy, mùže být zøízena samostatná výpravna. Pro dvì nebo více
státních zastupitelství, která sídlí v téže budovì, lze zøídit spoleènou výpravnu, jestliže ve vztahu ke každému z nich je zajištìno dodržování kanceláøského øádu.
§ 15
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odesílají se vždy jako doporuèená zásilka s využitím pøíslušného druhu hlavní poštovní služby (napø. "doporuèené
psaní", "doporuèený balík"). Je-li toho tøeba, užije se další doplòkové poštovní služby (napø. "dodejka" nebo "doruèenka",
"dodání do vlastních ruku adresáta").
(2) Vyrozumìní podatele o vyøízení vìci státním zastupitelstvím se podateli zasílá zpravidla jako obyèejná zásilka, nestanoví-li jiný zpùsob doruèení výslovnì zvláštní pøedpis nebo
neurèí-li jiný zpùsob doruèení státní zástupce (napø., že je tøeba zásilku doruèit jako doporuèené psaní s dodáním výluènì
do vlastních rukou adresáta na dodejku s pøíslušným barevným oznaèením).
(3) Státním orgánùm a jiným orgánùm veøejné správy, které
jsou v sídle státního zastupitelství, se zásilky doruèují zpravidla prostøednictvím doruèovatele státního zastupitelství.
(4) Hrozí-li nebezpeèí z prodlení nebo je-li z jiného dùvodu
potøebné doruèit písemnost ihned, lze písemnost doruèit faxem nebo elektronicky. Státní zástupce, který rozhodl o tomto zpùsobu doruèení, souèasnì rozhodne o tom, zda je tøeba
tuto písemnost doruèit ještì poštou. Vždy se poštou doruèí podání doruèovaná státnímu zastupitelství zpùsobem uvedeným
v první vìtì, obsahují-li pokyny vyššího státního zastupitelství vydané podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství.
(5) Informace (zprávy, stanoviska, sdìlení, vyjádøení k podnìtùm, návrhy na pøijetí opatøení v konkrétních vìcech,
výsledky statistického zjišt'ování, atd.) podávané nižším státním zastupitelstvím vyššímu státnímu zastupitelství, se
doruèují pouze prostøednictvím elektronické datové sítì, pokud vyšší státní zastupitelství výslovnì nestanovilo, že tento
zpùsob doruèení není postaèující, nebo nevyplývá-li jiný zpùsob doruèení ze zvláštního pøedpisu. Podání se v tìchto pøípadech doruèuje na elektronickou adresu, jíž vyšší státní zastupitelství urèilo, a pokud tak neuèinilo, na elektronickou
adresu podatelny. Pro náležitosti tìchto podání platí § 14 odst.
9 obdobnì.
(6) Doruèuje-li nižší státní zastupitelství podání uvedené
v odstavci 5 vyššímu státnímu zastupitelství z dùvodù uvedených v tomto ustanovení jinak než prostøednictvím elektronické datové sítì, doruèí souèasnì takové podání vyššímu
státnímu zastupitelství i elektronicky, zejména lze-li pøedpokládat jeho následné textové zpracovávání adresátem (jako
jsou obsáhlejší zprávy a stanoviska, vyjádøení k podnìtùm
nebo návrhy na opatøení v konkrétních vìcech), nebrání-li tomuto zpùsobu doruèení povaha doruèovaného podání (napø.
vzhledem ke stupni utajení sdìlovaných informací).
(7) Vyšší státní zastupitelství postupují pøi doruèování písemností nižším státním zastupitelstvím podle odstavcù 5 a 6
obdobnì, nebrání-li tomu závažné dùvody.

Nìkteré zvláštní zpùsoby doruèování
(1) Doruèují-li se spisy adresátu prostøednictvím pošty,
12)

(8) Pro doruèování informací Ministerstvu spravedlnosti
platí ustanovení odstavce 6 obdobnì.

Vyhláška è. 286/2004 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality pøi jejich zajišt'ování držitelem
poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).
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§ 16
Doruèování do vlastních rukou
(1) Výluènì do vlastních rukou adresáta (§ 14 odst. 6) se
doruèují zejména rozhodnutí, proti nimž má adresát právo podat opravný prostøedek a rozhodnutí nebo opatøení, u nichž je
z jiného závažného dùvodu zapotøebí doložit, že byla doruèena tomu, komu jsou adresována.
(2) Do vlastních rukou se zejména doruèí
a) opatøení o pøiznání náhrady a odmìny tlumoèníka doruèované tlumoèníkovi (§ 29 odst. 2 tr. ø.), o pøiznání
výše znaleèného doruèované znalci (§ 111 odst. 2 tr. ø.),
o odložení vìci [§ 179c odst. 2 písm. b), e) až h) tr. ø.)
nebo o odevzdání vìci [§ 179c odst. 2 písm. c), d) tr. ø.)
vydané ve zkráceném pøípravném øízení státním zástupcem, pokud se doruèuje podezøelému, opatøení vedoucího státního zástupce o prodloužení lhùty pro poskytnutí informace státním zastupitelstvím podle § 14 odst.
5 zákona è. 106/1999 Sb., opatøení o pøenechání pøíslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru pøíslušnému veliteli nebo náèelníku k potrestání (§ 66
odst. 2 tr. ø.) nebo o pøedání obhájce ke kárnému postihu (§ 66 odst. 3 tr. ø.),
b) opis záznamu o sdìlení podezøení podezøelému ve zkráceném pøípravném øízení (§ 179b odst. 3 tr. ø.),
c) pøedvolání obvinìného (§ 90 tr. ø.) a svìdka (§ 98 tr. ø.)
v pøípravném øízení ke státnímu zastupitelství, pøedvolání obvinìného nebo svìdka ke státnímu zastupitelství
ke zjištìní rozsahu, obsahu a umístìní majetku obvinìného (§ 2 odst. 1 zákona è. 279/2003 Sb.), pøedvolání
osoby, o jejíž vydání jde, k výslechu ke státnímu zastupitelství v rámci pøedbìžného šetøení v øízení o vydání
do ciziny (§ 394 odst. 4 tr. ø.), pøedvolání osoby k podání vysvìtlení podle § 16 zákona o státním zastupitelství,
d) pøíkaz k prohlídce jiných prostor a pozemkù (§ 83a tr.
ø.), pøíkaz k osobní prohlídce (§ 83b tr. ø.),
e) rozhodnutí obhájci, jenž zastupuje nepøítomného obvinìného v øízení proti uprchlému (§ 63 odst. 3, § 306
odst. 1 tr. ø.),
f) usnesení o pøiznání náhrady a odmìny tlumoèníka doruèované tlumoèníkovi (§ 29 odst. 2 tr. ø.), o vylouèení
z vykonávání úkonù trestního øízení (§ 31 tr. ø.), usnesení soudce o tom, že poškození mohou svá práva v trestním øízení uplatòovat pouze prostøednictvím spoleèného zmocnìnce, kterého si zvolí, doruèované státním
zástupcem v pøípravném øízení poškozeným, kteøí již
uplatnili nárok na náhradu škody (§ 44 odst. 2 tr. ø.),
o uložení poøádkové pokuty (§ 66 odst. 1 tr. ø.), o pøiznání výše znaleèného doruèované znalci (§ 111 odst.
2 tr. ø.), o pøiznané výši znaleèného (§ 111 odst. 2 tr. ø.),
o urèení odmìny a náhrady hotových výdajù obhájce
(§ 151 odst. 3 tr. ø.),
g) usnesení o tom, že se obvinìný ponechává ve vazbì (§
71 odst. 3, 4 tr. ø.), o propuštìní obvinìného z vazby na
svobodu (§ 72 odst. 2, 3 tr. ø.), o nahrazení vazby zárukou [§ 73 odst. 1 písm. a) tr. ø.), slibem [§ 71 odst. 1
písm. b) tr. ø.), nebo penìžitou zárukou [§ 73a odst. 1

h)

i)

j)

k)

písm. a) tr. ø.), o tom, že se ruší penìžitá záruka nebo
se mìní její výše (§ 73a odst. 4 tr. ø.), o omezení dùvodù vazby (§ 72 odst. 1 tr. ø.), o zúžení omezení obvinìného ve výkonu trestu odnìtí svobody (§ 74a odst. 1 a
§ 72 odst. 1 tr. ø. per analogiam),
usnesení o zajištìní penìžních prostøedkù na úètu u banky (§ 79a odst. 1 tr. ø.), na úètu u spoøitelního a úvìrního družstva nebo jiných subjektù, které vedou úèet
pro jiného, blokaci penìžních prostøedkù penzijního
pøipojištìní se státním pøíspìvkem, blokaci èerpání finanèního úvìru a blokaci finanèního pronájmu (§ 79b
tr. ø.), zajištìní zaknihovaných cenných papírù (§ 79c
tr. ø.) vèetnì usnesení o omezení tohoto zajištìní nebo
jeho zrušení (§ 79a odst. 3, 4 tr. ø.), o vydání nebo vrácení vìci nebo o jejím složení do úschovy soudu (§ 80
odst. 1 tr. ø.), o vydání vìci nebo o znièení vìci, kterou
vydal obvinìný (§ 81 odst. 1, 3 tr. ø.),
usnesení o zajištìní majetku obvinìného (§ 47, § 347
tr. ø.) a zrušení tohoto zajištìní (§ 48 tr. ø.), o zrušení zajištìní majetku obvinìného za souèasného pøijetí penìžité jistoty (§ 47a odst. 1 tr. ø.), o omezení nebo zrušení
této penìžité jistoty (§ 47a odst. 2 tr. ø.), usnesení o zajištìní majetku oznamované dlužníku obvinìného, jemuž se souèasnì ukládá, aby místo plnìní obvinìnému
složil pøedmìt plnìní do úschovy soudu nebo na soudem urèené místo (§ 2 odst. 2 zákona è. 279/2003 Sb.),
pravomocné usnesení o zajištìní majetku obvinìného
doruèované osobám, o nichž je známo, že mají k vìci
pøedkupní nebo jiné právo (§ 6 odst. 10 zákona è. 279/
2003 Sb.), usnesení o vylouèení vìcí ze zajištìní majetku obvinìného vydané k návrhu obvinìného (§ 3
odst. 1 zákona è. 279/2003 Sb.) nebo k návrhu jiné osoby (§ 3 odst. 2 zákona è. 279/2003 Sb.), oznámení o pøedpokládané dobì a místì ohledání nemovitosti doruèované obvinìnému nebo osobì, která s ním žije ve spoleèné domácnosti, a dále osobì, o níž je známo, že má k nemovitosti práva (§ 8 odst. 2 zákona è. 279/2003 Sb.),
výzva obvinìnému nebo jiné osobì (svìdkovi) k podání prohlášení o majetku obvinìného (§ 2 odst. 2 a 4 zákona è. 279/2003 Sb.),
usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1, § 179e
vìta za støedníkem tr. ø.), usnesení státního zástupce,
jímž podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ø. zrušil usnesení
o zahájení trestního stíhání vydané policejním orgánem
nebo státním zástupcem konajícím vyšetøování (§ 161
odst. 3 tr. ø.), usnesení o tom, že se zrušuje usnesení
státního zástupce o postoupení vìci nebo o zastavení
trestního stíhání, vydané nejvyšším státním zástupcem
(§ 174a tr. ø.),
usnesení o odložení vìci podle § 159a odst. 2, až 4 tr. ø.
doruèované poškozenému, který je znám (§ 159a odst.
6 tr. ø.), usnesení o postoupení vìci jinému orgánu (§
171 tr. ø.), o zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ø.),
o podmínìném zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ø.),
o podmínìném odložení podání návrhu na potrestání [§
179c odst. 2 písm. g) ve spojení s § 179g tr. ø.), o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309 tr.
ø.), nebo usnesení o odložení vìci z dùvodù schválení
narovnání ve zkráceném pøípravném øízení [§ 179c
odst. 2 písm. f) tr. ø.), usnesení o odstoupení od trest-
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ního stíhání mladistvého za souèasného zastavení trestního stíhání (§ 70 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže),
l) usnesení o tom, že se obvinìný osvìdèil ve zkušební
dobì podmínìného zastavení trestního stíhání (§ 308
odst. 1 tr. ø.), nebo ve zkušební dobì podmínìného odložení podání návrhu na potrestání (§ 179h odst. 1 vìta první tr. ø.), o tom, že se pokraèuje v trestním stíhání,
protože se obvinìný neosvìdèil ve zkušební dobì podmínìného zastavení trestního stíhání (§ 308 odst. 1 tr.
ø.), nebo že se neosvìdèil ve zkušební dobì podmínìného odložení podání návrhu na potrestání a bude proto proti nìmu zahájeno trestní stíhání (§ 179h odst. 1 vìta druhá tr. ø.),
m) usnesení státního zástupce o uložení výchovného opatøení mladistvému, o jeho zrušení nebo zmìnì (§ 15 a
násl. zákona o soudnictví ve vìcech mládeže),
n) vyrozumìní obvinìného o pøibrání znalce (§ 105 odst.
1 tr. ø.) nebo ústavu (§ 110 odst. 1 tr. ø.) k podání znaleckého posudku,
o) výzva adresovaná oprávnìné osobì k vyzvednutí trestního depozita, zajištìné vìci nebo zajištìného majetku
obvinìného v úschovì státního zastupitelství,
p) žádost adresovaná fyzickým osobám (zejména úèastníkùm øízení) o pøedložení listin nebo jiných dokladù
dùležitých pro øízení provádìné pøed státním zastupitelstvím v rámci výkonu jeho pùsobnosti (napø. o pøedložení rodného listu dítìte nebo osvìdèení o státním
obèanství v øízení podle § 62 a § 62a zákona o rodinì,
atd.).
Evidence doruèovaných písemností
§ 17
Seznam odeslaných poštovních zásilek a doruèná kniha
(1) Evidence doruèovaných písemností (zásilek) se vede
v seznamu odeslaných poštovních zásilek nebo v doruèné knize. Vedoucí státní zástupce mùže rozhodnout o vedení dvou
nebo více doruèných knih; ty se pak zakládají pro jednotlivé
adresáty, jimž se evidované zásilky doruèují. Takto vedené
knihy se rozlišují øímskými èíslicemi a popisem adresáta, jemuž se zásilky doruèují.

èástka 6

skuteèného odevzdání písemností doruèovateli. Vyžaduje-li to
dùležitost zásilky, je tøeba u doruèované zásilky vyznaèit i hodinu doruèení.
(4) Zápisy tvoøí každý den zvláštní uzavøenou skupinu oddìlenou od zápisù z pøedcházejícího dne. Jejich výtisk se poøídí na zvláštním listu s nadepsaným datem dne doruèení.
Pøevzetí písemností se potvrdí èitelným podpisem toho, kdo
písemnost pøevzal, na výtisku záznamu o doruèované písemnosti.
§ 18
Doruèování pro jiné státní zastupitelství
Doruèení, která se provádìjí na žádost jiných státních zastupitelství, se zapíší do doruèné knihy a doruèují se stejnì,
jako doruèení vlastních písemností. Dodejky nebo jiné doklady potvrzující doruèení tìchto písemností se vrátí dožadujícímu státnímu zastupitelství. Nebylo-li doruèení možno provést,
vrátí se dodejka s nedoruèitelnou písemností dožadujícímu
státnímu zastupitelství a na dodejce se poznamená, proè doruèení nebylo provedeno. Vrácení se poznamená v obou pøípadech v doruèné knize s uvedením dne, kdy se tak stalo.
§ 19
Nedoruèitelné zásilky a reklamace
(1) Dodejky a nedoruèitelné zásilky vrácené poštou nutno
pøedat ještì týž den, kdy došly, zamìstnanci povìøenému vedením rejstøíku. Den vrácení dodejek a nedoruèitelných
zásilek se v seznamu odeslaných poštovních zásilek nevyznaèuje.
(2) Zamìstnanci povìøenému vedením rejstøíku se pøedají
též zásilky urèené do vlastních rukou adresáta, které doruèuje
doruèovatel státního zastupitelství nebo orgán justièní stráže,
pokud adresát nebyl zastižen a zásilka se z tohoto dùvodu po
vyrozumìní adresáta ukládá u státního zastupitelství.13)
(3) Reklamace týkající se nesprávného postupu doruèovatele pošty, lze uplatnit jen na pokyn státního zástupce, který
vìc vyøizuje.
§ 20

(2) Do seznamu odeslaných poštovních zásilek se zapisují
doporuèené zásilky jednotlivì s uvedením jména adresáta,
místa urèení, jednacího èísla a èísla doporuèené zásilky
(rekomandové èíslo). Zamìstnanec, který pøedává zásilky poštì, vy-žádá si od poštovního zamìstnance potvrzení (razítkem
a podpisem) o pøevzetí doporuèených zásilek na výtisku pøíslušného listu obsahujícího seznam odesílaných poštovní
zásilek.

(1) Podatelna okresního státního zastupitelství provádìjící
ovìøování žádostí o výpis z evidence Rejstøíku trestù (§ 13),
pokud provádí i prodej kolkových známek pro tyto úèely, vede
evidenci prodaných a nakoupených kolkových známek.

(3) Do doruèné knihy se zapisují všechny písemnosti, které
mají být doruèeny doruèovatelem státního zastupitelství nebo
které byly pøedány doruèovateli soudu nebo jiného státního
orgánu s výjimkou vlastních písemností doruèovaných na dodejku. Zápisy do doruèné knihy je tøeba vykonat v den

(2) Evidence vedená podle odstavce 1 obsahuje údaje o provádìných transakcích s popisem druhu pohybu a hodnoty
transakcí v následujícím èlenìní
a) datum transakce,
b) druh pohybu (prodej, nákup, pøidìlení dotace na nákup

13)

§ 64 odst. 2, 3 písm. b) trestního øádu.

Evidence prodeje kolkových známek
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c)
d)
e)
f)
g)

Pokyn è. 36

kolkù),
poèet prodaných kolkù,
hodnota prodaných kolkù,
pøíjem v Kè,
výdej v Kè,
výše provize.
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(4) Druhé a další rejstøíky, o jejichž vedení bylo rozhodnuto podle odstavce 2 a do nichž se zapisují také vìci vyøizované
ve výluèné pùsobnosti vrchních státních zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství, mohou mít i jiné èlenìní, než
které stanoví kanceláøský øád.
Vedení rejstøíkù

(3) Transakce se evidují podle jednotlivých dnù a vykazují
se v hodnotì a poètu prodaných kolkù, výši pøíjmu a výši dotace za jednotlivé dny celkem. Evidence musí umožòovat provedení výpoètu zùstatku hotovosti a zùstatku kolkù v poètu
a jejich hodnotì celkem k urèenému dni.

§ 23
Lustrace
(1) Pøed vlastním zápisem do rejstøíku se zjistí
a) dotazem v evidencích vedených u státního zastupitelství, zda již je nebo není v nìkterém rejstøíku zapsána
tatáž vìc,
b) dotazem v Centrální evidenci stíhaných osob, zda je
ohlednì této osoby vedeno trestní øízení u jiného státního zastupitelství.

Èást tøetí
REJSTØÍKY A EVIDENÈNÍ POMÙCKY
Hlava první
Základní zásady tvorby rejstøíkù a evidenèních pomùcek
§ 21
Spoleèné ustanovení
(1) Rejstøíky a evidenèní pomùcky podávají pøehled o poètu a stavu vyøizování jednotlivých vìcí, o pøijatých dokumentech, o jejich evidenci a rozdìlování14) a o pohybu spisù. Jsou
základním informaèním zdrojem pro vypracování výkazù
o èinnosti státního zastupitelství, dalších statistických výstupù
a pro základní kontrolu výkonu pùsobnosti státního zastupitelství.
(2) Rejstøíky a evidenèní pomùcky jsou urèeny pouze pro
vnitøní potøebu státního zastupitelství. Jiným osobám než zamìstnancùm státního zastupitelství není dovoleno do nich nahlížet.
(3) Struktura a obsah rejstøíkù a evidenèních pomùcek musí
odpovídat tomuto kanceláøskému øádu a schváleným metodickým pøíruèkám a návodùm (§ 5 odst. 5).
§ 22
Zakládání a vedení rejstøíkù a evidenèních pomùcek

(2) Lustrování se provádí podle jmen osob zúèastnìných na
øízení evidovaných v pøíslušné vìci nebo podle jiných evidovaných skuteèností, podle nichž lze spolehlivì tyto vìci
ztotožnit, zejména podle cizích spisových znaèek [§ 33 odst.
3 písm. c)) nebo podle pøedmìtu øízení [§ 33 odst. 3 písm. e)).
(3) Zjišt'uje-li se existence záznamu o fyzické osobì, použije se pøi lustraci pøednostnì rodného èísla této osoby, je-li známo. Není-li známo rodné èíslo lustrované osoby nebo jsou-li
pochybnosti o jeho správnosti, lustruje se pøednostnì podle
rodného pøíjmení této osoby, pokud je známo, a to popøípadì
v kombinaci s datem narození a køestním jménem. Není-li
známo ani rodné pøíjmení lustrované osoby nebo jsou-li pochybnosti o jeho správnosti, provede se lustrace podle jiných
známých údajù, zpravidla podle pøíjmení, jména a data narození, nebo podle kombinace tìchto údajù èi jejich výbìru, nebo podle øetìzce znakù vyskytujících se v pøíjmení nebo ve
jménu lustrované osoby.
(4) Výsledkem lustrace je negativní údaj, nebyl-li související
záznam nalezen, nebo výpis souvisejících spisových znaèek.
Výsledek lustrace se v podobì tiskového výstupu lustrace
pøipojí k podání, pro nìž se lustrace provádí. Podpis zamìstnance, který lustraci provedl, lze nahradit výpisem jeho uživatelského pøístupového jména na tiskovém výstupu z lustrace.

(1) Rejstøíky se zakládají pro každý rok.
(2) Pro vìci téhož druhu a téhož státního zastupitelství se
vede jeden rejstøík. Vedoucí státní zástupce mùže z dùvodu
vhodnosti naøídit, aby pro vìci téhož druhu bylo vedeno více
rejstøíkù. Rejstøíky se rozlišují arabskou èíslicí (napø. 1 ZN, 2
ZN), pøièemž se nula ("0") pro oznaèení èísla rejstøíku
nepoužívá.

(5) Místo tiskového výstupu lustrace lze její výsledek vyznaèit otiskem razítka "LUSTRUM" na první stranì úvodního
podání, u nìhož se v negativním pøípadì vyznaèí "0", v kladném pøípadì se vyznaèí spisová znaèka, pod kterou je vìc vedena, a záznam se opatøí datem a podpisem zamìstnance,
který lustrum provedl.
§ 24

(3) Èíselné rozlišení rejstøíkù vedených podle odstavce 2
vìty druhé a tøetí nemùže sloužit k rozlišování jednotlivých
druhù zapisované agendy. Je-li tøeba rozlišit agendu zapisovanou do téhož rejstøíku podle druhu, použije se k tomuto rozlišení èlenìní rejstøíku na oddíly.
14)

§ 64 zákona è. 499/2004 Sb., o archivnictví a o zmìnìn nìkterých zákonù.

Odpovìdnost za správnost zápisu
a zpùsob zapisování
(1) Za správnost zápisù do rejstøíkù odpovídá zamìstnanec
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povìøený jejich vedením. Zápisy musí odpovídat obsahu spisù, proto pokyny dávané kanceláøi ve spisech státním zástupcem nebo jiným oprávnìným zamìstnancem státního zastupitelství pøi vyøizování vìci musí být jasné a pøesné.
(2) Zapisuje-li se do rejstøíku nebo do evidenèní pomùcky
podání došlé státnímu zastupitelství elektronickou poštou, zamìstnanec odpovìdný za provedení zápisu tohoto podání zabezpeèí, aby vyøizujícímu státnímu zástupci bylo toto podání
pøedáno též v elektronické podobì, pokud si tento zpùsob
pøedání doruèeného podání státní zástupce vyhradil a pokud
tak již neuèinila podatelna.
(3) Má-li tutéž vìc vyøizovat podle pokynu pøíslušného státního zástupce souèasnì více organizaèních útvarù téhož státního zastupitelství, zamìstnanec odpovìdný podle odstavce 1
za zápis takové vìci do rejstøíku, jenž zapisuje takovou vìc
jako prvý v poøadí, zajistí vyhotovení kopie vyøizovaného
podání v potøebném poètu vyhotovení a pøedá je všem ostatním urèeným organizaèním útvarùm státního zastupitelství
k dalšímu opatøení.
(4) Do rejstøíkù je zakázáno zapisovat pod jiným než vlastním pøihlašovacím jménem oprávnìného uživatele. Vzájemná
zastupitelnost musí být v takovém pøípadì zajištìna pøidìleným pøíslušných pøístupových práv v rozsahu urèené zastupitelnosti. Za pøidìlení tìchto práv odpovídá správce aplikace.

èástka 6

§ 26
Zápis podání do rejstøíkù
(1) Každé podání (úvodní podání) se zapíše do pøíslušného
rejstøíku.
(2) Úvodní podání se zapíše do rejstøíku vždy toho dne, kdy
dojde zamìstnanci povìøenému vedením rejstøíku. V poli
(sloupci) "došlo dne" se vyznaèí datum uvedené v podacím
razítku a jde-li o podání uèinìné ústnì do protokolu, vyznaèí
se den jeho sepsání. Pøi zápisu se u tìchto dat vždy uvádí den
a mìsíc a roèník.
(3) Èíslo, pod nímž je vìc v rejstøíku zapsána, podrží tato
vìc až do svého skonèení. Další podání a jiné písemnosti vztahující se k vìci již do rejstøíku zapsané nedostanou novou spisovou znaèku a pøipojí se pouze ke spisùm v této vìci, není-li
dále stanoveno jinak.
(4) Další zápisy je tøeba vykonat bez zvláštního pøíkazu,
jakmile spis dojde zamìstnanci povìøenému vedením rejstøíku. Je nepøípustné odkládat provedení zápisù (napø. až do doby po skonèení vìci).
§ 27
Mylný zápis

§ 25
Kontrola rejstøíkù
(1) Vedoucí státní zástupce nebo jím povìøený zamìstnanec
kontroluje provádìní zápisù v rejstøících po ukonèení ètvrtletí
namátkovì, podle výsledkù vykázaných ve ètvrtletních výkazech o pøíslušné agendì, zejména ve vìcech vykázaných jako
obživlé, popø. v dalších vìcech, kde vznikly odùvodnìné pochybnosti týkající se zpùsobu provádìní zápisù.
(2) Kontrolu správnosti zápisù v rejstøících provede vedoucí
státní zástupce nebo jím povìøený zamìstnanec vždy, vykazují-li statistické výstupy pro pøedepsané výkazy o èinnosti státního zastupitelství chyby (nesoulad) v souètech logických
kontrol nebo bylo-li takto vykázáno pøekroèení lhùty, které jinak zákon nepøipouští.15) V záznamu o provedené kontrole
uvede spisové znaèky vìcí, v nichž byla kontrola provedena
a výsledky svého zjištìní, zejména èím byla vykazovaná chyba zpùsobena a jaká opatøení k jejímu odstranìní a nápravì
stavu pøijal.
(3) Záznam o provedené kontrole se pøipojí k vyhotovení
tìch výkazù, na základì nichž byla kontrola provedena a které
se zakládá u státního zastupitelství. Tento záznam musí být trvale uložen též v poèítaèovém informaèním systému. Nelze-li
zjištìnou chybu odstranit, zašle se záznam v jednom vyhotovení též Ministerstvu spravedlnosti jako pøíloha výkazu, u nìhož byla tato chyba zjištìna.

15)

Napø. u lhùty trvání vazby v pøípravném øízení (§ 71 tr. ø.).

(1) U rejstøíku vedeného v poèítaèovém informaèním systému se vyznaèí mylný zápis vložením údaje do pole "Mylný
zápis" u pøíslušného údaje. Vymazání takového pùvodnì mylnì zapsaného údaje z informaèního systému je nepøípustné.
Spisovou znaèku takto oznaèeného zápisu již nelze pro další
zápis použít.
(2) Za vìc omylem zapsanou se považuje i vìc patøící jiné
organizaèní složce téhož státního zastupitelství nebo do jiného
rejstøíku téže organizaèní složky.
(3) Není-li dále stanoveno jinak [viz napø. § 33 odst. 3 písm.
e) poslední vìta), mìnit a vymazávat lze pouze doèasné evidenèní poznámky.
§ 28
Odškrtávání
Odškrtávání vìcí v rejstøíku a evidenèních pomùckách se
provádí podle druhu rejstøíku modrým, èerveným nebo zeleným odškrtávacím znaménkem.
§ 29
Obživnutí vìci a nový zápis
(1) Odškrtnutá vìc, v níž bylo následnì pokraèováno, se ob-
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živne a novì se nezapisuje. To neplatí, jde-li o vìc evidovanou
v souboru vìcí, které obsahuje rejstøík uzavøený postupem podle § 30.
(2) Zásady pro obživnutí vìci zapsané v rejstøíku pro dozor
v trestním øízení ZT, KZV, VZV a NZV jsou stanoveny v § 34
odst. 9, pro vìci zapsané v rejstøíku pro úèast státního zástupce v odvolacím øízení pøed soudy a pro výkon dohledu KZT,
VZT a NZT v § 78.
(3) Vìci zapsané v rejstøících a evidenèních pomùckách a v
poslední den roku nevyøízené státním zástupcem nebo soudem
se do rejstøíku ani evidenèní pomùcky založené na období
dalšího roku novì nezapisují. Vìci pravomocnì neskonèené
(neodškrtnuté) státním zástupcem nebo soudem na poèátku
pátého roku se evidují zpùsobem uvedeným v § 30 odst. 2.
§ 30
Uzavøení rejstøíkù a evidenèních pomùcek
(1) Uzávìrka rejstøíkù a evidenèních pomùcek se provede,
jakmile byla skonèena poslední vìc v nich zapsaná.
(2) Není-li možno uzavøít rejstøík ani v pátém roce od jeho
založení, provádí se uzávìrka rejstøíku bez ohledu na to, že
nebyly všechny vìci v nìm zapsané v této lhùtì skonèeny. Rejstøík se uzavøe jen v té èásti, v níž jsou zapsány skonèené vìci. Vìci zapsané v rejstøíku, které nebyly v této lhùtì skonèeny, se uzavírají samostatnì a postupnì v roce jejich skuteèného vyøízení (skonèení). Na spisovnu se pak uloží v souboru
vìcí ukládaných na spisovnu pøi uzavøení rejstøíku, k nìmuž
došlo ve stejném roce, kdy byly tyto vìci vyøízeny (skonèeny).
(3) Po uzavøení rejstøíku se uzavøený rejstøík v rozsahu
zápisù vìcí v nìm skonèených pøi uzávìrce vytiskne a uloží
do spisovny, spoleènì s vyøízenými spisy v nìm obsaženými,
a se seznamem osob vystupujících v tìchto vìcech v roli obvinìného, podezøelého, navrhovatele nebo odpùrce.
Hlava druhá
Obsah rejstøíkù a evidenèních pomùcek
Díl první
Spoleèná ustanovení
§ 31
Pøehled rejstøíkù
(1) Okresní státní zastupitelství vedou tyto rejstøíky
a) rejstøík ZT - pro dozor v trestním øízení,
b) rejstøík ZK - pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení,
c) rejstøík SV - pro vyšetøování konané státním zástupcem,
d) rejstøík SZK - pro zkrácené pøípravné øízení konané
státním zástupcem,
16)
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e) rejstøík ZC - pro úèast v obèanském soudním øízení,
f) rejstøík ZDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo
ochranné výchovy,
g) rejstøík ZP - rejstøík podmínìného propuštìní a pøeøazení,
h) rejstøík ZN - rejstøík všeobecný,
i) rejstøík SZN - rejstøík všeobecný pro vìci, v nichž koná
státní zástupce obligatornì vyšetøování nebo zkrácené
pøípravné øízení.
(2) Krajská státní zastupitelství vedou tyto rejstøíky
a) rejstøík KZV - pro dozor v trestním øízení; též pro zápis
trestních vìcí, v nichž krajské státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetøováním konaným státním zástupcem,
b) rejstøík KZZ - pro pøezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí státních zástupcù a soudù ve vìcech trestních,
c) rejstøík KZT - pro úèast státního zástupce v odvolacím
øízení pøed soudy a pro dohled ve vìcech trestních,
d) rejstøík KZO - pro dovolání u krajského státního zastupitelství,
e) rejstøík KZC - pro úèast v obèanském soudním øízení,
f) rejstøík KDT - pro dozor nad výkonem trestu odnìtí
svobody,
g) rejstøík KDV - pro dozor nad výkonem vazby,
h) rejstøík KDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo
ochranné výchovy,
i) rejstøík KZN - rejstøík všeobecný.
(3) Vrchní státní zastupitelství vedou tyto rejstøíky
a) rejstøík VZV - pro dozor v trestním øízení; pro trestní
vìci v nichž vrchní státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetøováním ve vìcech odòatých krajskému
státnímu zastupitelství, jakož i ve vìcech se stanovenou zvláštní pøíslušností,16) vèetnì èinnosti v øízení pøed
soudem,
b) rejstøík VZT - pro úèast státního zástupce v odvolacím
øízení pøed soudy a pro dohled ve vìcech trestních; pro
trestní vìci vyøizované vrchním státním zastupitelstvím v øízení o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu I. stupnì, dohledu v konkrétní trestní vìci a informací vyžadovaných u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled,
c) rejstøík VZC - pro úèast v obèanském soudním øízení,
d) rejstøík VZZ - pro pøezkoumávání pravomocných rozhodnutí státních zástupcù a soudù ve vìcech trestních,
e) rejstøík VDT - pro dozor nad výkonem trestu odnìtí
svobody,
f) rejstøík VDV - pro dozor nad výkonem vazby,
g) rejstøík VZO - pro dovolání u vrchního státního zastupitelství,
h) rejstøík VDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo
ochranné výchovy,
i) rejstøík VZN - rejstøík všeobecný.
(4) Nejvyšší státní zastupitelství vede tyto rejstøíky
a) rejstøík NZV - pro dozor v trestním øízení; pro trestní

§ 15 odst. 1 a 2 vyhlášky è. 23/1994 Sb., o jednacím øádu státního zastupitelství, zøízení poboèek nìkterých státních zastupitelství a o podrobnostech o úkonech provádìných právními èekateli, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen "jednací øád").
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h)
i)
j)
k)

Pokyn è. 36

vìci, v nichž Nejvyšší státní zastupitelství vykonává
dozor nad vyšetøováním ve vìcech odòatých vrchnímu
státnímu zastupitelství,
rejstøík NZT - pro úèast státního zástupce v odvolacím
øízení pøed soudy a pro dohled ve vìcech trestních; pro
trestní vìci vyøizované v pravomoci Nejvyššího státního zastupitelství v právním styku s cizinou a pro trestní vìci, v nichž vykonává dohled nebo vyžaduje informace u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled,
rejstøík NZZ - pro pøezkoumání pravomocných rozhodnutí státních zástupcù a soudù ve vìcech trestních,
rejstøík NZC - pro úèast v obèanském soudním øízení,
rejstøík NDT - pro dozor nad výkonem trestu odnìtí
svobody,
rejstøík NDV - pro dozor nad výkonem vazby,
rejstøík NZA - pro pøezkoumávání rozhodnutí státního
zástupce v pøípravném øízení nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ø.,
rejstøík NZO - pro dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství,
rejstøík NDU - pro dozor nad výkonem ústavní nebo
ochranné výchovy,
rejstøík SL - pro analytickou a legislativní èinnost,
rejstøík NZN - rejstøík všeobecný.

(5) U všech státních zastupitelství se vedou rejstøíky správní
SPR.
(6) U všech státních zastupitelství se vedou rejstøíky pro
poskytování informací podle zvláštního zákona17) SIN.
(7) Pro vìci vyøizované na Nejvyšším státním zastupitelství
a na vrchních státních zastupitelstvích, které nejsou uvedeny
v odstavci 3 nebo 4 a pro jejichž vedení nevyhovuje všeobecný rejstøík, lze vést jiný rejstøík, než který je uveden v odstavci
3 nebo 4. Pro vedení jiného rejstøíku se pøimìøenì užijí ta ustanovení kanceláøského øádu státního zastupitelství, která jsou
vzhledem k druhu zapisovaných vìcí a postupu pøi jejich vyøizování nejbližší.
(8) V rejstøících èlenìných na oddíly se pøi jejich založení
pro každý urèený oddíl vyhradí skupina èísel, a to v rozsahu,
který odpovídá oèekávanému poètu vìcí.
§ 32
Pøehled evidenèních pomùcek
(1) U státních zastupitelství se vedou tyto evidenèní pomùcky
a) kniha vazeb,
b) kniha úschov,
c) seznam úschov,
d) seznam jmen,
e) kalendáø,
17)
18)
19)
20)
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f)
g)
h)
i)

lhùtník,
seznam (kniha) odeslaných poštovních zásilek,
doruèná kniha,
pøehled Sbírky pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce,
j) pøehled Sbírky výkladových stanovisek nejvyššího státního zástupce,
k) pøehled Sbírky opatøení vedoucího státního zástupce,
l) evidence spisù odevzdaných do spisovny.
(2) Evidenèní pomùcka se zavede neprodlenì po nápadu
první vìci, která má být do evidenèní pomùcky zapsána.
(3) U Nejvyššího státního zastupitelství a vrchních státních
zastupitelství lze vést i jiné evidenèní pomùcky, než které jsou
uvedeny v odstavci 1, jestliže je to potøebné v souvislosti se
zavedením rejstøíkù podle § 31 odst. 7.
(4) Vedení evidenèních pomùcek o agendì utajovaných
skuteèností upravuje zvláštní pøedpis.18)
§ 33
Zapisování do rejstøíkù a evidenèních pomùcek
(1) Do rejstøíkù a evidenèních pomùcek se zapisují údaje
o vìcech a osobách v rozsahu nezbytném pro zajištìní prùbìžného pøehledu o pohybu spisù, stavu vìci a opatøeních a rozhodnutích státního zástupce tak, aby byly postaèující pro vyhledávání souvislostí a zpracovávání statistiky a výkaznictví
státního zastupitelství.
(2) Pøi zápisu údajù do rejstøíku, lustraci, vyhotovování výpisù a jiných výstupù obsahujících evidované údaje je nutno
postupovat tak, aby byla zabezpeèena ochrana evidovaných
osobních údajù v rozsahu stanoveném zvláštním pøedpisem,19)
údaje byly využívány jen v souladu s úèelem, pro který jsou
v rejstøících evidovány a v nezbytném rozsahu sloužícím výluènì pro výkon pùsobnosti státního zastupitelství, a stanovíli tak zvláštní pøedpis, i ostatních orgánù èinných v trestním
øízení.20)
(3) Není-li dále stanoveno jinak, obsahuje každý rejstøík
povinnì tyto základní údaje
a) jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje,
b) datum nápadu podle podacího razítka státního zastupitelství; jde-li o vlastní poznatek, eviduje se datum pokynu k zapsání vìci do rejstøíku s uvedením charakteristiky "vlastní", která se uvede do položky sloužící pro
zápis údaje, od koho podání došlo; u podnìtù sepsaných na státním zastupitelství se eviduje datum sepsání
podnìtu; jde-li o poznatek postoupený jiným organizaèním útvarem státního zastupitelství, eviduje se datum, kdy poznatek došel do kanceláøe, která vede pøíslušný rejstøík, v nìmž se podle tohoto kanceláøského
øádu má vìc vyøídit; v takovém pøípadì se souèasnì

Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen "zákon è. 106/1999 Sb.").
Vyhláška è. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a oznaèení stupnì utajení a o zajištìní administrativní bezpeènosti.
Zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 12i zákona o státním zastupitelství.
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uvede i název organizaèního útvaru, který vìc k vyøízení pøíslušnému útvaru pøedal,
c) údaj o osobì, která podnìt podala, s uvedením jména
a adresy fyzické osoby, oznaèením právnické osoby
nebo názvem a spisovou znaèkou orgánu, od nìhož
podnìt došel; tato spisová znaèka (tzv. "cizí spisová
znaèka"), pod níž je podání evidováno v pøíslušném rejstøíku, musí být zapisována zpùsobem, který státnímu
zastupitelství umožní podle jejího tvaru a obsahu vyhledávat souvislost vìcí,
d) údaje o osobách, proti nimž se øízení vede, a v nezbytném rozsahu též o osobách zúèastnìných na øízení
(napø. poškozených ve smyslu § 43 tr. ø., jde-li o trestní øízení); nelze-li pro velký poèet tìchto osob zúèastnìných na øízení (napø. poškozených) zapsat každou
z nich, zapíší se údaje o tìch osobách, o nichž to stanoví státní zástupce; vždy se však zapíší údaje o tìch
osobách, vùèi nimž státní zástupce provádí úkony trestního øízení; vyznaèuje-li se u tìchto osob v rejstøíku,
že jde o mladistvého, oznaèí se zkratkou "Ml.", jde-li
o dítì mladší 15 let (dále jen "nezletilec"), oznaèí se
zkratkou "Nc.", cizinec nebo osoba bez státní pøíslušnosti (dále jen "cizinec") se oznaèí zaškrtnutím údaje
"Ciz.", jde-li o policistu, pøíslušníka Bezpeènostní informaèní služby (dále jen "BIS"), pøíslušníka Úøadu
pro zahranièní styky a informace (dále jen "ÚZSI")
nebo o pøíslušníka ozbrojených sil, uvede se i pøíslušnost k bezpeènostnímu sboru nebo ozbrojeným silám,
a hodnost,
e) zapisuje-li se v pøíslušném rejstøíku též pøedmìt øízení
(vìci), musí se uvést jeho struèná a srozumitelná charakteristika, která umožní podle jeho popisu vyhledávat vzájemnou souvislost vìcí (napø. týká-li se urèitého
ustanovení právního pøedpisu, uvede se i odkaz na toto ustanovení a právní pøedpis; je-li v rejstøíku zapisován opakující se pøedmìt øízení obdobné povahy, je tøeba jej u jednotlivých zápisù rozlišovat vhodným zpùsobem podle obsahu konkrétní vìci tak, aby se pøi vyhledávání dal rozlišit od ostatních, atd.); je-li dodateènì
zjištìno, že charakteristika pùvodnì zapsaného pøedmìtu vìci neodpovídá obsahu spisu, je tøeba popis
pøedmìtu zmìnit tak, aby jeho popis odpovídal skuteènému pøedmìtu øízení.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, eviduje se každá vìc pod
samostatným bìžným èíslem. Dojde-li v prùbìhu øízení ke
spojení vìcí ke spoleènému øízení nebo k vylouèení vìci ze
spoleèného øízení k samostatnému projednání, eviduje se obdobným zpùsobem tento procesní postup i v rejstøíku tak, že
se vìc spojí k pøíslušné spisové znaèce nebo se vylouèí do
nové vìci, jíž se pøidìlí nová spisová znaèka; v obou tìchto
pøípadech se vyznaèí vzájemná souvislost vìcí.
(5) Vyøízení vìci se v rejstøíku vyznaèuje barevným odškrtnutím podle zásad uvedených pro zápis vyøízení vìci v jednot21)
22)
23)
24)
25)

Pøedbìžná a vydávací vazba (§ 395, § 396 tr. ø.).
§ 175 odst. 2 tr. ø.
§ 2 písm. d) zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
§ 73 odst. 1 písm. a) zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
§ 2 písm. c) zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
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livých druzích rejstøíkù. Není-li dále stanoveno jinak, u rejstøíkù vedených podle osob se vyøízení vyznaèí odškrtnutím u každé zapsané osoby zvlášt'. Vyøízení vìci se v takovém pøípadì
vyznaèí odškrtnutím u vìci až tehdy, když je vìc vyøízena
i odškrtnuta u všech osob zapsaných ve vìci.
Díl druhý
Jednotlivé rejstøíky pro evidenci agendy
státního zastupitelství
Rejstøík pro dozor v trestním øízení
Rejstøík ZT, KZV, VZV, NZV
§ 34
Obsah rejstøíku
(1) Do rejstøíku pro dozor v trestním øízení ZT, KZV, VZV
a NZV se zapisují trestní vìci týkající se trestných èinù, ve
kterých
a) bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání podle
§ 160 odst. 1 tr. ø.,
b) se vìc odkládá podle § 159a odst. 2 tr. ø. nebo odst. 3 tr. ø.,
c) v nichž se koná pøedbìžné šetøení v øízení o vydání osoby, o jejíž vydání požádal cizí stát, do ciziny v pøípadech, kdy proti takové osobì není vedeno trestní øízení
u tuzemského státního zastupitelství, bez ohledu na to,
zda jde o øízení vazební21) èi nikoli.
(2) Do rejstøíku se zapisují i vìci uvedené v odstavci 1, v nichž státní zástupce vykonává dozor nad èinností státního zástupce konajícího vyšetøování trestných èinù pøíslušníkù Policie ÈR, pøíslušníkù BIS a ÚZSI.22)
(3) Trestným èinem se pro tyto úèely rozumí i provinìní
mladistvého [§ 2 písm. a) a § 6 odst. 1 zákona o soudnictví ve
vìcech mládeže) a èin jinak trestný (zejm. § 5 odst. 2, § 89
odst. 2 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže).
(4) Mladistvým se pro úèely kanceláøského øádu rozumí
ten, kdo v dobì spáchání provinìní dovršil patnáctý rok vìku
a nepøekroèil osmnáctý rok svého vìku.23) Spáchala-li taková
osoba více trestných èinù, z nichž nìkteré spáchala jako
mladistvá a nìkteré již po dovršení osmnáctého roku vìku, je
rozhodující pro zápis takové osoby do pøíslušného rejstøíku její hmotnìprávní postavení ve vztahu ke konkrétnímu jednání
(trestnému èinu), o kterém se øízení vede. V pøípadì soubìhu
trestných èinù se taková osoba za mladistvého neoznaèí,
pokud vedle trestné èinnosti, jíž se dopustila pøed dovršením
osmnáctého roku vìku, spáchala po dovršení osmnáctého
roku vìku trestný èin stejnì závažný nebo závažnìjší.24)
(5) Nezletilcem se rozumí dítì mladší patnácti let, jímž je
ten, kdo v dobì spáchání èinu jinak trestného nedovršil patnáctý rok svého vìku.25)
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(6) Do rejstøíku se však trestní vìc uvedená v odstavci 1 nezapíše, jde-li o vìc, pro niž je urèen rejstøík pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení (ZK), nebo rejstøík pro zkrácené
pøípravné øízení konané státním zástupcem (SZK).
(7) Vìci zapisované do rejstøíku pro vyšetøování konané
státním zástupcem (SV) se zapíší do rejstøíku pro dozor v trestním øízení v rozsahu, v nìmž státní zástupce vykonává nad
tímto vyšetøováním dozor (odstavec 2).
(8) Byla-li do rejstøíku zapsána vìc, která byla po provedeném trestním øízení vyøízena zpùsobem, jenž se v tomto rejstøíku neeviduje, ale eviduje se v rejstøíku všeobecném, v oddílu "Pøípravné øízení" (napø. pøi odložení vìci podle § 159a
odst. 1 nebo odst. 4 tr. ø. po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo pøi vydání rozhodnutí o dílèí èásti téhož
skutku nebo o jiném trestném èinu téhož pachatele), nepøevádí
se taková vìc jen za úèelem vyznaèení tohoto vyøízení novým
zápisem do všeobecného rejstøíku, ale vyøídí se v rejstøíku pro
dozor v trestním øízení. Pokud však dojde ve vìci odložené
podle § 159a tr. ø., zapsané do rejstøíku pro dozor v trestním
øízení, k pokraèování v úkonech trestního øízení, pøevádí se
taková vìc do rejstøíku všeobecného.
(9) Vìc zapsaná v rejstøíku ZT a vyøízená státním zástupcem se novì nezapisuje, ale obživne se zejména v pøípadech,
kdy soud pravomocnì vrátil vìc státnímu zástupci k došetøení,
Nejvyšší soud ji pøikázal státnímu zástupci k projednání a rozhodnutí, nebo státní zástupce vzal úèinnì obžalobu zpìt, anebo státní zástupce rozhodl pravomocnì o tom, že se pokraèuje v trestním stíhání proti obvinìnému, proti nìmuž bylo v téže vìci pùvodnì trestní stíhání podmínìnì zastaveno.
§ 35
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují následující údaje
a) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo)
obvinìného; vyznaèí se též, jde-li o mladistvého, nezletilce, cizince, policistu, pøíslušníka BIS, ÚZSI nebo
o pøíslušníka ozbrojených sil; u pøíslušníkù ozbrojených sil a bezpeènostních sborù se uvede i pøíslušnost
k ozbrojeným silám nebo bezpeènostnímu sboru a hodnost; v øízení o vydání osoby, o jejíž vydání požádal
cizí stát, do ciziny [§ 34 odst. 1 písm. c)) se evidují obdobnì údaje o osobì, vùèi níž se toto øízení vede, i když
nemá postavení obvinìného,
b) datum spáchání trestného èinu; u trvajících deliktù se
vyznaèí doba, kdy byla trestná èinnost zahájena, pøi
soubìhu skutkù datum toho z nich, který byl spáchán
nejdøíve, a to bez ohledu na závažnost; pokud nelze datum urèit pøesnì, vychází se z èasového údaje o tom,
kdy pachatel mohl trestnou èinnost nejpozdìji spáchat;
stejná zásada jako pro trvající delikty platí i pro pokraèující trestné èiny,
c) údaje identifikující poškozeného (§ 43 tr. ø.); je-li jím
26)
27)
28)
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fyzická osoba, uvede se jeho jméno, pøíjmení a bydlištì; je-li poškozeným jiná než fyzická osoba, uvede se
oznaèení, pod nímž je osoba poškozeného zapsána v pøíslušném registru; není-li jej nebo není-li známo, uvedou se údaje nezbytné pro doruèování,
d) údaje o zahájení trestního stíhání s uvedením data vydání i oznámení (doruèení) usnesení podle § 160 odst.
1 tr. ø., a o zrušení tohoto usnesení, dojde-li k nìmu,
e) oznaèení trestného èinu, pro který bylo zahájeno trestní stíhání a pro který se øízení vede s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona, podle nìhož je jednání právnì posouzeno; zmìní-li se právní
kvalifikace v prùbìhu trestního øízení, zapíše se tato
nová právní kvalifikace s vyznaèením, že jde o zmìnu
právní kvalifikace, a s odkazem na úkon orgánu èinného v trestním øízení, na základì nìhož k této zmìnì došlo,
f) èíslo pøíslušné položky knihy vazeb, byl-li obvinìný
nebo podezøelý omezen na osobní svobodì, a údaj, že
toto omezení osobní svobody trvá,
g) údaje o pøedložení spisu státnímu zástupci s návrhem
na podání obžaloby nebo na jiné vyøízení vìci26) nebo
o odložení vìci;27) vrátil-li státní zástupce vìc policejnímu orgánu k doplnìní, datum, kdy tak uèinil, nebo
údaj o tom, že zaèal vyšetøovat vìc sám,
h) údaje o meritorním vyøízení vìci státním zástupcem
v pøípravném øízení28) s uvedením koneèného právního
posouzení trestného èinu, o nìmž se ve vìci rozhoduje;
dojde-li k pokraèování v øízení a následnému ukonèení
vìci (vèetnì pokraèování v øízení po povolení obnovy
øízení), uvedou se tyto údaje v téže vìci obdobnì,
i) údaje o zrušení usnesení státního zástupce o zastavení
trestního stíhání nebo usnesení o postoupení vìci nejvyšším státním zástupcem podle § 174a odst. 1 tr. ø.,
j) údaje o vrácení vìci soudem státnímu zástupci k došetøení s odkazem na ustanovení trestního øádu, podle
nìhož bylo soudem rozhodnuto, stejnì jako údaje o pøikázání vìci k projednání a rozhodnutí státnímu zástupci Nejvyšším soudem, a datum doruèení spisu státnímu
zastupitelství,
k) údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého stupnì ve
vìci s uvedením výsledného právního posouzení trestného èinu a podstatného obsahu rozhodnutí o vinì,
trestu, ochranných opatøeních a náhradì škody,
l) údaje o podaných opravných prostøedcích ve vìci (vèetnì odporu proti trestnímu pøíkazu) s uvedením data podání (je-li známo), oznaèením odvolatele (stìžovatele),
vèetnì údaje o zpìtvzetí opravného prostøedku a osobì,
která tak uèinila,
m) údaje o souèinnosti s Probaèní a mediaèní službou, pokud státní zástupce po pøedložení spisu s návrhem na
podání obžaloby požádal pøed koneèným vyøízením
vìci tuto službu o souèinnost a pøedal jí za tím úèelem
trestní spis,
n) jiná dùležitá rozhodnutí státního zástupce nebo soudu
a jiné dùležité skuteènosti, zejména o úschovách vìcí
zajištìných pro trestní øízení,

§ 166 odst. 3 tr. ø.
§ 159a odst. 2, 3 tr. ø.
§ 176, § 171, § 172, § 173, § 307 a § 309 tr. ø. a § 70 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
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o) údaje o obìhu spisù,
p) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
§ 36
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h) jinak vyøízená (napø. pøi odložení vìci podle § 159a
odst. 1 nebo odst. 4 tr. ø. po zrušení usnesení o zahájení
trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ø.),
i) pravomocnì rozhodnutá soudem.
(6) Vìc rozhodnutou soudem prvního stupnì lze odškrtnout
až poté, co toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Vyznaèování vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se v rejstøíku vyznaèí èerveným, modrým
nebo zeleným odškrtnutím v okamžiku zápisu vyøizujícího
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu do rejstøíku.
(2) Vyøizujícím rozhodnutím v pøípravném øízení se pro tyto úèely rozumí
a) podání obžaloby pøíslušnému soudu (§ 176 tr. ø.),
b) postoupení vìci jinému orgánu (§ 171 tr. ø.),
c) zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ø.),
d) pøerušení trestního stíhání (§ 173 tr. ø.),
e) podmínìné zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ø.),
f) schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309
tr. ø.),
g) odstoupení od trestního stíhání a zastavení trestního
stíhání u mladistvého (§ 70 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže),
h) odložení vìci podle § 159a odst. 2 nebo 3 tr. ø.,
i) odložení vìci (§ 159a odst. 1 tr. ø.) nebo odevzdání vìci [§ 159a odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ø.) nebo odložení
vìci podle § 159a odst. 4 tr. ø. po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání,
j) jiné vyøízení, jímž se konèí pøípravné øízení u státního
zastupitelství, v jehož rejstøíku je vìc evidována (napø.
pokud pøed skonèením vyšetøování byla vìc postoupena jinému státnímu zastupitelství).
(3) Èervenì se odškrtne vìc, v níž byla podána obžaloba
u soudu. Je-li ve vìci zapsáno více spoluobvinìných, vyznaèí
se odškrtnutí u každé osoby, na kterou byla obžaloba podána.
(4) Zelenì se odškrtne vìc podmínìnì zastavená podle § 307
odst. 1 tr. ø.
(5) Modøe se odškrtne vìc
a) odložená,
b) v níž bylo trestní stíhání obvinìného zastaveno,
c) postoupená,
d) v níž bylo trestní stíhání obvinìného pøerušeno,
e) v níž bylo trestní stíhání obvinìného podmínìnì zastaveno, pokud se obvinìný osvìdèil,29)
f) v níž státní zástupce schválil narovnání a trestní stíhání
zastavil,30)
g) v níž státní zástupce odstoupil od stíhání mladistvého
a trestní stíhání zastavil [odstavec 2 písm. g)),
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

§ 308 tr. ø.
§ 309 tr. ø.
§ 5 zákona è. 269/1994 Sb.
§ 8 zákona è. 269/1994 Sb.
§ 179c odst. 2 písm. g), § 179g, § 179h tr. ø.
§ 313 tr. ø.
§ 179c odst. 2 písm. f) tr. ø.
§ 70 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.

(7) Odškrtávání vìcí skonèených u policejního orgánu (u
státního zástupce, který vedl vyšetøování o trestném èinu pøíslušníka Policie ÈR, BIS nebo ÚZSI) se provede až po pøezkoumání rozhodnutí policejního orgánu (vyšetøujícího státního zástupce) dozorovým státním zástupcem.
§ 37
Zasílání zpráv Rejstøíku trestù
(1) Státní zastupitelství jsou povinna neprodlenì sdìlovat
Rejstøíku trestù všechny skuteènosti dùležité pro zápis v evidenci Rejstøíku trestù nebo pro zmìnu zápisu, pokud státní
zástupce èiní rozhodnutí, které se eviduje v této evidenci podle zvláštního právního pøedpisu.31) Takto podává
a) zprávu o podmínìném zastavení trestního stíhání, jakož i dodateènou zprávu, že se obvinìný v prùbìhu zkušební doby osvìdèil nebo že se v trestním stíhání pokraèuje, jakmile pøíslušné rozhodnutí nabude právní
moci,32)
b) zprávu o podmínìném odložení podání návrhu na potrestání, jakož i dodateènou zprávu, že se podezøelý
v prùbìhu zkušební doby osvìdèil nebo že bylo rozhodnuto o zahájení trestního stíhání, jakmile pøíslušné
rozhodnutí nabude právní moci,33)
c) zprávu o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání,34)
d) zprávu o odložení vìci z dùvodu schválení narovnání
státním zástupcem ve zkráceném pøípravném øízení,35)
e) zprávu o odstoupení od trestního stíhání mladistvého
a zastavení trestního stíhání.36)
(2) Ve zprávì se uvede
a) oznaèení státního zastupitelství,
b) datum rozhodnutí a spisová znaèka, pod kterou se øízení vede,
c) druh rozhodnutí (napø. usnesení o podmínìném zastavení trestního stíhání, usnesení o schválení narovnání,
usnesení o pokraèování v trestním stíhání),
d) právní kvalifikace trestného èinu, kterého se rozhodnutí týká [nejde-li o dodateènou zprávu podle odstavce 1,
písmen a) nebo b)),
e) datum skonèení zkušební doby, jde-li o rozhodnutí o podmínìném zastavení trestního stíhání nebo o podmínìném odložení podání návrhu na potrestání.
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Rejstøík pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení
Rejstøík ZK
§ 38
Obsah rejstøíku
(1) Do rejstøíku pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení
ZK se zapisují vìci, v nichž byl státnímu zástupci doruèen
opis záznamu policejního orgánu o sdìlení podezøení podezøelému (§ 179b odst. 3 tr. ø.), nebo mu byla pøedložena zpráva
o výsledku zkráceného pøípravného øízení (§ 179c odst. 1 tr.
ø.) nebo které byly odloženy policejním orgánem podle § 159a
tr. ø. (event. s odkazem na § 179c odst. 1 tr. ø.).
(2) Do rejstøíku se zapíše i vìc, v níž byl státnímu zastupitelství doruèen záznam o zahájení úkonù zkráceného
pøípravného øízení policejním orgánem, je-li z jeho obsahu
nepochybné, že tento postup odpovídá trestnímu øádu; v
pochybnostech urèí státní zástupce, do kterého rejstøíku se
takový záznam zapíše.
§ 39
Evidované údaje
(1) V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) název a spisová znaèka policejního orgánu, který pøedložil opis záznamu o sdìlení podezøení podezøelému,
zprávu o výsledku zkráceného pøípravného øízení, usnesení o odložení vìci podle § 159a tr. ø. (event. s odkazem na § 179c odst. 1 tr. ø.) nebo záznam o zahájení
úkonù zkráceného pøípravného øízení,
b) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo)
podezøelého; vyznaèí se též, jde-li o mladistvého, nezletilce (je-li výjimeènì nutno zapsat do tohoto rejstøíku i nezletilce) nebo o cizince,
c) datum, kdy policejní orgán zahájil zkrácené pøípravné
øízení sdìlením podezøení podezøelému (§ 179b odst. 3
vìta první tr. ø.) nebo jiným relevantním úkonem,
d) oznaèení trestného èinu, pro který se zkrácené pøípravné øízení vede, s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona, podle nìhož je jednání podezøelého právnì posouzeno,
e) datum, kdy byla policejním orgánem státnímu zástupci
pøedložena zpráva o výsledku zkráceného pøípravného
øízení se spisem,
f) datum meritorního vyøízení vìci policejním orgánem
nebo státním zástupcem s uvedením zákonného ustanovení, podle nìhož byla vìc vyøízena,
g) èíslo pøíslušné položky knihy vazeb, byl-li podezøelý
omezen na osobní svobodì, a údaj, že toto omezení
osobní svobody trvá,
h) datum, kdy státní zástupce vìc podle § 179c odst. 2
písm. g) tr. ø. vrátil policejnímu orgánu nebo kdy vìc
vyøídil jiným zpùsobem,
i) datum, do kterého státní zástupce prodloužil lhùtu pro
skonèení zkráceného pøípravného øízení podle § 179f
odst. 2 písm. a) tr. ø.,
j) údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého stupnì ve
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vìci s uvedením výsledného právního posouzení vìci
a podstatného obsahu rozhodnutí o vinì, trestu, ochranných opatøeních a náhradì škody,
k) údaje o podaných opravných prostøedcích ve vìci (vèetnì odporu proti trestnímu pøíkazu) s uvedením data podání (je-li známo), oznaèením odvolatele (stìžovatele),
vèetnì údaje o zpìtvzetí opravného prostøedku a osobì,
která tak uèinila,
l) jiná dùležitá rozhodnutí státního zástupce nebo soudu
a jiné dùležité skuteènosti, zejména údaj o úschovách
vìcí zajištìných pro trestní øízení,
m) údaje o obìhu spisù,
n) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
(2) Vìci, v nichž státní zástupce uèinil rozhodnutí, v dùsledku nìhož dojde v této vìci k zahájení trestního stíhání proto,
že ve vìci nebylo možno dále konat zkrácené pøípravné øízení
[z dùvodù uvedených v § 179e vìtì za støedníkem tr. ø., v § 179f
odst. 1 písm. a), písm. b) tr. ø., pro nemožnost skonèit toto øízení ani ve lhùtì, kterou sám státní zástupce prodloužil podle
§ 179f odst. 2 písm. a) tr. ø. nebo proto, že se podezøelý
neosvìdèil ve zkušební dobì podmínìného odložení podání
návrhu na potrestání a státní zástupce vydal rozhodnutí podle
§ 179h odst. 1 vìta druhá a § 179f odst. 2 písm. b) tr. ø.), se zapíší do rejstøíku ZT, v rejstøíku ZK se vyznaèí skonèení vìci
a souvislost uvedením spisové znaèky, pod níž byla vìc takto
zapsána do rejstøíku ZT.
(3) Dojde-li u vìci zapsané v tomto rejstøíku k pravomocnému vrácení vìci státnímu zástupci soudem k došetøení nebo
pravomocnému odmítnutí návrhu na potrestání soudem, vìc
se neobživuje, ale novì se zapíše do pøíslušného rejstøíku (rejstøíku ZT). V rejstøíku ZK se pak jen vyznaèí souvislost uvedením spisové znaèky, pod níž byla vìc takto zapsána do pøíslušného rejstøíku.
§ 40
Vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se v rejstøíku vyznaèuje modrým, zeleným
a èerveným odškrtnutím pøi zápisu pøíslušného vyøizujícího
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Vìc se odškrtne èervenì dnem, kdy podal státní zástupce soudu návrh na potrestání.
(3) Zelenì se odškrtne vìc v níž státní zástupce podmínìnì
odložil podání návrhu na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. g)
ve spojení s § 179g tr. ø.
(4) Vìc se odškrtne modøe
a) okamžikem zápisu jiného zpùsobu vyøízení než podáním návrhu na potrestání, nebo
b) byla-li vìc vyøízena podáním návrhu na potrestání poté, co nabylo právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla
vìc vyøízena v øízení pøed soudem; vyøízením vìci podle tohoto ustanovení není vrácení vìci státnímu zá-
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stupci k došetøení [§ 188 odst. 1 písm. f) tr. ø.) ani pravomocné odmítnutí návrhu na potrestání soudem [§ 314c
odst. 1 písm. c), odst. 5 tr. ø.).
Rejstøík pro vyšetøování konané státním zástupcem
Rejstøík SV
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§ 43
Vyznaèování vyøízení
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí modrým nebo zeleným odškrtnutím v okamžiku zápisu vyøizujícího rozhodnutí státního zástupce.

§ 41
Obsah rejstøíku
Do rejstøíku pro vìci, v nichž koná vyšetøování státní zástupce SV, se zapisují vìci, ve kterých podle § 161 odst. 3, 4
tr. ø. koná vyšetøování státní zástupce.
§ 42
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo) obvinìného a u pøíslušníkù Policie ÈR, BIS nebo ÚZSI
pøíslušnost k bezpeènostnímu sboru a hodnost; vyznaèí
se též, jde-li o mladistvého, nezletilce nebo o cizince,
b) jméno a pøíjmení poškozeného (§ 43 tr. ø.), jeho pøípadná hodnost a pøíslušnost k Policii ÈR, BIS nebo ÚZSI,
a je-li trestní stíhání podmínìno souhlasem poškozeného (§ 163 tr. ø.), i údaj o tom, zda byl souhlas udìlen,
popøípadì odepøen nebo vzat zpìt, s uvedením data,
kdy se tak stalo,
c) oznaèení trestného èinu, pro který bylo zahájeno vyšetøování a pro který se øízení vede, s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona, podle nìhož je jednání právnì posouzeno,
d) datum, kdy bylo vydáno usnesení o zahájení trestního
stíhání, a datum, kdy bylo obvinìnému toto usnesení o zahájení trestního stíhání oznámeno (doruèeno),
e) èíslo pøíslušné položky knihy vazeb, byl-li obvinìný
nebo podezøelý omezen na osobní svobodì, a údaj, že
toto omezení osobní svobody trvá,
f) datum návrhu na podání obžaloby a právní kvalifikace
trestného èinu, pro který se takový návrh podává; rozhodl-li státní zástupce o skonèení pøípravného øízení jinak než návrhem na podání obžaloby, datum pøíslušného rozhodnutí státního zástupce a zákonné ustanovení, podle kterého státní zástupce rozhodnutí uèinil,
g) v pøípadech, kdy usnesení o zahájení trestního stíhání
bylo podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ø. zrušeno a vìc podle § 159a tr. ø. odložena, údaje o této skuteènosti,
h) byla-li vìc dozorovým státním zástupcem vrácena státnímu zástupci konajícímu vyšetøování k doplnìní, datum vydání tohoto rozhodnutí a datum, kdy bylo toto
rozhodnutí doruèeno, vèetnì odkazu na zákonné ustanovení, podle kterého byla vìc vrácena k doplnìní,
i) údaje o obìhu spisù,
j) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.

(2) Vyøizujícím rozhodnutím v pøípravném øízení se pro tyto úèely rozumí
a) návrh na podání obžaloby (§ 166 odst. 3 tr. ø.),
b) postoupení vìci jinému orgánu (§ 171 tr. ø.),
c) zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ø.),
d) pøerušení trestního stíhání (§ 173 tr. ø.),
e) podmínìné zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ø.),
f) schválení narovnání a zastavení trestního stíhání (§ 309
tr. ø.),
g) odstoupení od trestního stíhání a zastavení trestního stíhání u mladistvého (§ 70 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže),
h) odložení nebo odevzdání vìci (§ 159a odst. 1 až odst.
4 tr. ø.) po zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání,
i) jiné vyøízení, jímž se konèí pøípravné øízení u státního
zastupitelství, v jehož rejstøíku je vìc evidována (napø.
pokud pøed skonèením vyšetøování byla vìc postoupena jinému státnímu zastupitelství).
(3) Zelenì se odškrtne vìc podmínìnì zastavená podle § 307
odst. 1 tr. ø. Pøi zápisu ostatních vyøizujících rozhodnutí se vìc
odškrtne modøe.
Rejstøík pro zkrácené pøípravné øízení
konané státním zástupcem
Rejstøík SZK
§ 44
Obsah rejstøíku
Do rejstøíku pro zkrácené pøípravné øízení konané státním
zástupcem SZK se zapisují vìci, v nichž podle § 179a odst. 3 tr.
ø. koná obligatornì zkrácené pøípravné øízení státní zástupce.
§ 45
Evidované údaje
(1) V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo) podezøelého a u pøíslušníkù Policie ÈR, BIS nebo ÚZSI
i pøíslušnost k bezpeènostnímu sboru a hodnost; dále se
vyznaèí, jde-li o mladistvého, nezletilce nebo o cizince,
b) jméno a pøíjmení poškozeného (§ 43 tr. ø.), jeho pøípadná hodnost a pøíslušnost k Policii ÈR, BIS nebo
ÚZSI, a je-li trestní stíhání podmínìno souhlasem poškozeného (§ 163 tr. ø.), i údaj o tom, zda byl souhlas
udìlen, popøípadì odepøen nebo vzat zpìt, s uvedením
data, kdy se tak stalo,
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c) oznaèení trestného èinu, pro který se vede zkrácené
pøípravné øízení, s uvedením paragrafu, odstavce a písmena trestního zákona podle nìhož je jednání právnì
posouzeno,
d) datum, kdy státní zástupce zahájil zkrácené pøípravné
øízení sdìlením podezøení podezøelému (§ 179b odst. 3
vìta první tr. ø.) nebo jiným relevantním úkonem,
e) èíslo pøíslušné položky knihy vazeb, byl-li podezøelý
omezen na osobní svobodì, a údaj, že toto omezení
osobní svobody trvá,
f) datum podání návrhu na potrestání soudu a právní kvalifikace trestného èinu, pro který se návrh na potrestání
podává; rozhodl-li státní zástupce jinak než podáním
návrhu na potrestání, datum pøíslušného rozhodnutí
státního zástupce a zákonné ustanovení, podle kterého
státní zástupce rozhodl,
g) údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého stupnì ve
vìci s uvedením výsledného právního posouzení vìci
a podstatného obsahu rozhodnutí o vinì, trestu, ochranných opatøeních a náhradì škody,
h) údaje o podaných opravných prostøedcích ve vìci (vèetnì odporu proti trestnímu pøíkazu) s uvedením data podání (je-li známo), oznaèením odvolatele (stìžovatele),
vèetnì údaje o zpìtvzetí opravného prostøedku a osobì,
která tak uèinila,
i) jiná dùležitá rozhodnutí státního zástupce nebo soudu
a jiné dùležité skuteènosti, zejména údaj o úschovách
vìcí zajištìných pro trestní øízení,
j) údaje o obìhu spisù,
k) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
(2) Vìci, v nichž státní zástupce následnì zahájil trestní
stíhání, protože ve vìci nebylo možno dále konat zkrácené
pøípravné øízení [z dùvodù uvedených v § 179e vìtì za støedníkem tr. ø., v § 179f odst. 1 písm. a) nebo písm. b) tr. ø., pro
nemožnost skonèit toto øízení ani ve lhùtì, kterou sám státní
zástupce prodloužil podle § 179f odst. 2 písm. a) tr. ø.), nebo
proto, že se podezøelý neosvìdèil ve zkušební dobì podmínìného odložení podání návrhu na potrestání a státní zástupce
rozhodl o tom, že bude konat vyšetøování [postup podle § 179h
odst. 1 vìta druhá, § 179f odst. 2 písm. b) a § 161 odst. 3 tr. ø.
per analogiam), se zapíší do rejstøíku SV a v rejstøíku SZK se
vyznaèí skonèení vìci a souvislost uvedením spisové znaèky,
pod níž byla vìc takto zapsána do rejstøíku SV.
(3) Dojde-li u vìci zapsané v tomto rejstøíku k pravomocnému vrácení vìci státnímu zástupci soudem k došetøení nebo
k pravomocnému odmítnutí návrhu na potrestání soudem, vìc
se neobživuje ale novì se zapíše do pøíslušného rejstøíku (rejstøíku SV). V rejstøíku SZK se pak jen vyznaèí souvislost uvedením spisové znaèky, pod níž byla vìc takto zapsána do pøíslušného rejstøíku.
§ 46
Vyznaèování vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se v rejstøíku vyznaèuje modrým, zeleným
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a èerveným odškrtnutím pøi zápisu pøíslušného vyøizujícího
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Vìc se odškrtne èervenì dnem, kdy podal státní zástupce soudu návrh na potrestání.
(3) Zelenì se odškrtne vìc, v níž státní zástupce podmínìnì
odložil podání návrhu na potrestání podle § 179c odst. 2 písm.
g) ve spojení s § 179g tr. ø.
(4) Vìc se odškrtne modøe
a) okamžikem zápisu jiného zpùsobu vyøízení než podáním návrhu na potrestání, nebo
b) byla-li vìc vyøízena podáním návrhu na potrestání, poté, co nabylo právní moci rozhodnutí soudu, jímž byla
vìc vyøízena v øízení pøed soudem; vyøízením vìci podle tohoto ustanovení není vrácení vìci státnímu zástupci k došetøení [§ 188 odst. 1 písm. f) tr. ø.) ani pravomocné odmítnutí návrhu na potrestání soudem [§ 314c
odst. 1 písm. c), odst. 5 tr. ø.).
Rejstøík pro úèast v obèanském soudním øízení
Rejstøík ZC, KZC, VZC, NZC
Rejstøík ZC
§ 47
Obsah rejstøíku
(1) Do rejstøíku pro úèast v obèanském soudním øízení ZC
se zapisují vìci, v nichž státní zastupitelství
a) vstoupilo do øízení (§ 35 odst. l o. s. ø.),
b) podalo návrh na zahájení øízení,
c) provádí šetøení o podmínkách ke vstupu do øízení nebo
k podání návrhu na zahájení øízení nebo k využití jiného svého oprávnìní v obèanském soudním øízení,
d) provádí úkony pro úèely šetøení o podmínkách pro podání návrhu na popøení otcovství podle § 62 a § 62a
zákona o rodinì nebo zastupuje nejvyššího státního zástupce v øízení o podaném návrhu pøed okresním soudem,
e) podává návrhy a provádí další úkony podle zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
(2) Do rejstøíku se dále zapisují ostatní obèanskoprávní vìci, v nichž se státní zastupitelství øízení pøímo neúèastní nebo
v nichž koná øízení za jinak pøíslušné státní zastupitelství a pøi
tom nevede rejstøík, který je jinak pro zápis takové vìci urèen
(napø. koná-li úkony na základì dožádání jiného státního zastupitelství nebo se úèastní obèanského soudního øízení zahájeného k návrhu jiného státního zástupce podaného podle § 39
odst. 2 písm. c) zák. è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù, pøi postoupení vìci soudem jinému soudu z dùvodu zmìny pøíslušnosti).
(3) V rejstøíku ZC se zøídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. V tomto oddílu se vedou
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3. Oddíl 3:
4. Oddíl 4:
5. Oddíl 5:
6. Oddíl 6:
7. Oddíl 7:
8. Oddíl 8:

Pokyn è. 36

pokyny vydané podle § 12d odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství krajským státním zastupitelstvím a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nebyla sdìlena k vìci zapsané v jiném oddílu rejstøíku.
Agenda popøení otcovství podle § 62 a § 62a zákona o rodinì.
Návrhy ve vìcech sociálnì právní ochrany dìtí (§
35 odst. 3 o. s. ø.).
Návrhy podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví ve
vìcech mládeže.
Návrhy podle § 42 zákona o státním zastupitelství.
Vstupy do øízení.
Ostatní vìci úèasti v obèanském soudním øízení.
Do tohoto oddílu se zapíší vìci, které podle své povahy mají být zapsány do tohoto druhu rejstøíku,
u nichž však není dán dùvod pro jejich zapsání do
nìkterého z pøedchozích oddílù (napø. vìci v nichž
státní zástupce oznamuje skuteènosti uvedené v §
10 odst. 4 zákona è. 359/1999 Sb., o sociálnìprávní ochranì dìtí, pøíslušnému obecnímu úøadu
nebo v nichž podává soudu podnìt k zahájení øízení podle § 81 o. s. ø. na podkladì zjištìní, že osoba trpí duševní poruchou, která ovlivòuje její právní zpùsobilost, nebo vytìžuje poznatky z agendy
trestní, pokud není dán dùvod k jejich zapsání do
jiného pøíslušného oddílu).

(4) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit další oddíly.
(5) Signalizace soudu o nápadu vìcí, popøípadì i jiná podání èi písemnosti, u nichž to povaha vìci pøipouští, se vedou
ve sbìrných spisech.
§ 48
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) oznaèení soudu, který ve vìci jedná, a jeho spisová
znaèka,
b) jméno a pøíjmení navrhovatele a odpùrce a ostatních
úèastníkù øízení,
c) pøedmìt øízení,
d) dùvod (zpùsob) zahájení øízení a dìlení vìcí pro vyhotovování výkazù,
e) datum, kdy byl pøíslušný úkon státním zástupcem vykonán,
f) základní údaje o rozhodnutí soudu prvního a druhého
stupnì a jeho obsahu,
g) údaje o vìcech, v nichž se státní zástupce øízení pøímo
neúèastní, nebo kde nedojde k uvedení vìci do soudního projednání (øízení), vèetnì údaje o tom, že státní zástupce vystoupil z øízení,
h) údaje o obìhu spisù,
i) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
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§ 49
Vyznaèování vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se v rejstøíku vyznaèí èerveným a modrým
odškrtnutím pøi zápisu pøíslušného vyøizujícího rozhodnutí
státního zástupce nebo soudu.
(2) Èervenì se vìc odškrtne
a) dnem vstupu státního zástupce do øízení,
b) dnem podání návrhu na zahájení øízení.
(3) Modøe se vìc odškrtne dnem, kdy
a) rozhodnutí soudu nabylo právní moci (rozsudek, usnesení o zastavení øízení, apod.),
b) došlo k pøikázání nebo postoupení vìci jinému soudu,
c) odpadly podmínky vstupu do øízení nebo návrhu na jeho zahájení a došlo k vystoupení z øízení nebo ke zpìtvzetí návrhu,
d) státní zástupce vìc odložil,
e) byla vìc vyøízena státním zástupcem jinak.
Rejstøík KZC, VZC, NZC
§ 50
Obsah rejstøíku
(1) Není-li dále stanoveno jinak, postupuje se pøi vedení rejstøíkù KZC, VZC a NZC podle ustanovení § 47 až § 49 obdobnì. V rejstøících VZC a NZC se evidují obèanskoprávní
vìci vèetnì tìch, v nichž se uvedená státní zastupitelství øízení
pøímo neúèastní.
(2) V rejstøíku KZC se zøídí tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Pokyny a stanoviska se vedou jako v oddílu 2 rejstøíku ZC obdobnì.
3. Oddíl 3: Provìrky. Zapisují se provìrky èinnosti státních zástupcù okresních státních zastupitelství v agendì
evidované v rejstøících ZC.
4. Oddíl 4: Agenda popøení otcovství podle § 62 a § 62a zákona o rodinì.
5. Oddíl 5: Agenda úèasti v odvolacím øízení. Evidují se zde
vstupy a návrhy, pokud byly podány nebo uèinìny
v prvním stupni okresními státními zastupitelstvími (vstupová nebo návrhová èinnost podle § 35
odst. 1 a odst. 3 o. s. ø. a návrhy podle § 90 odst.
1 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže) a krajské státní zastupitelství je v øízení èinné v odvolacím øízení.
6. Oddíl 6: Návrhy podle § 42 zákona o státním zastupitelství.
7. Oddíl 7: Vstupy do øízení. Zapisují se vìci v nichž je krajské státní zastupitelství èinné v prvním stupni (vstupová oprávnìní do øízení ve vìci konkurzu a vyrovnání, a do incidenèních sporù).
8. Oddíl 8: Návrhy podle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku
na zrušení obchodní spoleènosti.
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9. Oddíl 9: Ostatní vìci úèasti v obèanském soudním øízení.
(3) V rejstøíku VZC se zøídí tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Pokyny a stanoviska se
vedou jako v oddílu 2 rejstøíku ZC obdobnì.
3. Oddíl 3: Provìrky. Zapisují se provìrky èinnosti státních
zástupcù krajských státních zastupitelství v agendì evidované v rejstøících KZC.
4. Oddíl 4: Agenda popøení otcovství podle § 62 a § 62a zákona o rodinì.
5. Oddíl 5: Návrhy ve vìcech sociálnì právní ochrany dìtí
(§ 35 odst. 3 o. s. ø.).
6. Oddíl 6: Návrhy podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví
ve vìcech mládeže.
7. Oddíl 7: Návrhy podle § 42 zákona o státním zastupitelství.
8. Oddíl 8: Vstupy do øízení ve vìci konkurzu a vyrovnání
a do incidenèních sporù.
9. Oddíl 9: Návrhy podle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku
na zrušení obchodní spoleènosti.
10. Oddíl 10: Vstupy do øízení.
11. Oddíl 11: Ostatní vìci úèasti v obèanském soudním øízení.
(4) V rejstøíku NZC se zøídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy.
2. Oddíl 2: Návrhy na popøení otcovství podle § 62 a § 62a
zákona o rodinì.
3. Oddíl 3: Návrhy ve vìcech sociálnì právní ochrany dìtí
(§ 35 odst. 3 o. s. ø.).
4. Oddíl 4: Návrhy podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví
ve vìcech mládeže.
5. Oddíl 5: Návrhy podle § 42 zákona o státním zastupitelství.
6. Oddíl 6: Vstupy do øízení ve vìci konkurzu a vyrovnání
a do incidenèních sporù.
7. Oddíl 7: Návrhy podle § 68 odst. 6 obchodního zákoníku
na zrušení obchodní spoleènosti.
8. Oddíl 8: Žaloby podle § 66 odst. 2 zákona è. 150/2002
Sb., soudního øádu správního.
9. Oddíl 9: Uznání cizích rozhodnutí.
10. Oddíl 10: Ostatní vìci úèasti v obèanském soudním øízení.
(5) Jestliže je to úèelné, lze v tìchto rejstøících zøídit další
oddíly.
Rejstøík pro dozor nad výkonem ústavní
nebo ochranné výchovy
Rejstøík ZDU, KDU, VDU, NDU
Rejstøík ZDU
§ 51
Obsah rejstøíku
(1) Rejstøík pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné
37)
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výchovy ZDU se vede u okresních státních zastupitelství, v jejichž obvodu se vykonává ústavní výchova nebo ochranná výchova ve školských zaøízeních (dále jen "ústavní nebo ochranná výchova"). Do rejstøíku se zapisují vìci týkající se výkonu
pùsobnosti státního zástupce povìøeného k výkonu dozoru podle zvláštního zákona.37)
(2) Rejstøík ZDU se èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. V tomto oddílu se vedou sbìrné spisy pro opakující se písemnosti stejného druhu, napø. programy porad vedení ústavu nebo školského
zaøízení (dále jen "zaøízení"), zápisy nebo zprávy
ze zaøízení, není-li dùvod zapsat je samostatnì do
nìkterého z následujících oddílù, pøípadnì též stejnopisy zpráv podaných státnímu zástupci povìøenému výkonem dohledu a jiné písemnosti, jestliže
povìøený státní zástupce považuje za potøebné je
tímto zpùsobem evidovat.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. V tomto oddílu se vedou pokyny vydané podle § 12d odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství a stanoviska státního
zástupce povìøeného výkonem dohledu vrchního
nebo Nejvyššího státního zastupitelství, pokud nebyla sdìlena k vìci zapsané v jiném oddílu rejstøíku.
3. Oddíl 3: Provìrky v zaøízeních. Zapisuje se každá provìrka
v zaøízení, a to i tehdy, je-li provedena za úèelem
získání podkladù pro vyøízení vìci zapsané v jiném oddílu.
4. Oddíl 4: Podnìty. Zapisují se podnìty fyzické nebo právnické osoby k výkonu dozoru, jejichž obsahem jsou
údaje nasvìdèující porušení právních pøedpisù
v souvislosti s výkonem ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se jiné poznatky, které se nezapisují do jiného oddílu, a zprávy podávané podle informaèní povinnosti v soustavì státního zastupitelství.
(3) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit další oddíly.
§ 52
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) osobní údaje každého dítìte, jehož ústavní nebo ochranné výchovy se zapisovaná vìc týká,
b) struèná charakteristika vìci tak, aby bylo též patrno,
zda jde o ústavní nebo ochrannou výchovu, a jde-li o provìrku, též zamìøení a druh zaøízení, v nìmž má být provedena,
c) název zaøízení, jehož se vìc týká,
d) datum návrhu a ve zkratce obsah návrhu, podal-li povìøený státní zástupce návrh podle § 39 odst. 2 písm. c)
zákona è. 109/2002 Sb.,
e) datum návrhu a zákonné ustanovení, podle kterého byl
návrh podán, pokud povìøený státní zástupce podal

§ 39 zákona è. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní nálezu Ústavního soudu è. 476/2004 Sb.
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v rámci své pùsobnosti návrh podle jiného zákona,
f) datum pøíkazu k dodržování pøedpisù platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy vydaného
podle § 39 odst. 2 písm. e) zákona è. 109/2002 Sb.,
g) datum pøíkazu, jímž povìøený státní zástupce naøídil
propuštìní dítìte ze zaøízení podle § 39 odst. 2 písm. f)
zákona è. 109/2002 Sb.,
h) datum odložení vìci nebo jiného vyøízení vìci,
i) datum, spisová znaèka a struèný obsah rozhodnutí soudu o návrhu podaném státním zástupcem, vèetnì navazujících rozhodnutí soudu, a právní moc zapsaného rozhodnutí soudu,
j) datum a oznaèení opravného prostøedku proti rozhodnutí soudu podaného povìøeným státním zástupcem
a výsledek odvolacího øízení,
k) údaje o obìhu spisù,
l) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
§ 53
Vyznaèování vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí v rejstøíku ZDU èerveným
a modrým odškrtnutím pøi zápisu pøíslušného vyøizujícího
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.
(2) Èervenì se vìc odškrtne okamžikem zápisu návrhu [§ 52
písm. d) nebo e)). Vyznaèení tohoto zpùsobu vyøízení vìci má
pøednost pøed ostatními zpùsoby vyøízení vìci (pøíkazem podle § 52 písm. f) nebo g), odložením vìci nebo vyøízením vìci jiným zpùsobem).
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(1) Rejstøík KDU se vede u krajských státních zastupitelství. Zapisují se do nìj vìci týkající se výkonu pùsobnosti státního zástupce povìøeného výkonem dohledu nad èinností státního zástupce vykonávajícího dozor v zaøízeních, v nichž se
vykonává ústavní nebo ochranná výchova.
(2) Rejstøík KDU se èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Sbìrné spisy se vedou pro evidenci
opakujících se písemností stejného druhu, napø. zápisù o provìrkách v zaøízeních, stejnopisù opatøení a zpráv podávaných povìøenými státními zástupci, pøípadnì též evidenci pokynù vydaných v rámci dohledu.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Pokyny a stanoviska se vedou jako v oddílu 2 rejstøíku ZDU obdobnì (kromì stanovisek státního zástupce povìøeného výkonem dohledu).
3. Oddíl 3: Provìrky. Zapisují se provìrky èinnosti povìøených státních zástupcù.
4. Oddíl 4: Opakované podnìty. Zapisují se opakované podnìty, jimiž se vyjadøuje nespokojenost s vyøízením
pøedchozího podnìtu k výkonu dozoru povìøeného státního zástupce.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se vìci, pro které není urèen žádný z pøedchozích oddílù, vèetnì vìcí pøedložených k øízení o opravném prostøedku, o nìmž rozhoduje krajský soud, pokynù podle § 12d odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství vydaných
státním zástupcem povìøeným výkonem dohledu
a vìcí odòatých podle § 12f odst. 1 ve spojení s §
12d odst. 2 a 3 zákona o státním zastupitelství nebo
podle § 12f odst. 2 zákona o státním zastupitelství.
(3) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit další oddíly.

(3) Modøe se vìc odškrtne okamžikem zápisu následujících
údajù (rozhodnutí)
a) vyznaèením právní moci rozhodnutí soudu v pøípadì
návrhu uvedeného v odstavci 2,
b) pøíkazu k dodržování pøedpisù platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy (§ 52 písm. f)),
c) pøíkazu, jímž povìøený státní zástupce naøídil propuštìní dítìte ze zaøízení (§ 52 písm. g)),
d) odložením vìci,
e) jiným zpùsobem vyøízení.
(4) Vyøízení vìci jejím odložením se vyznaèí, pokud ve vìci nebyl shledán dùvod k žádnému z vyøízení uvedených v § 52
písm. d) až g).
(5) Jiným zpùsobem (vyøízení "jinak") se vìc vyøídí, jestliže
zpùsob vyøízení neodpovídá žádnému z pøedchozích zpùsobù;
v takovém pøípadì se uvede struèné oznaèení opatøení, které
bylo uèinìno (napø., že vìc byla postoupena urèitému státnímu zastupitelství nebo vyøízena podáním zprávy KSZ v….).
Rejstøík KDU
§ 54
Obsah rejstøíku

§ 55
Evidované údaje
Pro evidování údajù v rejstøíku KDU platí § 52 obdobnì s tìmito odchylkami:
a) zapisuje-li se provìrka èinnosti povìøeného státního
zástupce, uvede se též oznaèení státního zastupitelství,
k nìmuž je tento státní zástupce pøidìlen,
b) název konkrétního zaøízení, jehož se øízení týká, se vyplòuje i ve vìcech pøedložených k odvolacímu øízení,
c) zapisuje-li se pokyn vydaný k postupu nižšímu státnímu zástupci, vyplní se datum pokynu a zákonné ustanovení, podle kterého byl pokyn vydán, s odkazem na
ustanovení § 12d odst. 1 vìty první zákona o státním
zastupitelství, nebo s odkazem na ustanovení § 12d
odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství, jdeli o pokyn ke sjednocení postupu povìøených státních
zástupcù ve vìcech urèitého druhu,
d) zaujal-li na žádost povìøeného státního zástupce státní
zástupce stanovisko, uvede se též datum jeho vydání,
e) ve vìcech, v nichž se státní zástupce povìøený výkonem dohledu úèastní øízení o opravném prostøedku, v rámci nìhož pøednesl závìreèný návrh v ústním jednání
pøed odvolacím soudem, vyznaèí se i tento úkon a jeho

strana 284

Pokyn è. 36

datum,
f) údaje z odvolacího øízení pøed soudem, jehož se státní
zástupce povìøený výkonem dohledu zúèastnil (datum,
spisová znaèka a struèný obsah rozhodnutí soudu), se
vyplòují po doruèení písemného vyhotovení soudního
rozhodnutí státnímu zástupci povìøenému výkonem
dohledu,
g) podání opravného prostøedku se vyznaèí, pokud jej podal státní zástupce povìøený výkonem dohledu.
§ 56
Vyznaèování vyøízení vìci v rejstøíku KDU
(1) Vyøízení vìci se v rejstøíku KDU vyznaèí èerveným a modrým odškrtnutím pøi zápisu pøíslušného vyøizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.

èástka 6

a stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství doruèená vrchnímu státnímu zastupitelství.
3. Oddíl 3: Provìrky. Zapisují se provìrky èinnosti povìøených státních zástupcù.
4. Oddíl 4: Zprávy. Zapisují se zprávy podávané vrchním
státním zastupitelstvím nebo jeho prostøednictvím
Nejvyššímu státnímu zastupitelství, zvláštní zprávy a pøípadné jiné podobné materiály týkající se èinnosti státních zástupcù na daném úseku.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se napø. stanoviska zaujatá vrchním státním zastupitelstvím na žádost povìøeného
státního zástupce nebo státního zástupce povìøeného výkonem dohledu, výkon dohledu nad vyøizováním vìcí odòatých povìøenému státnímu zástupci a jiné vìci, pro které není urèen žádný z pøedchozích oddílù.
(3) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit další oddíly.

(2) Jako vyøizující úkony státního zástupce se vyznaèují
pouze opatøení uèinìná státním zástupcem povìøeným výkonem dohledu, a to i ve vìcech, které tento státní zástupce
odòal povìøenému státnímu zástupci. Vyøízení vìci, které státní zástupce povìøený výkonem dohledu odòal povìøenému
státnímu zástupci a vyøídil sám, se vyznaèí odškrtnutím podle
§ 53 obdobnì.

§ 58
Evidované údaje
(1) V rejstøíku VDU se ve vìcech týkajících se výkonu dohledu nad vyøizováním vìcí odòatých povìøenému státnímu
zástupci evidují údaje v tomtéž rozsahu jako v rejstøíku KDU.

(3) Vyøízení vìci se u ostatních vìcí vyznaèí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu nìkterého z tìchto zpùsobù
vyøízení vìci
a) odložením,
b) pokynem,
c) stanoviskem, nebo
d) jiným zpùsobem vyøízení (vyøízením "jinak"); tento
zpùsob vyøízení se vyznaèí i ve vìcech, v nichž se státní zástupce povìøený výkonem dohledu úèastní øízení
o opravném prostøedku, nebyl-li souèasnì ve vìci vyznaèen závìreèný návrh (§ 55 písm. e)),
e) zápisem údajù o rozhodnutí soudu o opravném prostøedku, pokud byl ve vìci vyznaèen závìreèný návrh (§ 55
písm. e)).

(2) V ostatních vìcech se postupuje podle § 55 s tìmito odchylkami:
a) pokyn nižšímu státnímu zástupci lze vyznaèit, jen vykonává-li povìøený státní zástupce vrchního státního
zastupitelství dohled ve vìci, kterou státní zástupce krajského státního zastupitelství povìøený výkonem dohledu odòal povìøenému státnímu zástupci okresního státního zastupitelství,
b) údaje z øízení pøed soudem o rozhodnutí soudu a o opravných prostøedcích lze zapsat jen tehdy, pokud se
státní zástupce vrchního státního zastupitelství úèastnil
ve vìci øízení u vrchního soudu nebo v ní podal opravný prostøedek.

Rejstøík VDU

§ 59

§ 57

Vyznaèování vyøízení vìci v rejstøíku VDU

Obsah rejstøíku

Vyøízení vìci se vyznaèí modrým odškrtnutím v okamžiku
zápisu vyøizujícího opatøení státního zástupce, jímž je
a) odložení vìci,
b) pokyn,
c) stanovisko,
d) jiný zpùsob vyøízení (vyøízení "jinak").

(1) Rejstøík VDU se vede u vrchních státních zastupitelství.
Zapisují se do nìj vìci týkající se ústavní nebo ochranné výchovy.
(2) Rejstøík VDU se èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Sbìrné spisy se vedou zejména pro
evidenci opakujících se písemností stejného druhu
sloužících jako podklad pro plnìní povinností státního zástupce vrchního státního zastupitelství v rámci výkonu dohledu.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska NSZ. Zapisují se pokyny Nejvyššího státního zastupitelství vydané podle § 12d
odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství

Rejstøík NDU
§ 60
Obsah rejstøíku
(1) Rejstøík NDU se vede u Nejvyššího státního zastupitelství. Do rejstøíku se zapisují vìci týkající se ústavní nebo
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ochranné výchovy a výkonu pùsobnosti státních zástupcù na
tomto úseku.
(2) Rejstøík NDU se dìlí na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy pro opakující se písemnosti stejného
druhu.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se pokyny podle
§ 12d odst. 1 vìty druhé zákona o státním zastupitelství a stanoviska.
3. Oddíl 3: Povìøení. Zapisují se povìøení k výkonu dozoru
a k výkonu dohledu podle § 12 odst. 5 zákona
o státním zastupitelství a zrušení tìchto povìøení.
4. Oddíl 4: Zprávy. Zapisují se zprávy podávané povìøenými
státními zástupci, státními zástupci povìøenými
výkonem dohledu a vrchními státními zastupitelstvími, informace, zvláštní zprávy a také zprávy a jiné analytické nebo souhrnné materiály zpracovávané Nejvyšším státním zastupitelstvím.
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se vìci, pro které není urèen nìkterý z pøedcházejících oddílù, vèetnì vìcí, které
byly Nejvyššímu státnímu zastupitelství pøedloženy k úèasti v øízení pøed dovolacím soudem.
§ 61
Evidované údaje
Pøi zápisu údajù do rejstøíku NDU se postupuje podle ustanovení o evidenci údajù v rejstøíku VDU (§ 58) s tìmito odchylkami:
a) vyznaèují se pokyny urèené vrchním státním zastupitelstvím; uvede se datum pokynu a zákonné ustanovení, podle kterého byl pokyn vydán s odkazem na ustanovení § 12d odst. 1 vìty první nebo vìty druhé zákona
o státním zastupitelství,
b) jiný zpùsob vyøízení (vyøízení "jinak") se vyznaèí též
pøi vydání povìøení nebo zrušení povìøení (oddíl 3); v takovém pøípadì se uvede datum opatøení nejvyššího státního zástupce a údaj o tom, že bylo povìøení udìleno
nebo že bylo povìøení zrušeno,
c) vyøízení "jinak" se vyznaèí též ve vìcech, v nichž se státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zúèastnil
jednání naøízeného dovolacím soudem; v tìchto vìcech, v nichž státní zástupce pøednesl závìreèný návrh
v ústním jednání pøed Nejvyšším soudem, se vyznaèí
i tento úkon a jeho datum,
d) rozhodnutí soudu se vyznaèí v pøípadì, že ve vìci rozhodoval dovolací soud; uvede se datum a spisová znaèka rozhodnutí soudu, zákonné ustanovení, podle kterého soud rozhodl, a obsah rozhodnutí.
§ 62
Vyznaèování vyøízení vìci v rejstøíku NDU
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí modrým odškrtnutím v okam38)

39)

40)

§ 61 a § 62 tr. zák.
§ 78 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
§ 39a tr. zák.
§ 79 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
§ 320 odst. 2 tr. ø.
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žiku zápisu vyøizujícího úkonu státního zástupce, jímž je
a) odložení vìci,
b) pokyn,
c) stanovisko,
d) jiný zpùsob vyøízení (vyøízení "jinak").
(2) Pokud však byl ve vìci zapsán návrh, vìc se modøe odškrtne až poté, co bylo Nejvyššímu státnímu zastupitelství
doruèeno písemné rozhodnutí dovolacího soudu.
Rejstøík podmínìného propuštìní a pøeøazení
Rejstøík ZP
§ 63
Obsah rejstøíku
(1) Rejstøík podmínìného propuštìní a pøeøazení ZP vedou
okresní státní zastupitelství vykonávající pùsobnost ve vztahu
k rozhodování soudu o výkonu trestu odnìtí svobody, které
èiní soud, v jehož obvodu se trest odnìtí svobody vykonává
(napø. v øízení o podmínìném propuštìní,38) o pøeøazení odsouzeného do vìznice jiného typu39), o spoleèném zpùsobu výkonu trestù odnìtí svobody postupnì uložených40)).
(2) V rejstøíku se zøídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Vìci týkající se podmínìného propuštìní odsouzených.
2. Oddíl 2: Vìci týkající se pøeøazení odsouzených do jiného
typu vìznice (vèetnì pøeøazení mladistvých).
3. Oddíl 3: Ostatní vìci.
§ 64
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) jméno, pøíjmení a datum narození (rodné èíslo) odsouzeného, jehož se vìc týká; vyznaèí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
b) struèná charakteristika pøedmìtu øízení,
c) datum a zpùsob vyøízení vìci státním zástupcem,
d) datum a obsah rozhodnutí soudu prvního stupnì s uvedením spisové znaèky (jednacího èísla), s vyznaèením
právní moci, nebyl-li proti nìmu podán opravný prostøedek,
e) datum podání opravného prostøedku s oznaèením osoby, která jej podala,
f) datum a obsah rozhodnutí soudu druhého stupnì o opravném prostøedku s uvedením spisové znaèky (èísla
jednacího),
g) údaje o obìhu spisù,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
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§ 65
Vyznaèování vyøízení
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí modrým odškrtnutím pøi zápisu
pøíslušného vyøizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo
soudu.
(2) Vìc se modøe odškrtne dnem, kdy
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu (usnesení o pøeøazení odsouzeného, o jeho podmínìném propuštìní, o zamítnutí žádosti odsouzeného o podmínìné propuštìní,
apod.),
b) státní zástupce postoupil vìc jinému státnímu zastupitelství,
c) státní zástupce vyøídil jiným zpùsobem (vyøízení "jinak").
(3) Vyøízení vìci "jinak" se vyznaèí v pøípadì, že nelze vyznaèit jiný zpùsob vyøízení uvedený v odstavci 2 a státní zástupce již dál vìc nesleduje.
Rejstøík všeobecný
Rejstøík ZN, KZN, VZN, NZN
§ 66
Obsah rejstøíku
(1) Rejstøík všeobecný slouží pro zápis ostatních vìcí nepatøících do jiných rejstøíkù. V rejstøíku všeobecném se evidují vìci
a) v nichž se koná pøípravné øízení trestní, a to až do okamžiku vydání usnesení o zahájení trestního stíhání
(§ 160 odst. 1 tr. ø.) nebo usnesení o odložení vìci podle § 159a odst. 2 nebo odst. 3 tr. ø.,
b) v nichž vyšší státní zastupitelství vykonává dohled vùèi nejblíže nižšímu státnímu zastupitelství ve vìcech,
v nichž nebylo dosud zahájeno trestní stíhání,
c) v nichž krajské státní zastupitelství vykonává dohled
nad zkráceným pøípravným øízením konaným státním
zástupcem podle § 179a odst. 3 tr. ø.,
d) v nichž státní zastupitelství vyøizuje podání, která nedávají podklad k zápisu do jiného rejstøíku.
Rejstøík ZN
§ 67
Obsah rejstøíku ZN
(1) U okresních státních zastupitelství se v rejstøíku ZN
zøídí následující samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Slouží pro zápis opakujících se podání stejné povahy, písemností, u nichž není zøejmé, zda mají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu ve smyslu § 160 odst. 3 a 4 tr. ø.,
pøedložené státnímu zástupci policejním orgánem,
žádost o výpis z rejstøíku trestù, apod.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných èinech (§ 158 odst. 2 tr. ø.).

èástka 6

Slouží pro evidenci vìcí do postoupení oznámení
Policii ÈR nebo do jiného vyøízení státním zástupcem a pro evidenci podání v trestních vìcech,
v nichž není možno zahájit trestní stíhání, protože
jde o osobu, na kterou se vztahuje § 10 tr. ø. Do tohoto oddílu se zapisují pouze vìci, v nichž nebyl
sepsán záznam o zahájení úkonù trestního øízení
podle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø.; nezapisuje se
sem však zadržení podezøelé osoby (§ 76 tr. ø.).
3. Oddíl 3: Ostatní podání. Evidují se zde podání uèinìná ústnì do protokolu u státního zastupitelství, které není vìcnì nebo místnì pøíslušné (napø. opravný prostøedek podaný ústnì do protokolu), žádosti o milost, návrhy týkající se podmínìného propuštìní
nebo zahlazení odsouzení (pokud byly podány
u státního zastupitelství místo u soudu); neúplná,
nesrozumitelná a nejasná podání, která nedávají
podklad pro zápis do nìkterého jiného rejstøíku;
dožádání jiných státních zastupitelství, dožádání
o právní pomoc a o doruèení, vèetnì dožádání cizozemských zastupitelství. Dále se v tomto oddíle
evidují vìci týkající se nehod, úrazù, úmrtí, sebevražd, apod., pokud nebyly zapsány v jiném pøíslušném oddílu (tedy v pøípadech, kdy je vylouèeno cizí zavinìní, takže nejde o trestný èin a v
nichž nebyl sepsán záznam o zahájení úkonù trestního øízení podle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø.).
4. Oddíl 4: Pøípravné øízení. V tomto oddíle se evidují vìci
pøípravného øízení. Zapisují se podání, opatøení a rozhodnutí v pøípadech, v nichž byl státnímu zástupci doruèen záznam policejního orgánu o zahájení
úkonù trestního øízení podle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø. (nebo provedeny neodkladné nebo neopakovatelné úkony s následným sepsáním tohoto záznamu), vèetnì zadržení osoby podezøelé ze spáchání trestného èinu, není-li ve vìci konáno zkrácené pøípravné øízení. Dále se zde evidují vìci,
v nichž bylo rozhodnuto o odložení podle § 159a
odst. 1 nebo odst. 4 tr. ø., nebo v nichž pøichází
v úvahu odevzdání vìci podle § 159a odst. 1 písm.
a) nebo b) tohoto ustanovení, nebo bylo trestní stíhání doèasnì odloženo podle § 159b tr. ø., nebo
v nichž byla státnímu zastupitelství doruèena stížnost proti nìkterému z vyøizujících usnesení evidovaných v tomto oddílu, i když státní zastupitelství pøedtím neobdrželo záznam podle § 158 odst.
3 vìty první tr. ø.
5. Oddíl 5: Pokyny. Slouží pro zápis pokynù vydaných nejblíže vyšším státním zastupitelstvím v rámci výkonu dohledu nad èinností nižšího státního zastupitelství, pokud nepatøí založit do konkrétního dozorového spisu.
(2) Obdrží-li státní zastupitelství souèasnì se záznamem policejního orgánu o zahájení úkonù trestního øízení podle § 158
odst. 3 vìty první tr. ø. v téže vìci i usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ø., vìc již do všeobecného rejstøíku nezapíše, ale eviduje ji pøímo v rejstøíku pro dozor v trestním øízení. Obdobnì se postupuje, bylo-li takové usnesení
doruèeno státnímu zastupitelství až po doruèení záznamu po-
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dle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø., ale ještì pøed zápisem vìci
do všeobecného rejstøíku. Je však nepøípustné vyèkávat neodùvodnìnì se zápisem doruèeného záznamu policejního
orgánu vydaného podle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø. do rejstøíku všeobecného s poukazem na pøedpokládané brzké doruèení usnesení o zahájení trestního stíhání v téže vìci.
(3) Pokud byly vìci, které se jinak evidují v oddíle 4 - Pøípravné øízení, pøed vydáním tam uvedených rozhodnutí již vedeny v rejstøíku pro dozor v trestním øízení (ZT), novì se do
rejstøíku všeobecného nezapisují, ale vyøídí se v rejstøíku pro
dozor v trestním øízení. Pokud však dojde v takové vìci, která
byla pøedtím odložena podle § 159a tr. ø., k pokraèování v úkonech trestního øízení ve stadiu provìøování, pøevádí se taková vìc do rejstøíku všeobecného (§ 34 odst. 8, § 69 odst. 2).
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v trestním øízení v této vìci vedené pùvodnì v oddílu 5
"Pøípravné øízení" všeobecného rejstøíku, ve stadiu provìøování, pøíslušný spojený spis (ZN) se vylouèí, vyznaèí se obživnutí vìci (není-li obživnutí vìci vylouèeno z dùvodu uvedeného v § 29 odst. 1 vìtì druhé v dùsledku uzavøení rejstøíku) a vìc se dále vyøizuje podle zásad platných pro vedení
všeobecného rejstøíku.
(3) Vyøízením vìci není doèasné odložení trestního stíhání
podle 159b odst. 1 tr. ø.
Rejstøík KZN, VZN, NZN
§ 70
Obsah rejstøíku

(4) Podání, která byla do všeobecného rejstøíku zapsána
proto, že nedávala podklad pro pøímý zápis do jiného rejstøíku, se po objasnìní vìci pøedávají do pøíslušného rejstøíku
a mezi vìcmi se vyznaèí souvislost.
(5) Podle potøeby mùže státní zastupitelství zøídit i další samostatné oddíly všeobecného rejstøíku (napø. pro agendu rozhodování o zrušení nebo zmìnì ochranného léèení).
§ 68
Evidované údaje
V rejstøíku všeobecném se evidují následující údaje
a) pøedmìt øízení; uvede se struènou a výstižnou charakteristikou vìci; má-li být vìc zapsána v oddílu "Pøípravné øízení", lze oznaèit pøedmìt øízení též oznaèením
trestného èinu (právní kvalifikací), pro který se trestní
øízení vede; vždy se právní kvalifikace uvede, je-li obsažena v záznamu o zahájení úkonù trestního øízení
sepsaném podle § 158 odst. 3 vìty první tr. ø.,
b) datum a zpùsob evidovaného vyøízení vìci policejního
orgánu,
c) datum podání stížnosti do usnesení policejního orgánu
o odložení vìci podle § 159a odst. 1 nebo odst. 4 tr. ø.,
d) datum vyøízení vìci státním zástupcem, který pøezkoumal evidované vyøízení policejního orgánu,
e) údaje o obìhu spisù,
f) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
§ 69
Vyznaèování vyøízení
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí modrým odškrtnutím, jakmile
je zaevidován vyøizující úkon státního zástupce nebo jím
provedená vidimace vyøizujícího rozhodnutí nebo opatøení
policejního orgánu.
(2) Pokud byla vìc vyøízena spojením do vìci zapsané v rejstøíku pro dozor v trestním øízení (ZT) a následnì (napø. po
zproštìní obžalovaného obžaloby) se samostatnì pokraèuje

(1) Není-li dále stanoveno jinak, postupuje se pøi vedení rejstøíkù KZN, VZN a NZN podle ustanovení § 66 až § 69 obdobnì.
(2) U krajských státních zastupitelství se ve všeobecném rejstøíku zøídí tyto samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných èinech (§ 158 odst. 2 tr. ø.).
3. Oddíl 3: Ostatní podání.
4. Oddíl 4: Pøípravné øízení. Do tohoto oddílu se kromì vìcí
uvedených v § 67 odst. 1 bodu 4. zapisují též vìci, v nichž rozhoduje krajské státní zastupitelství
o stížnostech proti usnesení policejního orgánu,
k nìmuž dal státní zástupce okresního státního zastupitelství souhlas nebo pokyn (§ 146 odst. 2 písm.
a) tr. ø.). To neplatí, byla-li již pøedtím na základì
jiné skuteènosti taková vìc u krajského státního
zastupitelství zapsána v jiném odpovídajícím druhu rejstøíku (v rejstøíku KZV).
5. Oddíl 5: Pokyny. Slouží pro zápis pokynù vydaných nejblíže vyšším státním zastupitelstvím v rámci výkonu dohledu nad èinností nižšího státního zastupitelství, pokud nepatøí založit do konkrétního dozorového spisu.
6. Oddíl 6: Dohled nad zkráceným pøípravným øízením. Zapisují se vìci, v nichž vykonává krajské státní zastupitelství dohled nad zkráceným pøípravným øízením konaným státním zástupcem u nižšího státního zastupitelství podle § 179a odst. 3 tr. ø.
7. Oddíl 7: Výkon dohledu. Evidují se vìci, v nichž krajské
státní zastupitelství vykonává dohled vùèi nejblíže
nižším státním zastupitelstvím ve vìcech, v nichž
nebylo dosud zahájeno trestní stíhání ani není vedeno souèasnì zkrácené pøípravné øízení. Do tohoto oddílu se zapíší i usnesení o odložení vìci
podle § 159a odst. 1 tr. ø. vydané orgány útvaru
Ministerstva vnitra pro inspekèní èinnost èi povìøenými orgány BIS nebo ÚZSI konajícími provìøování, které státnímu zástupci pøedložil státní zástupce pøíslušný k vyšetøování trestné èinnosti pøíslušníkù Policie ÈR a pøíslušníkù BIS nebo ÚZSI.
To neplatí, byla-li již pøedtím na základì jiné skuteènosti taková vìc u krajského státního zastupi-
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Pokyn è. 36

telství zapsána v jiném odpovídajícím druhu rejstøíku (napø. v rejstøíku KZV).

èástka 6

Rejstøík KZZ, VZZ, NZZ
§ 72

(3) U vrchních státních zastupitelství se v rejstøíku VZN
zøídí následující samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných èinech (§ 158 odst. 2 tr. ø.).
3. Oddíl 3: Ostatní podání.
4. Oddíl 4: Pøípravné øízení. Zapisují se vìci uvedené v § 67
odstavci 1 bodì 4. obdobnì.
5. Oddíl 5: Pokyny.
6. Oddíl 6: Výkon dohledu. Evidují se vìci, v nichž vrchní
státní zastupitelství vykonává dohled vùèi krajským státním zastupitelstvím ve vìcech, v nichž
nebylo dosud zahájeno trestní stíhání.
(4) U Nejvyššího státního zastupitelství se v rejstøíku NZN
zøídí následující samostatné oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy.
2. Oddíl 2: Oznámení o trestných èinech (§ 158 odst. 2 tr. ø.).
3. Oddíl 3: Ostatní podání.
4. Oddíl 4: Výkon dohledu. Evidují se vìci, v nichž Nejvyšší
státní zastupitelství vykonává dohled vùèi vrchním státním zastupitelstvím ve vìcech, v nichž nebylo dosud zahájeno trestní stíhání.
5. Oddíl 5: Pokyny.
(5) Je-li to úèelné, lze v tìchto rejstøících zøídit další samostatné oddíly.
(6) Vìci vyøízené postoupením nižšímu státnímu zastupitelství se pøi opìtovném nápadu vìci zapíší do toho oddílu všeobecného rejstøíku, do nìhož podle své povahy patøí.
Všeobecný rejstøík pro vìci v nichž koná státní
zástupce obligatornì vyšetøování
nebo zkrácené pøípravné øízení
Rejstøík SZN
§ 71
Obsah rejstøíku
(1) Samostatný všeobecný rejstøík SZN se zøídí pro vìci,
v nichž státní zástupce konající vyšetøování nebo zkrácené
pøípravné øízení o trestné èinnosti pøíslušníkù Policie ÈR a pøíslušníkù BIS nebo ÚZSI vykonává svoji pùsobnost vùèi útvaru Ministerstva vnitra pro inspekèní èinnost a vùèi povìøeným
orgánùm BIS nebo ÚZSI provádìjícím v tìchto vìcech úkony
trestního øízení k objasnìní a provìøení skuteèností dùvodnì
nasvìdèujících tomu, že byl spáchán trestný èin.

Obsah rejstøíku
(1) Do rejstøíku pro pøezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí státních zástupcù a soudù KZZ, VZZ a NZZ
se zapisují všechny podnìty i vlastní poznatky k pøezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudù a státních zástupcù
podle § 266 a násl. tr. ø.
(2) V rejstøíku NZZ se ve zvláštním oddílu evidují stížnosti
pro porušení zákona podané Nejvyššímu soudu ÈR ministrem
spravedlnosti bez souèinnosti státního zastupitelství a stížnosti pro porušení zákona podané Nejvyššímu soudu ÈR ministrem spravedlnosti na základì nástinù pøedložených mu
nižšími státními zastupitelstvími.
(3) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit další oddíly.
§ 73
Evidence údajù
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) jméno, pøíjmení a datum narození (rodné èíslo) obvinìného, popøípadì jiné osoby, jíž se pøezkoumání vìci
týká,
b) údaj o tom, zda jde o stížnost pro porušení zákona ve
prospìch, v neprospìch èi ve prospìch i v neprospìch
obvinìného nebo bez vztahu k obvinìnému, popø. ve
vztahu k takové jiné osobì,
c) oznaèení trestného èinu, o který ve vìci šlo, a to èíselným oznaèením s uvedením odstavce a písmene a upøesnìním, podle kterého trestního zákona byla vìc právnì posouzena,
d) oznaèení orgánu, jehož rozhodnutí má být pøezkoumáno, vèetnì spisové znaèky rozhodnutí, které má být
pøezkoumáno, a spisové znaèky soudu prvního stupnì,
e) datum vyøízení vìci,
f) datum podání stížnosti pro porušení zákona nebo datum sdìlení, že stížnost pro porušení zákona nebyla podána nebo že byla vzata zpìt,
g) údaje o øízení o stížnosti pro porušení zákona pøed Nejvyšším soudem, vèetnì data naøízeného a pøípadnì i odroèeného jednání o stížnosti pro porušení zákona,
h) spisová znaèka Nejvyššího soudu,
i) údaje o obìhu spisù,
j) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.

(2) Pro vedení tohoto rejstøíku platí § 68 a § 69 obdobnì.
§ 74
(3) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit další oddíly.
Vyznaèování vyøízení vìci
Rejstøík pro podnìty k pøezkoumávání zákonnosti
pravomocných rozhodnutí státních zástupcù a soudù ve
vìcech trestních

(1) Vyøízení vìci se vyznaèuje èerveným nebo modrým
odškrtnutím okamžikem zápisu pøíslušného vyøizujícího

èástka 6

Pokyn è. 36

rozhodnutí.
(2) Modøe se vìc odškrtne dnem, kdy byla vìc vyøízena
a) odložením,
b) pøedložením podnìtu Ministerstvu spravedlnosti s návrhem na podání stížnosti pro porušení zákona nebo na
odložení vìci,
c) postoupením jinému státnímu zastupitelství,
d) jiným zpùsobem.
(3) Èervenì se vìc odškrtne dnem, kdy bylo státní zastupitelství vyrozumìno o podání stížnosti pro porušení zákona.
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e) údaje o podaných opravných prostøedcích (odvoláních
a stížnostech),
f) datum zasedání soudu jednajícího o odvolání nebo o stížnosti proti rozhodnutí soudu nižšího stupnì,
g) údaj o zpìtvzetí opravného prostøedku, vzala-li jej nìkterá z oprávnìných osob zpìt,
h) údaje o rozhodnutí soudu o opravném prostøedku s uvedením data jeho vydání, spisové znaèky a podstatného
obsahu,
i) údaje o obìhu spisù,
j) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.

Rejstøík pro úèast státního zástupce v odvolacím
øízení pøed soudy a pro dohled ve vìcech trestních
Rejstøík KZT, VZT, NZT

§ 77

§ 75

Vyznaèování vyøízení vìci

Obsah rejstøíku

(1) Vyøízení vìci zapsané v rejstøíku KZT, VZT a NZT se
vyznaèí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu pøíslušného
vyøizujícího rozhodnutí státního zástupce nebo soudu.

(1) Do rejstøíku pro úèast státního zástupce v odvolacím
øízení pøed soudy a pro dohled ve vìcech trestních KZT, VZT
a NZT se zapisují trestní vìci v nichž je státní zastupitelství
èinné
a) v trestním øízení pøed soudem o stížnostech a odvolání,
vèetnì v øízení o opravných prostøedcích proti rozhodnutí okresního soudu v agendì vedené u okresních státních zastupitelství v rejstøíku podmínìného propuštìní
a pøeøazení ZP,
b) v øízení o stížnostech proti usnesení státního zástupce
nižšího státního zastupitelství,
c) pøi výkonu dohledu v konkrétní trestní vìci a pøi vyžadování informací od nižších státních zastupitelství, nad
jejichž postupem vykonává dohled.
(2) U Nejvyššího státního zastupitelství se do rejstøíku NZT
zapisují též vìci, v nichž v rámci mezinárodní právní pomoci
bylo trestní stíhání pøedáno do ciziny, nebo v nichž bylo trestní stíhání pøevzato z ciziny.
§ 76
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo)
obvinìného, jehož se zapisovaná vìc týká; vyznaèí se
též, jde-li o mladistvého, nezletilce nebo o cizince; není-li v dobì zápisu do rejstøíku obvinìný znám, zapíše
se vìc pod jiným výstižným oznaèením,
b) právní kvalifikace trestného èinu s uvedením èísla paragrafu, odstavce a písmena pøíslušného trestního zákona; v pøípadì pochybností ve vìcech uvedených v §
75 odst. 2 urèí právní kvalifikaci podle platného trestního zákona ÈR státní zástupce,
c) údaj, že jde o vìc vazební, je-li obvinìný, jehož se øízení týká, ve vazbì,
d) datum a zpùsob vyøízení vìci státním zástupcem,

(2) Vìc se modøe odškrtne dnem
a) vydání rozhodnutí vyššího státního zastupitelství o stížnosti proti usnesení nižšího státního zástupce,
b) vydání rozhodnutí odvolacího soudu, pokud státní zástupce již vìc dále nesleduje,
c) ukonèení sledování vìci,
d) jiný zpùsob vyøízení (vyøízení "jinak").
(3) Zpùsob vyøízení vìci "ukonèeno sledování" se použije
ve vìcech, v nichž státní zastupitelství vykonávalo dohled.
(4) Zpùsob vyøízení "jinak" se použije, nelze-li pro vyøízení
vìci použít žádný ze zpùsobù vyøízení uvedených v odstavci
2 písm. a) až c).
§ 78
Obživnutí vìci a nový zápis
v rejstøíku KZT, VZT, NZT
Vìci zapsané v rejstøíku KZT, VZT nebo NZT a vyøízené
zpùsobem uvedeným v § 77 se obživnou a novì nezapisují po
celou dobu, kdy je státní zastupitelství ve vìci èinné od prvého
nápadu vìci (napø. pøi doruèení usnesení soudu druhého stupnì rozhodujícího o stížnosti obvinìného proti rozhodnutí soudce o vazbì v pøípravném øízení) až do koneèného meritorního vyøízení vìci soudem druhého stupnì. Listiny doruèené
státnímu zastupitelství po koneèném meritorním vyøízení vìci
soudem druhého stupnì v rámci výkonu porozsudkové agendy
se samostatnì do rejstøíku KZT, VZT nebo NZT nezapisují ani
nezakládají dùvod pro obživnutí vìci, neèiní-li na jejich základì státní zástupce konkrétní opatøení nebo nejde-li o první
podání v této vìci.
Rejstøík pro dozor nad výkonem trestu odnìtí svobody
Rejstøík KDT, VDT, NDT
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§ 79
Obsah rejstøíku
Do rejstøíku pro dozor nad výkonem trestu odnìtí svobody
KDT, VDT a NDT se zapisují vìci týkající se dozoru státního
zástupce nad dodržováním právních pøedpisù pøi výkonu
trestu odnìtí svobody.41)
§ 80
Èlenìní rejstøíku

èástka 6

4. Oddíl 4: Opakované podnìty. Slouží k zápisu opakovaných
podnìtù projevujících nespokojenost s postupem
pøi vyøízení pùvodního postupu povìøeným státním zástupcem.44)
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se napø. informace podávané v soustavì státního zastupitelství, jiné poznatky, vìci
odòaté podle § 12d odst. 2 èásti vìty druhé za
støedníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství
povìøenému státnímu zástupci krajského státního
zastupitelství, podání (kromì opakovaných podnìtù) a jiné vìci, pro které není urèen nìkterý
z pøedchozích oddílù.

(1) Rejstøík vedený u krajských státních zastupitelství se
èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Užije se pro evidenci opakujících se
písemností stejného druhu, napø. programy porad
vedení vìznice, zápisy nebo zprávy z vìznice, není-li dùvod zapsat je samostatnì do nìkterého
z následujících oddílù, a jiné písemnosti, pokud
povìøený státní zástupce považuje za potøebné je
tímto zpùsobem evidovat.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatøí založit do konkrétní vìci.
3. Oddíl 3: Provìrky ve vìznicích. Zapisuje se každá provìrka ve vìznici, tedy nejen pravidelná, ale i mimoøádná provìrka nebo provìrka provedená podle
potøeby, a to i tehdy, je-li provedena za úèelem
získání podkladù pro vyøízení vìci zapsané v jiném oddílu.
4. Oddíl 4: Podnìty. Zapisují se sem vnìjší podnìty k výkonu
dozoru státního zástupce podle zvláštního pøepisu.42)
5. Oddíl 5: Jiné poznatky. Zapisují se sem jiné podnìty k výkonu pùsobnosti povìøeného státního zástupce,
než podnìty patøící do oddílu 4.43)
6. Oddíl 6: Ostatní. Do tohoto oddílu se zapisují zprávy v rámci plnìní informaèní povinnosti v soustavì státního zastupitelství a jiné vìci, pro nìž není urèen nìkterý z pøedchozích oddílù.

(3) Rejstøík vedený u Nejvyššího státního zastupitelství se
èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Užije se pro evidenci opakujících se
písemností stejného druhu.
2. Oddíl 2: Stanoviska. Zapisují se stanoviska a jiné materiály metodické povahy, které státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zpracovává zejména pro povìøené státní zástupce krajských státních
zastupitelství a státní zástupce vrchních státních
zastupitelství povìøené výkonem dohledu nad èinností povìøených státních zástupcù.
3. Oddíl 3: Informace. Zapisují se zprávy, které zpracovává
státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
o agendì dozoru nad výkonem trestu odnìtí svobody a informace podávané v soustavì státního
zastupitelství.
4. Oddíl 4: Ostatní. Zapisují se vìci, pro které není urèen nìkterý z pøedchozích oddílù, vèetnì vìcí podle § 12d
odst. 2 èásti vìty druhé za støedníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství odòatých státnímu
zástupci vrchního státního zastupitelství povìøenému výkonem dohledu nad èinností povìøeného
státního zástupce.

(2) Rejstøík vedený u vrchních státních zastupitelství se
èlení na následující oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Užije se pro evidenci opakujících se
písemností stejného druhu vèetnì zápisù o provìrkách provedených povìøenými státními zástupci
krajských státních zastupitelství ve vìznicích.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatøí založit do konkrétní vìci.
3. Oddíl 3: Provìrky èinnosti povìøených státních zástupcù.

Evidované údaje

41)
42)

43)
44)
45)

(4) Je-li to úèelné, lze zøídit v rejstøíku i další samostatné
oddíly.
§ 81

(1) V rejstøíku KDT se evidují tyto údaje
a) osobní údaje odsouzeného, jehož se zapisovaná vìc týká; vyznaèí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
b) struèná charakteristika vìci (pøedmìtu øízení) a jde-li
o provìrku, též její zamìøení,
c) oznaèení a druh vìznice, jíž se vìc týká,
d) datum pøíkazu k dodržování pøedpisù platných pro výkon trestu vydaného podle zvláštního zákona,45)

§ 78 zákona è. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnìtí svobody a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Èl. 8 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. 1/2002.
Èl. 10 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 14/2001.
Èl. 9 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 14/2001.
§ 78 odst. 2 písm. e) zákona è. 169/1999 Sb.
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e) datum naøízení k propuštìní odsouzeného z vìznice vydaného podle zvláštního zákona,46)
f) datum odložení vìci nebo jiného vyøízení vìci,
g) údaje o obìhu spisù,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
(2) V rejstøících VDT a NDT se evidují údaje podle odstavce
1 pøimìøenì v rozsahu nutném pro sledování výkonu dohledu
a postupu státního zástupce vykonávajícího dohled nad èinností
povìøeného státního zástupce v tìchto vìcech. Vykonává-li státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství pùsobnost
povìøeného státního zástupce po odnìtí vìci podle § 12d odst. 2
èásti vìty druhé za støedníkem zákona o státním zastupitelství,
užije se na evidenci údajù v tìchto rejstøících odstavec 1.
§ 82
Vyznaèování vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí v rejstøíku KDT modrým odškrtnutím pøi zápisu pøíslušného vyøizujícího rozhodnutí státního zástupce, jímž je
a) vydání pøíkazu k dodržování pøedpisù platných pro výkon trestu (§ 81 odst. 1 písm. d)),
b) vydání naøízení k propuštìní odsouzeného z vìznice
(§ 81 odst. 1 písm. e)),
c) odložení vìci,
d) jiný zpùsob vyøízení vìci (vyøízení "jinak").
(2) Vyøízení vìci jejím odložením se vyznaèí, pokud ve vìci nebyl shledán dùvod k žádnému z vyøízení uvedených v §
81 odst. 1 písm. d) a e).
(3) Zpùsobem "jinak" se vìc vyøídí, jestliže zpùsob vyøízení
neodpovídá žádnému z pøedchozích vyøízení vìci; v takovém
pøípadì se uvede struèné oznaèení opatøení, které bylo uèinìno.
(4) Byla-li vìc vyøízena vydáním pøíkazu podle odstavce 1
písm. a) nebo naøízení podle odstavce 1 písm. b), odškrtne se
též èervenì.
(5) Na vyznaèování vyøízení vìci v rejstøících VDT a NDT
se užije ustanovení pøedchozích odstavcù pøimìøenì.
Rejstøík pro dozor nad výkonem vazby
Rejstøík KDV, VDV, NDV
§ 83
Obsah rejstøíku
Do rejstøíku pro dozor nad výkonem vazby KDV, VDV
a NDV se zapisují vìci týkající se dozoru státního zástupce
nad dodržováním právních pøedpisù pøi výkonu vazby.47)

46)
47)
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§ 84
Èlenìní rejstøíku
(1) Rejstøík vedený u krajských státních zastupitelství se
èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se písemností stejného druhu, napø. programy porad
vedení vìznice, zápisy nebo zprávy z vìznice, není-li dùvod zapsat je samostatnì do nìkterého z následujících oddílù, a jiné písemnosti, pokud povìøený státní zástupce považuje za potøebné je tímto
zpùsobem evidovat.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatøí založit do konkrétní vìci.
3. Oddíl 3: Provìrky ve vìznicích. Zapisuje se každá provìrka ve vìznici, tedy nejen pravidelná, ale i mimoøádná provìrka nebo provìrka provedená podle
potøeby, a to i tehdy, je-li provedena za úèelem získání podkladù pro vyøízení vìci zapsané v jiném
oddílu.
4. Oddíl 4: Podnìty. Zapisují se sem podnìty k výkonu dozoru povìøeným státním zástupcem.42)
5. Oddíl 5: Jiné poznatky. Zapisují se sem jiné podnìty k výkonu pùsobnosti povìøeného státního zástupce
než podnìty patøící do oddílu 4.43)
6. Oddíl 6: Ostatní. Do tohoto oddílu se zapisují zprávy v rámci plnìní informaèní povinnosti v soustavì státního zastupitelství a jiné vìci, pro nìž není urèen nìkterý z pøedchozích oddílù.
(2) Rejstøík vedený u vrchních státních zastupitelství se
èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se
písemností stejného druhu vèetnì zápisù o provìrkách provedených povìøenými státními zástupci
krajských státních zastupitelství ve vìznicích.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska. Zapisují se sem pokyny a stanoviska vyšších státních zastupitelství, pokud nepatøí založit do konkrétní vìci.
3. Oddíl 3: Provìrky èinnosti povìøených státních zástupcù.
4. Oddíl 4: Opakované podnìty. Slouží pro zápis opakovaných podnìtù vyjadøujících nespokojenost s vyøízením pùvodního podnìtu povìøeným státním zástupcem.44)
5. Oddíl 5: Ostatní. Zapisují se napø. informace podávané v soustavì státního zastupitelství, jiné poznatky, vìci
odòaté podle § 12d odst. 2 èásti vìty druhé za støedníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství povìøenému státnímu zástupci krajského státního zastupitelství, podání kromì opakovaných podnìtù
a jiné vìci, pro které není urèen nìkterý z pøedchozích oddílù.
(3) Rejstøík vedený u Nejvyššího státního zastupitelství se

§ 78 odst. 2 písm. f) zákona è. 169/1999 Sb.
§ 29 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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èlení na tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Slouží pro evidenci opakujících se
písemností stejného druhu.
2. Oddíl 2: Stanoviska. Zapisují se stanoviska a jiné materiály metodické povahy, které státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství zpracovává zejména pro povìøené státní zástupce krajských státních
zastupitelství a státní zástupce vrchních státních
zastupitelství povìøené výkonem dohledu nad èinností povìøených státních zástupcù.
3. Oddíl 3: Informace. Zapisují se zprávy, které zpracovává
státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
o agendì dozoru nad výkonem vazby a informace
podávané v soustavì státního zastupitelství.
4. Oddíl 4: Ostatní. Zapisují se vìci, pro které není urèen nìkterý z pøedchozích oddílù, vèetnì vìcí podle § 12d
odst. 2 èásti vìty druhé za støedníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství odòatých státnímu
zástupci vrchního státního zastupitelství povìøenému výkonem dohledu nad èinností povìøeného
státního zástupce.
(4) Je-li to úèelné, lze zøídit v rejstøíku i další samostatné
oddíly.

èástka 6

§ 86
Vyznaèování vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí v rejstøíku KDV modrým odškrtnutím pøi zápisu pøíslušného vyøizujícího rozhodnutí státního zástupce, jímž je
a) vydání pøíkazu k dodržování pøedpisù platných pro výkon vazby (§ 85 odst. 1 písm. d)),
b) vydání naøízení k propuštìní obvinìného z vìznice (§
85 odst. 1 písm. e)),
c) odložení vìci,
d) jiný zpùsob vyøízení vìci (vyøízení "jinak").
(2) Vyøízení vìci jejím odložením se vyznaèí, pokud ve vìci nebyl shledán dùvod k žádnému z vyøízení uvedených v §
85 odst. 1 písm. d) a e).
(3) Zpùsobem "jinak" se vìc vyøídí, jestliže zpùsob vyøízení
neodpovídá žádnému z pøedchozích vyøízení vìci; v takovém
pøípadì se uvede struèné oznaèení opatøení, které bylo
uèinìno.
(4) Byla-li vìc vyøízena vydáním pøíkazu podle odstavce 1
písm. a) nebo naøízení podle odstavce 1 písm. b), odškrtne se
též èervenì.

§ 85
Evidované údaje
(1) V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) osobní údaje obvinìného, jehož se zapisovaná vìc týká; vyznaèí se též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
b) struèná charakteristika vìci (pøedmìtu øízení) a jde-li
o provìrku, též její zamìøení,
c) oznaèení a druh vìznice, jíž se vìc týká,
d) datum pøíkazu k dodržování pøedpisù platných pro výkon vazby vydaného podle zvláštního zákona,48)
e) datum vydaného naøízení k propuštìní obvinìného
z vìznice podle zvláštního zákona,49)
f) datum odložení vìci nebo jiného vyøízení vìci,
g) údaje o obìhu spisù,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
(2) V rejstøících VDV a NDV se evidují údaje podle odstavce 1 pøimìøenì v rozsahu nutném pro sledování výkonu dohledu a postupu státního zástupce vykonávajícího dohled nad
èinností povìøeného státního zástupce v tìchto vìcech. Vykonává-li státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství
pùsobnost povìøeného státního zástupce po odnìtí vìci podle
§ 12d odst. 2 èásti vìty druhé za støedníkem zákona o státním
zastupitelství, užije se na evidenci údajù v tìchto rejstøících
odstavec 1.

48)
49)

§ 29 odst. 2 písm. e) zákona è. 293/1993 Sb.
§ 29 odst. 2 písm. f) zákona è. 293/1993 Sb.

(5) Na vyznaèování vyøízení vìci v rejstøících VDV a NDV
se užije ustanovení pøedchozích odstavcù pøimìøenì.
Rejstøík pro pøezkoumávání rozhodnutí státního
zástupce v pøípravném øízení nejvyšším
státním zástupcem podle § 174a tr. ø.
Rejstøík NZA
§ 87
Obsah rejstøíku
Do rejstøíku pro pøezkoumávání rozhodnutí státního zástupce v pøípravném øízení nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ø. NZA se zapisují vìci bezprostøednì související s výkonem oprávnìní nejvyššího státního zástupce podle
§ 174a tr. ø. Evidované údaje musí poskytovat pøehled o rozsahu a výsledcích této pøezkumné èinnosti nejvyššího státního
zástupce vèetnì informací o zjištìných nedostatcích, zejména
o nezákonných rozhodnutích vydaných jednotlivými státními
zástupci.
§ 88
Èlenìní rejstøíku
(1) V rejstøíku se zøídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Slouží pro zápis opakujících se po-
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dání a jiných obdobných písemností.
2. Oddíl 2: Provìrky. Zapisují se provìrky provádìné podle
§ 174a odst. 2 tr. ø.
3. Oddíl 3: Rozhodnutí. Zapisují se jednotlivá rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci
jinému orgánu, jejichž zákonnost státní zástupce
Nejvyššího státního zastupitelství pøezkoumává,
kromì rozhodnutí zapisovaných do oddílu 4; zapisují se sem i rozhodnutí, jejichž nezákonnost byla zjištìna pøi provìrkách.
4. Oddíl 4: Rozhodnutí pøezkoumávaná z vlastní iniciativy.
Zapisují se rozhodnutí pøezkoumávaná obligatornì z vlastní iniciativy Nejvyššího státního zastupitelství podle zvláštního pøedpisu.50)
5. Oddíl 5: Evidence rozhodnutí. Slouží pro evidenci všech
pøedložených pravomocných usnesení o zastavení
trestního stíhání nebo o postoupení vìci.
(2) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit další oddíly.
§ 89
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vedené pùvodnì ve sbìrném spise nebo rozhodnutí, jehož nezákonnost byla zjištìna pøi provìrce, uvede se do tohoto oddílu též datum pokynu k zapsání rozhodnutí a souèasnì se v tìchto pøípadech u vìci vyznaèí souvislost uvedením spisové znaèky sbìrného spisu nebo spisu dokumentujícího prùbìh provìrky.
§ 91
Vyznaèení vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí modrým odškrtnutím v okamžiku zápisu vyøizujícího rozhodnutí státního zástupce, jímž se
pro tento úèel rozumí
a) usnesení o zrušení pøezkoumávaného usnesení podle §
174a tr. ø.,
b) odložení vìci,
c) jiný zpùsob vyøízení vìci (vyøízení "jinak").
(2) Jako vyøizující rozhodnutí se vyznaèí "odloženo" tehdy,
jestliže po pøezkoumání rozhodnutí nebyl shledán dùvod k jeho zrušení podle § 174a odst. 1 tr. ø., nebo nebyl-li dùvod k tomuto postupu zjištìn provedenou provìrkou.

Evidované údaje
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo)
obvinìného, jehož se zapisovaná vìc týká; vyznaèí se
též, jde-li o mladistvého, nezletilce nebo o cizince,
b) oznaèení trestného èinu, o který ve vìci šlo, a to èíselným oznaèením s uvedením odstavce a písmene a upøesnìním, podle kterého trestního zákona byla vìc právnì posouzena,
c) název státního zastupitelství, jehož státní zástupce vydal pøezkoumávané rozhodnutí, a je-li ve vìci pøezkoumáváno konkrétní rozhodnutí, spisovou znaèku nebo
èíslo jednací a jméno a pøíjmení státního zástupce, který je vydal,
d) ustanovení trestního øádu, podle kterého bylo trestní
stíhání zastaveno,
e) datum, na které pøipadá konec lhùty podle § 174a odst.
1 tr. ø., které se vyznaèí èervenì,
f) datum a zpùsob vyøízení vìci státním zástupcem (§ 91),
g) údaje o obìhu spisù,
h) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.

(3) Vyøízení vìci "jinak" se vyznaèí, nelze-li vìc vyøídit jiným zpùsobem, napø. proto, že v prùbìhu vyøizování vìci byly zjištìny takové vady doruèení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci, pro které toto rozhodnutí
nemohlo nabýt právní moci a nelze je tedy podle § 174a tr. ø.
pøezkoumat.
Rejstøík pro dovolání u krajského
a vrchního státního zastupitelství
Rejstøík KZO, VZO
§ 92
Obsah rejstøíku
(1) Do rejstøíku pro dovolání u krajského a vrchního státního zastupitelství KZO, VZO se zapisují vìci týkající se dovolání podle § 265a a násl. tr. ø., zejména podnìty fyzických
a právnických osob nebo institucí k podání dovolání a vlastní
poznatky, na jejichž základì jsou v konkrétních vìcech posuzovány podmínky pro dovolání. U vrchního státního zastupitelství se do rejstøíku pro agendu dovolání zapisují také dovolání obvinìných doruèená k vyjádøení.

§ 90

(2) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù.

Zpùsob zápisu v nìkterých pøípadech

§ 93

(1) Zapisuje-li se do pøíslušného oddílu (oddíl 2) provìrka
(plán provìrky), uvede se do tohoto oddílu též datum pokynu
k zapsání vìci.

Evidované údaje

(2) Zapisuje-li se do pøíslušného oddílu (oddíl 3) rozhodnutí

50)

V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) vztah podatele k trestnímu øízení nebo k osobì obvinìného, je-li jej možno zjistit,

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 8/2001, kterým se upravuje postup státních zástupcù v trestním øízení pøi využívání
oprávnìní nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. ø. a pøi plnìní povinnosti státních zástupcù podle § 173a tr. ø., ve znìní pozdìjších
pokynù obecné povahy.
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b) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo)
obvinìného, jehož se zapisovaná vìc týká; vyznaèí se
též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
c) oznaèení trestného èinu, o který ve vìci šlo, a to èíselným oznaèením s uvedením odstavce a písmene a upøesnìním, podle kterého trestního zákona byla vìc právnì posouzena,
d) oznaèení soudu, datum a spisová znaèka (pøípadnì èíslo jednací) rozhodnutí, které je pøezkoumáváno z hlediska podmínek pro dovolání nebo které bylo napadeno dovoláním obvinìného; vyplní se údaje týkající se
soudu prvního i druhého stupnì,
e) datum návrhu krajského nebo vrchního státního zástupce na dovolání,
f) datum vyøízení vìci státním zástupcem (§ 94),
g) datum sdìlení o odložení vìci na Nejvyšším státním
zastupitelství,
h) datum a obsah rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání; odmítl-li Nejvyšší soud dovolání, uvede se ustanovení trestního øádu oznaèující dùvod tohoto odmítnutí (§ 265i odst. 1 tr. ø., dále odpovídající písmeno),
i) údaje o obìhu spisù,
j) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
§ 94
Vyznaèování vyøízení
(1) Vyøízení vìci se vyznaèí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu nìkterého z vyøizujících rozhodnutí nebo opatøení
státního zástupce, jimiž se pro tyto úèely rozumí
a) návrh krajského nebo vrchního státního zástupce na dovolání,
b) vyjádøení k dovolání obvinìného,
c) odložení vìci,
d) jiný zpùsob vyøízení vìci (vyøízení "jinak").
(2) Zpùsob vyøízení vìci "odložení" se vyznaèí zejména
v pøípadech, kdy po pøezkoumání soudního rozhodnutí na základì vlastního poznatku vrchního (krajského) státního zastupitelství nebyl shledán dùvod k podání návrhu na dovolání.
(3) Zpùsob vyøízení vìci "jinak" se vyznaèí v pøípadì, že
vìc je vyøízena jiným než nìkterým z pøedchozích zpùsobù.
Pùjde zejména o vyøízení postoupením jinému krajskému
nebo vrchnímu státnímu zastupitelství nebo o vyøízení vìci
bez podání vyjádøení.
Rejstøík pro dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství
Rejstøík NZO

èástka 6

stupitelství na podání dovolání, podnìty okresních státních zastupitelství, 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 státnímu zástupci podle § 265h odst. 2 tr. ø.
(2) Jestliže je to úèelné, lze v rejstøíku zøídit více oddílù.
§ 96
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) vztah podatele k trestnímu øízení nebo k osobì obvinìného, lze-li jej urèit (napø. "poškozený", "matka obvinìného"),
b) název a spisová znaèka pøíslušného státního zastupitelství, byl-li podán návrh na dovolání krajským nebo
vrchním státním zastupitelstvím nebo podnìt k podání
dovolání okresním státním zastupitelstvím,
c) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo)
obvinìného, jehož se zapisovaná vìc týká; vyznaèí se
též, jde-li o mladistvého nebo o cizince,
d) oznaèení trestného èinu, o který ve vìci šlo, a to èíselným oznaèením s uvedením odstavce a písmene a upøesnìním, podle kterého trestního zákona byla vìc právnì posouzena,
e) 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 prvního i druhého stupnì,
f) datum a zpùsob vyøízení vìci státním zástupcem (§ 97),
g) datum zpìtvzetí dovolání s oznaèením osoby, která tak
uèinila,
h) datum rozhodnutí, spisová znaèka a oznaèení soudu,
jenž vzal zpìtvzetí dovolání na vìdomí s oznaèením tohoto soudu; pokud bylo vzato zpìt dovolání podané nejvyšším státním zástupcem jen ve prospìch obvinìného
a v øízení se pokraèuje podle § 265g odst. 1 vìty druhé
tr. ø., vyznaèí se souèasnì i toto rozhodnutí Nejvyššího
soudu,
i) datum (pøípadnì data) zasedání (veøejného i neveøejného) Nejvyššího soudu,
j) datum a obsah rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání,
k) údaje o obìhu spisù,
l) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
§ 97
Vyznaèování vyøízení vìci

§ 95
Obsah rejstøíku
(1) Do rejstøíku pro dovolání NZO se u Nejvyššího státního
zastupitelství zapisují vìci týkající se dovolání podle § 265a
a násl. tr. ø., zejména návrhy krajských a vrchních státních za-

(1) Odškrtávání vìcí se provádí modøe okamžikem zápisu
vyøizujícího rozhodnutí, jímž se pro tyto úèely rozumí
a) podání dovolání ve prospìch, v neprospìch nebo ve prospìch i v neprospìch obvinìného,
b) vyjádøení státního zástupce podle § 265h odst. 2 tr. ø.
k podanému dovolání obvinìného,
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c) odložení vìci,
d) jiný zpùsob vyøízení vìci (vyøízení "jinak").
(2) Vyøízení odložením vìci se užije ve vìcech, v nichž státní zástupce po pøezkoumání rozhodnutí soudu neshledal
dùvod k dovolání. Tento zpùsob vyøízení se neužije ve vìcech,
v nichž je do rejstøíku zapsáno pouze dovolání obvinìného.

5. Oddíl 5:

(3) Vyøízení vìci "jinak" se užije ve vìcech, které nebyly
vyøízeny žádným z pøedchozích zpùsobù (napø. tehdy, pokud
se státní zástupce nevyjádøil k dovolání obvinìného zapsanému do rejstøíku; v tìchto pøípadech se souèasnì v poznámce
vyznaèí "bez vyjádøení státního zástupce").
6. Oddíl 6:
Rejstøík pro analytickou a legislativní èinnost
Rejstøík SL

7. Oddíl 7:

§ 98
Obsah rejstøíku
(1) Rejstøík pro analytickou a legislativní èinnost SL vede
Nejvyšší státní zastupitelství pro vìci, v nichž podává pøipomínky k návrhùm právních pøedpisù, vypracovává vlastní legislativní návrhy, zpracovává návrhy pokynù obecné povahy,51) návrhy na opatøení nejvyššího státního zástupce normativní povahy vydávaná jím v rámci jeho øídící pravomoci,
návrhy na vydání stanovisek ke sjednocení výkladu zákonù
a jiných právních pøedpisù pøi výkonu pùsobnosti státního zastupitelství (dále jen "výkladové stanovisko"),52) podnìty pøedsedovi Nejvyššího soudu ÈR dle § 12 odst. 4 zákona o státním
zastupitelství a zpracovává materiály jiné koncepèní a analytické povahy (zprávy o èinnosti státního zastupitelství za uplynulý rok, zvláštní zprávy, atd.).
(2) Rejstøík mùže vést na základì rozhodnutí vedoucího
státního zástupce též vrchní státní zastupitelství.
(3) Rejstøík se èlení na následující oddíly:
1. Oddíl 1: Sbìrné spisy. Zapisují se opakující se podání, podnìty pro vydání stanoviska ke sjednocení výkladu
zákonù a jiných právních pøedpisù a podnìty k návrhùm na právní úpravu, pokud není dán dùvod
k jejich zapsání do jiného oddílu, a jiné podobné
písemnosti.
2. Oddíl 2: Analytické, koncepèní a metodické materiály vlády, ministerstev, jiných ústøedních správních úøadù a dalších institucí mající obecnou povahu, pokud se týkají výkonu pùsobnosti státního zastupitelství.
3. Oddíl 3: Legislativní návrhy. Zapíší se sem vlastní legislativní návrhy Nejvyššího státního zastupitelství na
pøijetí právní úpravy, k jejímuž pøijetí není Nejvyšší státní zastupitelství pøíslušné, a které pøedkládá jiným legislativním orgánùm.
4. Oddíl 4: Pøipomínky k návrhùm právních pøedpisù. Do to51)
52)
53)

54)

(4) Je-li
oddíly.
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hoto oddílu se zapisují návrhy právních pøedpisù
pøedložené Nejvyššímu státnímu zastupitelství jinými legislativními orgány, zejména pøipomínky
k legislativním návrhùm pøedloženým do mezirezortního pøipomínkového øízení.
Výkladová stanoviska. Zapisují se sem podnìty
k vydání stanovisek ke sjednocení výkladu zákonù a jiných právních pøedpisù pøi výkonu pùsobnosti státního zastupitelství a vydaná stanoviska.
Do tohoto oddílu se zapisují též podnìty adresované pøedsedovi Nejvyššího soudu ÈR podle § 12
odst. 4 zákona o státním zastupitelství k zaujetí
sjednocujícího stanoviska.53)
Pokyny obecné povahy. Do tohoto oddílu se zapisují návrhy pokynù obecné povahy nejvyššího
státního zástupce a vydané pokyny obecné povahy.
Opatøení. Zapisují se zde návrhy opatøení nejvyššího státního zástupce normativní povahy, které
vydává v rámci své øídící pravomoci za úèelem
úpravy organizaèních vztahù a výkonu pùsobnosti jednotlivými útvary Nejvyššího státního zastupitelství.
to úèelné, lze zøídit v rejstøíku další samostatné
§ 99
Evidované údaje

V rejstøíku se evidují tyto údaje
a) pøedmìt øízení uvedený struènou charakteristikou; máli být v zapisované vìci vydáno stanovisko, uvede se
zpravidla i ustanovení právního pøedpisu, jehož se podávaný výklad týká,
b) datum a zpùsob vyøízení vìci státním zástupcem,
c) údaje o obìhu spisù,
d) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
§ 100
Vyznaèení vyøízení vìci
(1) Vyøízení vìci se v rejstøíku vyznaèí modrým odškrtnutím okamžikem zápisu pøíslušného vyøizujícího rozhodnutí
státního zástupce.
(2) Vyøizujícím rozhodnutím se pro tyto úèely rozumí
a) vydání pokynu obecné povahy,
b) vydání výkladového stanoviska,
c) vydání opatøení nejvyššího státního zástupce,
d) podání pøipomínek k legislativnímu návrhu,
e) podání vlastního legislativního návrhu,
f) podání podnìtu pøedsedovi Nejvyššího soudu ÈR,
g) odložení,

§ 12 odst. 1 zákona o státním zastupitelství.
§ 12 odst. 2 zákona o státním zastupitelství.
§ 21 zákona è. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, pøísedících a státní správì soudù a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (zákon o soudech a soudcích), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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h) jiný zpùsob vyøízení vìci (vyøízení "jinak").
(3) Odložením se vyøídí vìc v pøípadì, kdy není dán dùvod
pro nìkterý ze zpùsobù vyøízení uvedených v odstavci 2 písm.
a) až f), konèí-li se tímto vyøízením vìc na státním zastupitelství.

èástka 6

státním zastupitelstvím na základì odvolání žadatele,
e) údaje o obìhu spisù,
f) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, není-li jich dále
zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
§ 104

(4) Zpùsobem "jinak" se vìc vyøídí, není-li dán dùvod pro
vyznaèení nìkterého z ostatních zpùsobù vyøízení uvedených
v odstavci 2.

Vyøízení vìci
Vyøízení vìci se v rejstøíku SIN vyznaèí modrým odškrtnutím.

Rejstøík pro poskytování informací
podle zvláštního zákona
Rejstøík SIN

Správní rejstøík
Rejstøík SPR

§ 101

§ 105

Obsah rejstøíku

Obsah rejstøíku a jeho èlenìní

Do rejstøíku pro podávání informací SIN se zapisují došlé
žádosti o podání informací podle zvláštního pøedpisu.54) Rejstøík se vede u všech stupòù státního zastupitelství.

(1) Do správního rejstøíku SPR se zapisují všechny došlé písemnosti týkající se øízení, správy, hospodaøení, dále petice
doruèené státnímu zastupitelství a také stížnosti na nevhodné
chování státních zástupcù a ostatních zamìstnancù státního
zastupitelství a na prùtahy pøi plnìní úkolù státního zastupitelství.

§ 102
Èlenìní rejstøíku
(1) Okresní státní zastupitelství vedou rejstøík bez èlenìní
na oddíly.
(2) Vyšší stupnì státního zastupitelství zøídí následující oddíly:
1. Oddíl 1: Žádosti o informace. Zapisují se sem žádosti o podání informace adresované státnímu zastupitelství.
2. Oddíl 2: Odvolání. Tento oddíl slouží k zápisu vìcí zaslaných bezprostøednì nižším státním zastupitelstvím
k rozhodnutí o odvolání; u Nejvyššího státního zastupitelství slouží k zápisu vìcí pøedložených
k rozhodnutí o odvolání nejvyššímu státnímu zástupci.
(3) Jestliže je to úèelné, lze zøídit v rejstøíku další oddíly. V takovém pøípadì se ustanovení odstavce 1 neužije.
§ 103
Evidované údaje
V rejstøíku se evidují následující údaje
a) pøedmìt øízení; uvede se struènou a výstižnou charakteristikou vìci,
b) datum a zpùsob vyøízení vìci státním zastupitelstvím, které
bylo o podání informace požádáno,
c) datum podání odvolání proti rozhodnutí státního zastupitelství, jímž nebylo žádosti o podání informace vyhovìno,
podání informace bylo odepøeno nebo byla žádost odmítnuta,
d) datum a zpùsob vyøízení vìci nejblíže vyšším státním zastupitelstvím, které pøezkoumalo vyøízení žádosti povinným

(2) Nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupci a krajští
státní zástupci mohou v rámci své pùsobnosti rozhodnout o jiném zpùsobu vedení správní agendy, než který je stanoven
tímto kanceláøským øádem, a to buï pro celou tuto agendu
nebo jen pro její èást. Vrchní státní zástupci a krajští státní zástupci zašlou takové rozhodnutí na vìdomí nejvyššímu státnímu zástupci.
(3) Možnost rozhodnout podle odstavce 2 o jiném zpùsobu
vedení správní agendy se nevztahuje na evidenci opatøení
obecné povahy podle hlavy tøetí této èásti.
§ 106
Evidované údaje
(1) Ve správním rejstøíku se evidují následující údaje
a) pøedmìt øízení uvedením struèného a výstižného oznaèení vìci, popøípadì struèný a výstižný obsah písemnosti,
b) jde-li o vìcný spis, zapíše se heslo (podheslo) ze seznamu hesel (podhesel) utvoøených podle zásad uvedených v odstavci 2,
c) jde-li o osobní spis, uvede se jméno a pøíjmení osoby,
které se vìc týká,
d) jde-li o stížnost nebo petici, datum jejího podání a lhùta, v níž má být vyøízena, a údaj o tom, zda byla shledána dùvodnou èi nedùvodnou,
e) datum, kdy byla písemnost vyøízena,
f) údaje o obìhu spisù,
g) další údaje podle pokynu státního zástupce a doèasné
evidenèní poznámky; tyto záznamy lze vymazat, neníli jich dále zapotøebí, neurèí-li státní zástupce jinak.
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(2) Hesla a podhesla (odstavec 1 písmeno b)) jsou urèena
k tvoøení správních spisù vìcných. Krajský státní zástupce
mùže stanovit seznam hesel i pro okresní státní zastupitelství
v obvodu své pùsobnosti. Vedoucí státní zástupce mùže podle
potøeby rozhodnout o doplnìní seznamu hesel o další heslo
(podheslo), popøípadì o tom, že nìkterá z hesel (podhesel) se
nepoužijí, pokud jejich využití nepøedpokládá. Seznam hesel
a podhesel je uveden v pøíloze è. 3.
§ 107
Vyøízení vìci
Vyøízení vìci ve správním rejstøíku se vyznaèí modrým
odškrtnutím.
Díl tøetí
Evidenèní pomùcky
Kniha vazeb
§ 108
Zápis do knihy vazeb
(1) Kniha vazeb je stálá pomùcka pro kontrolu a evidenci
vazeb. Zapisují se do ní všechny osoby, které byly vzaty soudem do vazby v pøípravném øízení nebo byly zadrženy podle
§ 75 nebo § 76 tr. ø., nebo které byly zadrženy nebo vzaty do
vazby v rámci pøedbìžného šetøení konaného státním zástupcem v øízení o vydání osoby, o jejíž vydání cizí stát požádal,
do ciziny nebo které byly vzaty do pøedbìžné nebo do vydávací vazby. Byla-li osoba v téže vìci postupnì zadržena podle
§ 76 i podle § 75 tr. ø., zapíší se do knihy vazeb obì zadržení.
(2) Zápisy do knihy vazeb se provádìjí souèasnì se zápisem
do rejstøíku.
(3) Vyøízení pøíslušné položky se v knize vazeb vyznaèí
modrým odškrtnutím dnem, kdy skonèila vazba (zadržení,
pøedbìžná nebo vydávací vazba) pro státní zastupitelství, jímž
je den
a) podání obžaloby (vèetnì pøedání osoby podezøelého
soudu spolu s podáním obžaloby),
b) podání návrhu na potrestání soudu spolu s pøedáním
osoby podezøelé (§ 179e vìta pøed støedníkem tr. ø.),
c) u vydávací vazby den, kdy státní zastupitelství obdrželo informaci Ministerstva spravedlnosti o tom, že bylo
povoleno vydání osoby do ciziny,
d) propuštìní osoby na svobodu,
e) postoupení vìci, nebo
f) den jiného zpùsobu vyøízení.
(4) Nebyla-li osoba vzata do vazby, vyznaèí se vyøízení
položky knihy vazeb dnem propuštìní osoby ze zadržení na
základì pøíkazu k propuštìní na svobodu.
(5) Je-li státnímu zástupci vrácena soudem vazební vìc

55)

§ 71 odst. 3 poslední vìta tr. ø.
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pravomocnì k došetøení, dnem doruèení spisu státnímu zastupitelství se vyznaèí u osoby, u níž má vazba v pøípravném
øízení dále pokraèovat,55) obživnutí vazby a záznam o vazbì se
podle potøeby aktualizuje.
§ 109
Evidované údaje
(1) V knize vazeb se evidují tyto údaje
a) jméno, pøíjmení, datum narození (popø. rodné èíslo)
obvinìného; vyznaèí se též, jde-li o mladistvého,
b) spisová znaèka rejstøíku, k níž se zápis v knize vazeb
vztahuje,
c) den, hodina a minuta zadržení nebo dodání do vazby na
základì pøíkazu vèetnì zpùsobu a dùvodu omezení osobní svobody s odkazem na ustanovení trestního øádu,
podle nìhož bylo o tomto omezení rozhodnuto (napø.
zadržení podle § 75 tr. ø.),
d) den propuštìní obvinìného nebo podezøelého státním
zástupcem nebo soudem; je-li obvinìný dodán ze zadržení pøímo do výkonu trestu, vyznaèí se propuštìní ze
zadržení s dodáním obvinìného do výkonu trestu odnìtí svobody a datum tohoto úkonu,
e) den, kdy soud vydal usnesení o vzetí obvinìného do vazby, a dùvod vazby, který se vyznaèí uvedením § 67 tr.
ø. s pøíslušným písmenem, takto se popøípadì uvede i dùvod vazby podle § 68 odst. 3 nebo § 71 odst. 2 vìty
druhé tr. ø., a to i v pøípadech, kdy soud takové rozhodnutí vydal až po vzetí obvinìného do vazby,
f) den pøedpokládaného konce vazební lhùty,
g) vìznice, v níž byl obvinìný po vzetí do vazby umístìn,
h) den podání stížnosti proti vazbì s údajem o tom, kdo je
stìžovatelem, pokud podala stížnost jiná osoba než obvinìný,
i) den, kdy soud rozhodl o stížnosti do rozhodnutí o vazbì a výsledek tohoto rozhodnutí,
j) den rozhodnutí státního zástupce o tom, že se obvinìný
ponechává ve vazbì,
k) den, kdy státní zástupce nebo soud propustil obvinìného z vazby na svobodu,
l) den skonèení vazby nebo zadržení z jiného dùvodu
spolu s uvedením tohoto dùvodu (napø. podáním obžaloby nebo návrhu na potrestání soudu nebo jiným zpùsobem - úmrtím, útìkem z vazby, apod.),
m) údaj o tom, že obvinìný byl propuštìn z vazby na svobodu po pøijetí slibu, záruky, probaèního dohledu, penìžité záruky nebo umístìním mladistvého v péèi dùvìryhodné osoby, a to vždy odkazem na pøíslušné ustanovení trestního øádu, podle kterého se tak stalo
(napø. "§ 73 odst. 1 písm. a) tr. ø."); uvede se i oznaèení
zájmového sdružení obèanù, na základì jehož záruky
byl obvinìný propuštìn z vazby na svobodu, stejnì
jako dùvìryhodné osoby, do jejíž péèe byl mladistvý
svìøen.
(2) Pro evidenci údajù o pøedbìžné a vydávací vazbì se uži-
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je odstavec 1 pøimìøenì.

èástka 6

§ 110

nologickém poøadí jejich pøijetí bez ohledu na místo jejich
uložení. Všechny úschovy, které patøí k téže trestní vìci, se zapíší pod jednou položkou do seznamu úschov, pokud dojdou
na státní zastupitelství souèasnì, a rozlišují se evidenèním rozlišením (poøadovými èísly arabskými èíslicemi).

Obsah knihy úschov

§ 111

Kniha úschov

(1) V knize úschov se evidují pøedmìty
a) pøevzaté do úschovy státním zastupitelstvím (§ 171
odst. 2) s rozlišením na
1. trestní depozita,
2. vìci vzaté do úschovy (dále jen "zajištìné vìci"),
b) majetek (vìci) obvinìného zajištìný státním zástupcem v pøípravném øízení za úèelem uspokojení nároku
poškozeného na náhradu škody (§ 47 a násl. tr. ø.), nebo za úèelem zabezpeèení výkonu trestu propadnutí
majetku (§ 51, § 52 tr. zák., § 347 a násl. tr. ø.), u nìhož
se pøi výkonu zajištìní postupuje podle zvláštního zákona56) (dále jen "zajištìný majetek obvinìného"), a to
bez ohledu na to, zda byl tento majetek pøevzat státním
zastupitelstvím do úschovy èi nikoli.
(2) Vìci vložené do trestních spisù a vìci uložené u schovatele, které nebyly pøevzaty k úschovì na státní zastupitelství, se v knize úschov neevidují, nejde-li o majetek nebo vìci uvedené v odstavci 1 písm. b).
(3) Kniha úschov je urèena k provádìní zápisù o úschovách
evidovaných podle odstavce 1, k poskytování údajù o tìchto
úschovách v podobì výpisu údajù o uschovaných vìcech,
o trestních depozitech a o zajištìném majetku obvinìného,
k poskytování údajù a tisku dokumentù o vydání úschovy èi
trestního depozita pøíjemci po rozhodnutí státního zástupce
nebo soudu a o zpùsobu, jak bylo naloženo se zajištìným majetkem obvinìného.
(4) Každá úschova zapsaná do knihy úschov musí být oznaèena položkou, pod kterou byla zapsána, spisovou znaèkou
a jménem obvinìného nebo poškozeného, není-li obvinìný
znám. V knize úschov musí být uvedeno pojmenování a výstižný popis úschovy tak, aby nemohlo dojít k zámìnì.
(5) Úschovy musí být rozlišeny na trestní depozita a ostatní
vìci vzaté do úschovy. Trestním depozitem se pro úèely tohoto kanceláøského øádu rozumí penìžní hotovost (vèetnì penìžní hotovosti v cizí mìnì), cenné papíry57) (vèetnì zahranièních cenných papírù), drahokamy, pøedmìty z drahých kovù a vkladní knížky. V pochybnostech urèí státní zástupce,
které vìci patøí k zapsání do knihy úschov jako trestní depozitum.

Zápis do knihy úschov
(1) Položka, pod kterou byla vìc zapsána v knize úschov
a která se uvede i v seznamu úschov, se vyznaèí na obalu dozorového spisu a na obalu trestního spisu. Zápisy uvedené v seznamu úschov musí souhlasit se zápisy uvedenými v knize
úschov.
(2) Pøedmìty pøevzaté do úschovy státním zastupitelstvím
musí být uchovávány ve stavu, v jakém byly pøevzaty, aby
stopy trestného èinu, pokud se na nich nacházejí, nebyly z nich
odstranìny nebo porušeny, nebo aby nedošlo k zámìnì s jinými pøedmìty. U poškozených pøedmìtù musí být poškození
vyznaèeno; u listinných cenných papírù se vyznaèí jejich èíslo s uvedením, zda a jaké èásti jsou pøipojeny.
(3) Vydal-li státní zástupce pøedmìt úschovy pøed podáním
obžaloby, vyznaèí se tato skuteènost v knize úschov a ve vyhotoveném seznamu úschov, který se založí do trestního spisu
spolu s obžalobou.
(4) Byl-li pøedmìt úschovy vydán jen doèasnì (napø. za
úèelem provedení dùkazu), vyznaèí se v knize úschov kdy, komu a za jakým úèelem byla tato úschova vydána a na jakou
dobu, a kdy, kým a v jakém stavu (napø. "beze zmìn") byla
vrácena zpìt. Pøevzetí takové vìci potvrdí ten, kdo vìc
pøevzal, podpisem na výtisku potvrzení o tomto úkonu, jehož
jedno vyhotovení se založí do dozorového spisu. Vrácení
úschovy se poznamená rovnìž na vyhotovení potvrzení založeném v dozorovém spisu a potvrdí jej podpisem ten, kdo
úschovu vrátil a povìøený zamìstnanec státního zastupitelství,
který ji pøevzal zpìt.
(5) Další podrobnosti postupu pøi manipulaci s úschovami,
vèetnì postupu pøi jejich vydávání, jsou stanoveny v èásti
šesté tohoto kanceláøského øádu.

(6) Jde-li o úschovy podle odstavce 1 písm. b), musí být rozlišeny též podle toho, zda jde o majetek pøevzatý do úschovy
státním zastupitelstvím, èi nikoli.

(6) Výpis z knihy úschov v podobì seznamu úschov se založí do trestního spisu a jeho stejnopis do dozorového spisu.
Seznam úschov musí obsahovat
a) èíslo, pod nímž je úschova evidována,
b) den pøevzetí úschovy,
c) oznaèení druhu úschovy,
d) popis pøedmìtu úschovy,
e) spisovou znaèku z rejstøíku, k nìmuž se zápis úschovy
váže,
f) jméno a pøíjmení obvinìného a není-li jej, stejné údaje
o osobì, která vìc vydala nebo jíž byla odòata.

(7) Do knihy úschov se jednotlivé úschovy zapisují v chro-

(7) Byl-li seznam úschov vyhotoven již policejním orgánem

56)
57)

Zákon è. 279/2003 Sb., o výkonu zajištìní majetku a vìcí v trestním øízení a o zmìnì nìkterých zákonù.
§ 1 zákona è. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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na formuláøi obsahujícím požadované údaje podle odstavce 6,
mùže být po pøedložení trestního spisu a po pøezkoumání
správnosti pøevzat a založen do dozorového spisu místo stejnopisu výpisu z knihy úschov v podobì seznamu podle pøedchozího odstavce.
i)
§ 112
Evidované údaje
(1) V knize úschov se evidují následující údaje
a) spisová znaèka trestní vìci, k níž se zápis v knize úschov vztahuje,
b) druh úschovy s rozlišením na trestní depozitum, zajištìnou vìc nebo zajištìný majetek obvinìného,
c) údaje o vlastníku vìci a není-li osobou totožnou s tím,
kdo vìc vydal nebo jemuž byla odòata, i údaje o této
osobì, v rozsahu potøebném k jejich náležité identifikaci,
d) den pøevzetí úschovy (trestního depozita nebo zajištìné
vìci); nepøebírá-li státní zastupitelství v pøípadì zajištìného majetku obvinìného tyto vìci do úschovy, uvede se den vydání rozhodnutí o zajištìní majetku,
e) údaj o složení penìžní èástky na depozitní úèet státního
zastupitelství, pøijalo-li je do úschovy a není-li z dùležitých dùvodù zapotøebí uschovat je ve fyzické podobì,
f) údaj o tom, že peníze byly pøevedeny nebo došly pøímo na úèet státního zastupitelství spolu s uvedením položky penìžního deníku; potvrzenka výplatního lístku
jako doklad o pøedání se založí do dozorového spisu,
g) pojmenování a výstižný popis pøedmìtu úschovy tak,
aby nemohlo dojít k zámìnì; každý pøedmìt se oznaèí
poøadovým èíslem arabskou èíslicí a pod tímto oznaèením se uvádí i v seznamu úschov; nejde-li o trestní depozitum, je možno v pøípadì zápisu více pøedmìtù téhož druhu evidovat všechny tyto pøedmìty jako soubor
vìcí pod jedním evidenèním èíslem s uvedením celkového poètu kusù a struènou charakteristikou tohoto
souboru (napø.: "300 ks CD s nahrávkami hudby"); jeli pøedmìtem úschovy trestní depozitum, popíše se
zpùsobem vyjadøujícím tento jeho zvláštní charakter
(napø. "zlaté pánské náramkové hodinky zn. Omega è.
26351 ze žlutého kovu, peèetní prsten s monogramem
X.Y z bílého kovu…"); je-li v takovém pøípadì k pøedmìtu pøipojen znalecký posudek, certifikát nebo jiný
doklad o pravosti pøedmìtu vyrobeného z drahého kovu58) èi z drahých kamenù nebo o jiné zvláštní povaze
takového pøedmìtu podle zvláštního pøedpisu59), vyznaèí se i pøíslušný údaj o zvláštním charakteru takového
pøedmìtu úschovy s odkazem na uvedený posudek, osvìdèení nebo jiný doklad, jímž se zvláštní povaha tohoto pøedmìtu úschovy potvrzuje,
h) údaj o tom, kde je pøedmìt úschovy uložen v úschovì
(napø. "uložen v kovové skøíni státního zastupitelství",

58)
59)

j)

k)

l)

"uložen u schovatele" s vyznaèením jména a adresy
schovatele, a jde-li o zajištìný majetek obvinìného
"pøedán k výkonu správy zajištìného majetku územnímu pracovišti ÚZSVM v…..", "složen do úschovy
soudu" atd.),
èíslo jednací, pod nímž byl dán poukaz k vydání úschovy (zajištìné vìci nebo trestního depozita); prvopis
poukazu se pøipojí k pøíslušnému výtisku listu knihy
úschov, který se založí do dozorového spisu; jedno vyhotovení poukazu podepsané státním zástupcem se založí do trestního spisu,
datum a údaj o tom, komu byl pøedmìt úschovy vydán
nebo zaslán poštou, anebo jak bylo s pøedmìtem úschovy jinak naloženo s odkazem na potvrzení o tomto
úkonu založené v dozorovém spise,
byl-li pøedmìt úschovy vydán jen doèasnì, kromì údajù uvedených v písm. j) též údaj o tom kým, na jakou
dobu a za jakým úèelem byl vydán, a údaj o tom, kdy,
kým, komu a v jakém stavu byl vrácen zpìt, rovnìž s odkazem na potvrzení založené v dozorovém spise,
datum, kdy pøíjemce pøedmìt úschovy pøevzal; jde-li
o úschovu zasílanou poštou uvede se den odeslání podle data uvedeného na podacím razítku pošty.

(2) Zpùsob evidence vedené podle odstavce 1 musí umožòovat prùbìžnou kontrolu stavu nakládání s úschovami pøevzatými státním zastupitelstvím vèetnì kontroly rozhodování
o vydání úschov (trestních depozit, zajištìných vìcí a zajištìného majetku obvinìného) a kontrolu realizace pøíkazu k vydání úschovy (depozita, zajištìné vìci nebo zajištìného majetku obvinìného) oprávnìné osobì, a to i když dochází jen
k èásteènému (postupnému) vydání úschovy. Musí umožòovat
poøídit výtisk seznamu obsahujícího veškeré údaje tam uvedené, týkající se jedné položky nebo více položek podle zvoleného hlediska, nejménì v rozdìlení na druhy úschov èlenìné
na trestní depozita, na zajištìné vìci a na zajištìný majetek obvinìného (§ 110 odst. 1), a v rámci tohoto rozdìlení na vyøízené a nevyøízené položky knihy úschov vèetnì rozlišení na
èást úschov z jedné položky již vydaných a nevydaných; u trestních depozit vyjádøených ve finanèní hodnotì musí umožnit
vyèíslení celkového zùstatku dosud nevydané èásti (èástky)
téhož depozita, vydává-li se depozitum postupnì (po èástech).
Musí rovnìž umožòovat poøídit výtisk seznamu všech úschov
vztahujících se k téže trestní vìci, a to s rozlišením podle pøedchozí vìty.
§ 113
Poukaz k vydání úschovy
(1) Poukaz k vydání úschovy musí obsahovat jednací èíslo,
údaj o tom, v které trestní vìci se vydává, odkaz na zápis v knize úschov s uvedením jejího roèníku, položku a poøadové èíslo, pod níž je úschova zapsána, údaje na základì jakého roz-

Zákon è. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovù (puncovní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Napø. zákon è. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu pøedmìtù kulturní hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon è. 122/2000 Sb., o ochranì sbírek muzejní povahy a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve
znìní zákona è. 186/2004 Sb., zákon è. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službì a o zmìnì nìkterých zákonù, zákon è. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o zmìnì nìkterých zákonù.
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hodnutí (s uvedením spisové znaèky, dne vydání a dne právní
moci) a komu se vydává, datum a podpis státního zástupce,
který poukaz vydal, a záznam potvrzený vlastnoruèním podpisem správce úschov o vydání úschovy s uvedením data jejího skuteèného vydání.

èástka 6

cházejí dosud nevyøízené položky, aèkoli bylo již pøípravné øízení v pøíslušné vìci skonèeno, pøedloží prostøednictvím kanceláøe dozorový spis v takové vìci státnímu zástupci, který je
povinen pøezkoumat dùvodnost dalšího trvání úschovy.
Seznam jmen

(2) Poukaz k vydání úschovy se vyplòuje ve dvojím vyhotovení a musí být opatøen kulatým úøedním razítkem státního
zastupitelství.

§ 116
Zásady pro vedení seznamu jmen

(3) Správce úschov porovná poukaz k vydání úschovy se
zápisem v knize úschov. Správnost provedeného vydání úschovy potvrdí na obou vyhotoveních poukazu. Jedno vyhotovení poukazu správce úschov pøipojí k výtisku pøíslušného listu knihy úschov a založí je do dozorového spisu, druhé vyhotovení poukazu založí do trestního spisu nebo odevzdá pøíslušnému soudu k založení.
§ 114
Odškrtávání vìcí
(1) V knize úschov se vyøízení pøíslušné položky úschovy
odškrtne u bìžného èísla, jakmile všechny pøedmìty úschovy
zapsané pod touto položkou byly vydány, anebo o nich bylo
uèinìno jiné koneèné opatøení.
(2) Pøevodem hotových penìz na depozitní úèet státního zastupitelství vìc není vyøízena a je nutno ji vést v evidenci v knize úschov až do jejich vydání oprávnìnému pøíjemci nebo
odeslání poštou na jeho adresu.
§ 115
Kontrola úschov
(1) Jednou za rok se provede hmotná kontrola (inventarizace) úschov fyzicky uschovávaných v prostorách státního
zastupitelství nebo v prostorách, do nichž má státní zastupitelství za úèelem zajištìní péèe o uschované vìci pøístup.
(2) Koncem každého roku provìøí zamìstnanec povìøený
správou vìcí vzatých do úschovy všechny dosud neodškrtnuté
zápisy (položky úschov) a pøezkoumá, zda v knize úschov nejsou uvedeny vìci, které mìly být vydány. O tom uèiní záznam
"Prohlídka neodškrtnutých položek z roku ... provedena dne
....", pøipojí vlastnoruèní podpis a takto vyhotovený záznam
pøipojí k výpisu seznamu pøezkoumaných nevyøízených
položek z knihy úschov v podobì jeho výtisku, který souèasnì poøídí. Oba doklady pak založí do dozorového spisu. Zùstává-li stav úschov zjištìný pøi kontrole neodškrtnutých zápisù úschov i v následujícím období beze zmìny, zamìstnanec
povìøený správou vìcí vzatých do úschovy v záznamu o kontrole vyhotoveném podle vìty druhé tohoto ustanovení tuto
skuteènost poznamená a souèasnì odkáže na èíslo listu dozorového spisu, obsahující seznam nevyøízených položek z knihy úschov; výpis seznamu pøezkoumaných nevyøízených položek z knihy úschov v takovém pøípadì znovu nevyhotovuje.
(3) Zjistí-li zamìstnanec povìøený správou úschov kontrolou podle odstavce 2, že se v evidovaných záznamech na-

(1) Seznam jmen se vede u všech státních zastupitelství tak,
aby obsahoval údaje o osobách vystupujících v urèených
rolích v jednotlivých agendách a rejstøících (§ 31).
(2) Do seznamu jmen se zapisují pøíslušné údaje o všech
obvinìných a podezøelých, a podle povahy vìci i o ostatních
osobách zúèastnìných na øízení. Do seznamu jmen se zapisují i údaje o dalších osobách v rozsahu nezbytném pro zajištìní
øádného fungování informaèního systému státního zastupitelství.
§ 117
Evidované údaje
(1) V seznamu jmen se evidují tyto údaje
a) v trestní agendì
1. jméno, pøíjmení a rodné pøíjmení obvinìného (osoby podezøelé, pokud se v tomto postavení eviduje
v pøíslušném rejstøíku), den, mìsíc a rok narození
a je-li známo, i rodné èíslo (èást rodného èísla uvádìná za lomítkem) a adresa,
2. jméno, pøíjmení (oznaèení právnické osoby, název
státního orgánu nebo jiné oznaèení dostateènì identifikující takovou osobu, není-li poškozený fyzickou osobu) a adresa všech poškozených (§ 43 tr. ø.);
nelze-li pro velký poèet poškozených zapsat každého z nich, zapíší se údaje o tìch poškozených, o nichž to stanoví státní zástupce; vždy se však zapíší
údaje o poškozených, vùèi nimž státní zástupce provádí úkony trestního øízení,
b) v obèanskosoudní agendì se zapisují osoby v postavení
odpùrce uvádìné v rejstøíku ZC, KZC, VZC, NZC;
pokud nelze rozlišit navrhovatele a odpùrce, uvede se
úèastník, jehož oznaèením je vìc výstižnì urèena; ve
vìcech, o nichž se soudní øízení dosud nevedlo, se postupuje obdobnì,
c) ve správní agendì jméno, pøíjmení a adresa podatele.
(2) Seznam jmen dále obsahuje kromì údajù uvedených
v odstavci 1
a) v nezbytném rozsahu vyplývajícím z výkonu pùsobnosti státního zastupitelství evidenci dalších subjektù,
zejména podatelù (právnických osob, fyzických osob
èi státních orgánù a jiných orgánù veøejné moci), útvarù policie, advokátù a organizací resortu,
b) v rozsahu nezbytném pro provoz poèítaèového informaèního systému evidenci zamìstnancù organizace
a uživatelù systému.

èástka 6
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(3) Údaje obsažené v seznamu jmen musí být provázány
s údaji vedenými o stejných osobách v jednotlivých rejstøících
tak, aby dotazem na údaje o evidované osobì bylo možno zjistit spisovou znaèku, pod níž je vedena vìc, v níž tato osoba
vystupuje v roli evidované v pøíslušném rejstøíku. Souèasnì
musí být zajištìno, aby v trestní agendì bylo možno zjistit dotazem na osobu obvinìnou (podezøelou) nebo na spisovou
znaèku vìci i evidované údaje o všech poškozených osobách
zapsaných v téže vìci.

(SZK). Jeho úèelem je umožnit pøehledné a snadné sledování
bìhu zkušební doby podmínìného zastavení trestního stíhání
a podmínìného odložení podání návrhu na potrestání, kontrolu bìhu tìchto lhùt a snadnou manipulaci se spisy, v nichž
státní zástupce rozhodl o tìchto zpùsobech vyøízení vìci.

(4) Zapisuje-li se do seznamu jmen cizinec nebo osoba bez
státní pøíslušnosti, u nichž nelze s jistotou urèit, které z více
jmen takové osoby je jejím jménem a které pøíjmením, zapíší
se všechna její jména do položky sloužící pro zápis pøíjmení;
do položky pro zápis jména lze v takovém pøípadì zapsat kterékoli z tìchto jmen.

Ve lhùtníku se evidují tyto údaje
a) spisová znaèka trestní vìci, v níž bylo podmínìnì zastaveno trestní stíhání nebo podmínìnì odloženo podání
návrhu na potrestání,
b) údaje o osobì obvinìného a podezøelého, jehož se evidované rozhodnutí týká,
c) údaj o konci zkušební doby,
d) jednotlivé lhùty pro dotazy na chování obvinìného
a podezøelého v prùbìhu zkušební doby,
e) poèet mìsícù èíselnì (periodou) vyjádøených, po kterých má být proveden dotaz na chování obvinìného
a podezøelého.

Kalendáø
§ 118
Zpùsob vedení kalendáøe
(1) Kalendáø se vede u všech státních zastupitelství.
(2) Zapisují se v nìm úkony naøízené státním zástupcem
nebo soudem. Veškeré lhùty, které musí být vedeny v patrnosti, se evidují v pøíslušném rejstøíku a spisy se podle nich ukládají a následnì pøedkládají státnímu zástupci.
§ 119
Evidované údaje
V kalendáøi se evidují následující údaje
a) spisová znaèka vìcí, ve kterých jsou úkony naøízeny
státním zástupcem nebo soudem,
b) jméno státního zástupce, který vìc vyøizuje,
c) hodina a èíslo jednací sínì, popøípadì èíslo senátu nebo
jméno soudce, kde se koná nebo který koná hlavní líèení nebo veøejné zasedání, popø. ústní jednání,
d) druh úkonu státního zástupce (napø. výslech svìdka,
ohledání, apod.),
e) druh úkonu soudu a spisová znaèka soudu (napø.pøedbìžné projednání obžaloby, hlavní líèení, ústní jednání,
veøejné zasedání, apod.).

§ 121
Obsah evidence

§ 122
Vyznaèení vyøízení vìci
Zápis ve lhùtníku se odškrtne, jakmile nabylo právní moci
usnesení státního zástupce, že se osoba, u níž došlo k podmínìnému zastavení trestního stíhání nebo podmínìnému odložení podání návrhu na potrestání, osvìdèila (§ 308 odst. 1 vìta první, § 179h odst. 1 vìta první tr. ø.), nebo u níž bylo vysloveno, že se osvìdèila ze zákona (§ 308 odst. 2, § 179g odst.
2 tr. ø.), nebo jakmile nabylo právní moci usnesení o pokraèování v trestním stíhání (§ 308 odst. 1 vìta druhá tr. ø.) nebo
usnesení, jímž státní zástupce z dùvodu neosvìdèení podezøelého ve zkušební dobì podmínìného odložení podání návrhu na potrestání naøídil, aby bylo konáno vyšetøování (§ 179h
odst. 1 vìta druhá ve spojení s § 179f odst. 2 písm. b) tr. ø.) nebo v níž státní zástupce rozhodl, že bude z tìchto dùvodù konat vyšetøování ve vìci, v níž jinak koná obligatornì zkrácené
pøípravné øízení (§ 179h odst. 1 vìta druhá ve spojení s § 179f
odst. 2 písm. b) a § 161 odst. 3 tr. ø. per analogiam).
Hlava tøetí
Evidence opatøení obecné povahy

Lhùtník

§ 123

§ 120

Zpùsob vedení evidence

Úèel evidence vìcí ve lhùtníku

(1) Každý nový pokyn obecné povahy nejvyššího státního
zástupce (dále jen "pokyn") se zapíše pod samostatným bìžným èíslem do rejstøíku SPR.

Lhùtník je urèen k evidenci osob, u nichž státní zástupce
podmínìnì zastavil trestní stíhání (§ 307 tr. ø.) nebo u nichž
podmínìnì odložil podání návrhu na potrestání (§ 179g tr. ø.).
Lhùtník je evidenèní pomùckou k rejstøíkùm pro dozor v trestním øízení (ZT, KZV), pro vyšetøování konané státním zástupcem (SV), pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení (ZK)
a pro zkrácené pøípravné øízení konané státním zástupcem

(2) Ve vìcném spisu (§ 154) se provedou a vyznaèí veškeré
nutné úkony týkající se pokynu, zejména pøedání písemných
vyhotovení pokynu nebo jeho kopií poøízených podle odstavce 3 státním zástupcùm, pøípadnì i dalším zamìstnancùm státního zastupitelství, kteøí jej k plnìní svých pracovních povin-
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ností potøebují, a pøevedení jednoho písemného vyhotovení
pokynu do Sbírky pokynù obecné povahy nejvyššího státního
zástupce (§ 124). Krajská státní zastupitelství zajišt'ují rozesílání kopií pokynu okresním státním zastupitelstvím ve svém
obvodu.
(3) Podle odstavcù 1 a 2 se obdobnì postupuje také ve vztahu k výkladovým stanoviskùm.
(4) Státní zastupitelství si mùže poøizovat pro svoji potøebu
kopie pokynù a výkladových stanovisek.
§ 124
Sbírka pokynù obecné povahy
nejvyššího státního zástupce
(1) Na každém státním zastupitelství se vede sbìrný spis
Sbírka pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce
(dále jen "Sbírka"). Do Sbírky se zakládá po jednom písemném vyhotovení každého pokynu, jeho zmìny nebo doplòku,
pøípadnì úplného znìní.
(2) O pokynech, které jsou ve Sbírce založeny, se vede pøehled, v nìmž se vyznaèují všechny zmìny, zrušení, souvislosti
a další údaje týkající se pøedmìtného pokynu.
(3) Sbírku lze vést více let. Nová Sbírka se zakládá z dùvodu pøehlednosti tehdy, jestliže je to vhodné vzhledem k poètu
zrušených pokynù evidovaných v dosavadní Sbírce. Z dosavadní Sbírky se vyjmou a založí do nové Sbírky všechny platné pokyny; vynìtí tìchto pokynù se ve spisovém pøehledu
dosavadní Sbírky vyznaèí zakroužkováním èísla listu.
(4) O založení nové Sbírky podle odstavce 1 rozhoduje pøíslušný vedoucí státní zástupce. Krajský státní zástupce vydává
toto rozhodnutí i pro okresní státní zastupitelství ve svém obvodu.

èástka 6

(1) Na každém státním zastupitelství se vede sbìrný spis
Sbírka opatøení vedoucího státního zástupce. Zakládá se do ní
po jednom písemném vyhotovení každého opatøení vedoucího
státního zástupce, zmìny nebo jeho zrušení. Pro vedení Sbírky
opatøení vedoucího státního zástupce platí § 124 obdobnì.
(2) Okresní státní zastupitelství vedou zpùsobem uvedeným
v odstavci 1 i sbìrný spis Sbírka opatøení krajského státního
zástupce, do nìhož se zakládají opatøení vydaná nadøízeným
krajským státním zástupcem v rámci jeho øídící pùsobnosti,
pokud zavazují jím øízená okresní státní zastupitelství.
(3) Obsah opatøení vedoucího státního zástupce lze uveøejòovat vnì státního zastupitelství, jehož se týká, jen v rozsahu,
v nìmž se jeho aplikace dotýká i jiných subjektù než jen státních zástupcù, které pøímo zavazuje, nebo ve vztazích mezi
stupni státního zastupitelství v pøípadech, kdy je toho zapotøebí k výkonu pùsobnosti státního zastupitelství (napø. v rámci
výkonu dohledu nad èinností nižšího státního zastupitelství).
Èást ètvrtá
Hlava první
Tvoøení a obìh spisù
§ 127
Spis
(1) Všechny písemnosti týkající se téže vìci (podání, písemnosti doruèené elektronickou poštou, protokoly, záznamy, rozhodnutí, apod.) tvoøí spis. Není-li dále stanoveno jinak, jednotlivé písemnosti se ve spisech øadí chronologicky.
(2) Spisy se vkládají do obalù podle schválených vzorù uvedených v pøíloze è. 2 tohoto kanceláøského øádu. Pøed uložením do spisovny se sešívají.

§ 125

(3) Na spisovém obalu se kromì spisové znaèky uvedou
i všechny další údaje, které jsou pøedtištìny. Ve vazebních
vìcech se obal dozorového spisu opatøí v záhlaví razítkem èi
výrazným nadpisem "Vazba", zpravidla èervené barvy. Na
obalu spisu se vyznaèí též údaje o konci lhùty zkušební doby
podmínìného zastavení trestního stíhání a podmínìného odložení podání návrhu na potrestání.

Sbírka výkladových stanovisek
Nejvyššího státního zastupitelství

(4) Obsahem spisu se rozumí písemnosti tvoøící spis, kromì
obalu spisu a spisového pøehledu.

(1) Na každém státním zastupitelství se vede sbìrný spis
Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství. Zakládá se do ní po jednom písemném vyhotovení
každého výkladového stanoviska nebo jeho zmìny, a vyznaèuje se v ní pøípadnì jeho další nepoužitelnost èi zrušení.

(5) Zakládá-li se prvopis vyøízení vìci do trestního spisu,
pøipevní zamìstnanec povìøený vedením rejstøíku dodejku
nebo jiný doklad o jeho doruèení adresátu k poslednímu listu,
kde je závìr jeho písemného vyhotovení založeného v tomto
spisu, a uèiní na nì odkaz v dozorovém spise. V ostatních pøípadech pøipevní tento doklad k poslednímu listu, kde je závìr
vyøízení, které je založeno v dozorovém spise.

(5) Po založení nové Sbírky se Sbírka obsahující zrušené
pokyny odevzdá k úschovì do spisovny. Ustanovení § 163 až
§ 166 platí obdobnì.

(2) Pro vedení Sbírky výkladových stanovisek Nejvyššího
státního zastupitelství platí § 124 obdobnì.
§ 126
Sbírka opatøení
vedoucího státního zástupce

(6) Jestliže je na jednu dodejku doruèováno nìkolik rozhodnutí v téže vìci, pøipevní se dodejka, na které musí být vyznaèena všechna jednací èísla spoleènì doruèovaných rozhodnutí, k tomu listu, na nìmž je vyhotovení rozhodnutí ve vìci
samé; jde-li o rozhodnutí téže povahy, pøipevní se dodejka
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k tomu listu, na nìmž je vyhotovení prvopisu rozhodnutí, jež
bylo doruèeno jako poslední. Na posledním listu, kde je závìr
prvopisu pøedchozích rozhodnutí, se uèiní odkaz na èíslo listu, u nìhož je dodejka pøipevnìna nebo se k nim pøipevní fotokopie této dodejky. Dodejka o zaslání dùležité písemnosti se
pøipevní k pokynu k jejímu doruèení (referátu).
(7) Dùležitá rozhodnutí, zejména rozhodnutí o vyøízení vìci (meritorní rozhodnutí) a rozhodnutí, jimiž se zakládají,
mìní nebo ruší práva nebo povinnosti úèastníkù øízení nebo
jiných osob zúèastìných na øízení, se opatøují doložkou právní
moci. Doložka právní moci se zpravidla umístí do pravého
horního rohu vyhotovení rozhodnutí, které se doložkou právní
moci ovìøuje. Doložka právní moci obsahuje údaj o dni, kdy
rozhodnutí nabylo právní moci, datum ovìøení, podpis zamìstnance, který ovìøení provedl a kulaté úøední razítko nebo
otisk razítka s malým státním znakem obsahující rubriky pro
vepsání tìchto údajù. Pokyn k vyznaèení právní moci u rozhodnutí vydaného státním zástupcem dává státní zástupce,
který souèasnì urèí datum právní moci rozhodnutí.
(8) Doložkou právní moci se neovìøují rozhodnutí orgánu,
který rozhodoval ve vìci v druhém stupni.
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mostatnému projednání (napø. ze skupinové vìci øízení o nìkteré z osob) a vedena v samostatné vìci, vylouèí se ve stejném
rozsahu ze spisu èást písemností a utvoøí se pro tuto vìc samostatný spis. Je-li v takovém pøípadì zapotøebí nìkteré listiny
použít v obou spisech (napø. z dùvodù dùkazního øízení) vyhotoví se pro tento úèel jejich ovìøené fotokopie. Originál
písemnosti se založí do toho spisu, kde je použití originální
listiny (napø. z dùvodù dùkazní hodnoty) dùležitìjší.
(2) Stejnì se postupuje, bylo-li ze skupinové vìci vylouèeno øízení jen proti nìkterým z obvinìných za úèelem podmínìného zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ø.) nebo podmínìného odložení podání návrhu na potrestání (§ 179c odst.
2 písm. g), § 179g tr. ø).
(3) Pokud nebylo možno výjimeènì ze závažného dùvodu
v pøípadech uvedených v odstavci 2 vylouèit øízení proti tìmto osobám k samostatnému projednání a na ostatní osoby v této vìci byla podána obžaloba nebo návrh na potrestání, ze stejnopisu usnesení o podmínìném zastavení trestního stíhání nebo podmínìném odložení podání návrhu na potrestání, jež bylo v této vìci vydáno, se vytvoøí náhradní spis (§ 128).
§ 131

§ 128
Rozdìlování spisù do svazkù
Náhradní spis
(1) Není-li doèasnì k dispozici pøíslušný spis, lze pro úèely
sledování prùbìhu øízení vytvoøit náhradní spis.
(2) Na obalu náhradního spisu se uvede název státního zastupitelství, spisová znaèka vìci pro níž je veden, a jména osob,
jichž se øízení týká. V pravém horním rohu se obal oznaèí písmenem "N". Písmeno "N" se uvádí také za spisovou znaèkou,
event. èíslem jednacím na písemnostech vyhotovovaných v této vìci (napø. ZT 510/2005 N, ZT 510/2005 - 3 N).
(3) Vytvoøení náhradního spisu se zaznamená v evidenèní
poznámce pøíslušného rejstøíku.
§ 129
Rekonstrukce spisu
(1) Spisy, které byly zcela nebo èásteènì znièeny nebo se
ztratily, rekonstruuje, jestliže je toho tøeba, státní zastupitelství, které vìc vyøizovalo v prvém stupni, na základì záznamù
v rejstøíku a evidenèních pomùckách, popøípadì podle spisù
jiných orgánù.
(2) Rekonstrukce spisù se provádí podle pokynu vedoucího
státního zástupce.

Obsáhlé spisy se rozdìlují do svazkù. Svazky se vkládají do
spisových obalù, na jejichž první stranì se vyznaèí øímskou
èíslicí èíslo svazku a spisová znaèka. Na první svazek se vyznaèí poèet všech vytvoøených svazkù.
§ 132
Spisová znaèka
(1) Každý spis je oznaèen spisovou znaèkou, která se skládá
z oznaèení rejstøíku urèujícího jeho druh, z bìžného èísla, pod
nímž je vìc do rejstøíku zapsána, a z èíslovky oznaèující
letopoèet (napø. ZT 205/2005).
(2) Jestliže je z dùvodu velkého poètu vìcí téhož druhu
vhodné vést více rejstøíkù, uvede se pøed spisovou znaèku arabskou èíslicí poøadové èíslo rejstøíku (napø. 2 ZT 301/2005).
(3) Pøi vyøizování dožádání se spisová znaèka, kterou písemnost obdrží u dožádaného státního zastupitelství, na spisový obal nepíše. U dožádaného státního zastupitelství se spis
vloží do zvláštního obalu, na který se obyèejnou tužkou napíše
spisová znaèka tohoto státního zastupitelství. Po vrácení spisu
dožadujícímu státnímu zastupitelství se spisová znaèka na
tomto obalu vymaže nebo pøeškrtne.
§ 133

§ 130
Èíslování listù
Vylouèení èásti spisu za úèelem
vytvoøení samostatného spisu
(1) Je-li z vìci, o níž se spis vede, vylouèena èást øízení k sa-

Jednotlivé písemnosti se oznaèí pøi zaøazení do spisù spisovou znaèkou. Èísla listù se vyznaèí v pravém horním rohu.
To platí i o vrácených a nedoruèených zásilkách. Stejnopisy
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podání, dodejka a takové pøílohy, které je nutno po skonèení
vìci vrátit, èísla listù neobdrží.
§ 134
Jednací èíslo
(1) Spisová znaèka a k ní pøipojené èíslo listu písemnosti
(vyhotovení rozhodnutí) tvoøí jednací èíslo (napø. 2 ZT 345/
2005 - 3). Má-li písemnost více listù, uvede se v jednacím èísle èíslo prvého z nich.
(2) Jednacím èíslem se oznaèí všechny stejnopisy vyhotovených rozhodnutí, všechny písemnosti, jež mají být vypraveny, jakož i obálky a dodejky nebo jiné doklady potvrzující doruèení konkrétní písemnosti adresátu.
§ 135
Spisový pøehled
(1) Jednotlivé písemnosti se ve spisech øadí chronologicky
a takto se zapisují do spisového pøehledu. Výjimku èiní trestní spis, v nìmž se jednotlivé písemnosti øadí logicky. V dozorovém spise a v deníku vyšetøování je spisový pøehled nahrazen obalem.
(2) Trvalé vynìtí zapsané písemnosti ze spisu se ve spisovém pøehledu vyznaèí èerveným zakroužkováním èísla listu.
Vyjímá-li se takto celý soubor písemností (napø. odesílá-li se
celý obsah spisu jinému státnímu zastupitelství), není nutno
vyznaèovat vynìtí jednotlivých písemností podle pøedchozí
vìty za podmínky, že je jiným zpùsobem prokazatelnì a pøehlednì dokumentováno, které písemnosti byly takto ze spisu
trvale vyòaty, a pro jaký úèel se tak stalo.
(3) Je-li písemnost trvale vyòata ze spisu proto, aby se stala souèástí jiného spisu téže organizaèní složky stejného státního zastupitelství, eviduje se v tomto jiném spise jako pøíloha vložená do pøílohového obalu (§ 136 odst.1).
(4) V trestních vìcech po pøedložení trestního spisu státnímu zastupitelství zapíše zamìstnanec kanceláøe na vyznaèeném místì obalu spisovou znaèku a za poslední zápis pøipojí
otisk podlouhlého razítka státního zastupitelství. Pod otiskem
tohoto razítka se do spisového pøehledu zapisují rozhodnutí
a opatøení státního zástupce.
§ 136
Pøílohy
(1) Pøílohy, které jsou souèástí došlé písemnosti (napø.
spisy, vèetnì postoupených spisù jiných státních zastupitelství
nebo trestních spisù, doklady, smlouvy, knihy, sešity, fotografie, apod.), se vkládají do obálky nebo obalu. Obal se založí do spisu, opatøí spisovou znaèkou a èíslem listu a zapíše se
do spisového pøehledu. Na každé pøíloze vložené do obálky
(obalu) se vyznaèí obyèejnou tužkou spisová znaèka. Seznam
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pøíloh se vyznaèí na obálce (obalu).
(2) Pøílohy, které tvoøí souèást spisu, mohou být vráceny jen
na pokyn státního zástupce, který vìc vyøizuje. Tento státní
zástupce mùže naøídit poøízení opisù nebo kopií nìkterých
èástí pøíloh. Tyto opisy nebo kopie se potom vedou zpùsobem
stanoveným v odstavci 1. Pøi vrácení pøíloh se vymaže tužkou
uèinìný záznam spisové znaèky.
(3) Vrácení pøíloh potvrdí pøíjemce na obálce, ve které byla
pøíloha vložena. Byly-li pøílohy vráceny poštou, pøipevní se
dodejka k listu, na nìmž je pokyn k jejich vrácení. Na obálce
(obalu), ve které byla pøíloha vložena, se poznamená èíslo listu, na kterém je pokyn k jejímu vrácení.
§ 137
Postoupení spisu
(1) Jestliže nejblíže vyšší státní zastupitelství odejme vìc
nižšímu státnímu zastupitelství a pùsobí v ní samo (§ 12d odst.
2 èást vìty druhé za støedníkem, odst. 3 zákona o státním zastupitelství), postoupí mu nižší státní zástupce, který byl dosud ve vìci èinný, obsah svého spisu a kopii spisového pøehledu. Vyšší státní zástupce ho pøipojí jako pøílohu do vlastního
spisu.
(2) Státní zastupitelství zašle obsah spisu státnímu zastupitelství, do jehož obvodu byla vìc postoupena nebo pøikázána.
Hlava druhá
Spisy vedené na státním zastupitelství
§ 138
Druhy spisù
Na státním zastupitelství se v souladu s jeho pùsobností vedou podle vzorù uvedených v pøíloze è. 2 kanceláøského øádu
tyto druhy spisù:
a) sbìrné spisy,
b) dozorové spisy,
c) deník vyšetøování,
d) trestní (vyšetøovací) spisy,
e) odvolací spisy v trestních vìcech,
f) pøezkumné spisy v trestních vìcech,
g) spisy v trestní vìci,
h) spisy pro analytiku a legislativu,
i) spisy o úèasti v obèanském soudním øízení,
j) spisy pro dozor nad výkonem trestu odnìtí svobody,
k) spisy pro dozor nad výkonem vazby,
l) spisy pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné
výchovy,
m) spisy o poskytování informací,
n) všeobecné spisy,
o) správní spisy, které se vedou jako
1. vìcné spisy,
2. osobní spisy,
3. sbìrné spisy,
4. ostatní správní spisy.
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§ 139
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by v pøípravném øízení se toto oznaèení pøeškrtne.

Sbìrné spisy

§ 141

(1) Pro opakující se podání stejného charakteru nebo pro
jiné písemnosti, u nichž to povaha vìci pøipouští, se v jednotlivých rejstøících vedou sbìrné spisy. Sbìrný spis je možno vést
i více rokù. Do rejstøíku se zapíše oznaèení spisu podle obsahu
prvé došlé písemnosti.

Deník vyšetøování

(2) Sbìrné spisy se ukládají do obalu a vede se v nich spisový pøehled. Má-li být na základì písemnosti založené ve
sbìrném spise uèinìno opatøení (napø. podání odvolání, pøedložení podnìtu ke stížnosti pro porušení zákona), vyøadí se toto podání ze sbìrného spisu a eviduje se samostatnì v pøíslušném rejstøíku. Souvislost se vyznaèí ve spisovém pøehledu.

(1) Deník vyšetøování vede státní zástupce konající obligatornì vyšetøování a zkrácené pøípravné øízení podle trestního
øádu. Dokumentuje postup státního zástupce v prùbìhu tohoto jím konaného øízení.
(2) Deník vyšetøování se skládá z obalu a z písemností,
které jsou do obalu chronologicky ukládány. Pro jeho vedení
platí ustanovení § 140 odstavce 2 až 4 pøimìøenì.

(3) Odškrtnutí sbìrných spisù se vyznaèuje po prvém
vyøízení na pokyn státního zástupce.

(3) Ve vazebních vìcech se deník vyšetøování opatøí v pravém horním rohu výrazným (zpravidla èerveným) oznaèením
"VAZBA".
§ 142

§ 140

Trestní (vyšetøovací) spis

Dozorový spis

(1) Trestní (vyšetøovací) spis slouží pro dokumentaci postupu orgánù èinných v trestním øízení v pøípravném øízení trestním od jeho zahájení60) až po ukonèení pøípravného øízení,
vèetnì stadia vyšetøování.61) Vedení trestního spisu policejními
orgány upravují zvláštní pøedpisy.
(2) Trestní spis vedený u státního zastupitelství o vyšetøování konaném státním zástupcem dokumentuje prùbìh pøípravného øízení od zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ø.) až
do ukonèení pøípravného øízení. Obsahuje všechna rozhodnutí
a opatøení ve vyšetøování vydaná a další písemnosti, dùležité
pro trestní stíhání. Sestává z obalu a spisového pøehledu. Zakládané písemnosti se v nìm øadí logicky. Vede se ve dvojím
vyhotovení (prvopis a stejnopis spisu).

(1) Dozorový spis se vede u všech státních zastupitelství,
která konají v prvním stupni dozor nad trestním stíháním nebo
nad zkráceným pøípravným øízením konaným policejními orgány a úèastní se v prvním stupni trestního øízení soudního,
a dále ve vìcech, v nichž státní zastupitelství koná pøedbìžné
šetøení v øízení o vydání osoby, o jejíž vydání cizí stát požádal, do ciziny v pøípadech, kdy proti této osobì není vedeno
trestní øízení u tuzemského státního zastupitelství. Zakládá se
pøi prvém zápisu do rejstøíku pro dozor v trestním øízení nebo
do rejstøíku pro dozor ve zkráceném pøípravném øízení. Pro
každou jednotlivou vìc se zakládá samostatný dozorový spis.
(2) Dozorový spis se skládá z obalu a z písemností, které
jsou do obalu chronologicky ukládány. Dozorový spis dokumentující dozor nad trestním stíháním a úèast státního zástupce v prvém stupni trestního øízení soudního obsahuje, kromì
rozhodnutí a opatøení státního zástupce a dalších písemností
dokumentujících výkon jeho dozoru, též stejnopisy nebo kopie protokolù o výslechu obvinìného a nejdùležitìjších svìdkù, klíèových znaleckých posudkù, protokolù o hlavním líèení
(jsou-li v øízení pøed soudem vyhotovovány) a soudních rozhodnutí.
(3) Na obalu dozorového spisu se vyznaèí chronologicky
všechny písemnosti v téže vìci došlé státnímu zastupitelství,
jakož i všechny úkony, které státní zástupce ve vìci koná nebo
k nimž dal souhlas nebo pøíkaz, tak, aby spis dával pøehled
o prùbìhu trestního stíhání od nápadu vìci až do jejího skonèení.
(4) Po celou dobu trvání vazby v pøípravném øízení, musí
být dozorové spisy oznaèeny v pravém horním rohu výrazným
(zpravidla èerveným) oznaèením "VAZBA". Po skonèení vaz-

60)
61)

§ 158 odst. 3 trestního øádu, § 179a a násl. trestního øádu.
§ 161 odst. 1 trestního øádu.

(3) Ve vazebních vìcech se trestní spis opatøí v pravém horním rohu výrazným (zpravidla èerveným) oznaèením "VAZBA". Na obalu spisu se vyznaèí též údaje o konci lhùty zkušební doby podmínìného zastavení trestního stíhání a podmínìného odložení podání návrhu na potrestání.
(4) Jestliže po vyøízení vìci zùstává trestní spis policejního
orgánu na státním zastupitelství, uloží se s dozorovým spisem.
Trestní spis policejního orgánu se uschovává u státního zastupitelství vždy, pokud pøípravné øízení, o nìmž byl spis veden,
ukonèil vydáním meritorního rozhodnutí státní zástupce. Za
takové rozhodnutí se však nepovažuje pøerušení trestního stíhání podle § 173 odst. 1 písm. a) tr. ø. ani odložení vìci podle
§ 159a odst. 4 tr. ø. Zejména se trestní spis uloží na státním zastupitelství, pokud státní zástupce
a) vìc odložil podle § 159a odst. 1, 2 nebo odst. 3 tr. ø.
(napø. po zrušení usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání nebo poté, co nahradil usnesení policejního orgánu o odložení vìci svým vlastním rozhodnutím),
b) zastavil trestní stíhání podle § 172 tr. ø.,
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c) podmínìnì zastavil trestní stíhání podle § 307 tr. ø.,
d) schválil narovnání a zastavil trestní stíhání podle § 309
tr. ø.,
e) odstoupil od trestního stíhání mladistvého a zastavil
trestní stíhání podle § 70 zákona o soudnictví ve vìcech mládeže.
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nebo vrchní státní zastupitelství pro vìci vyøizované v trestním øízení na tìchto státních zastupitelstvích. Pro tvorbu tìchto spisù se pøimìøenì užijí ta ustanovení kanceláøského øádu
státního zastupitelství, která jsou vzhledem k druhu vyøizovaných vìcí nejbližší.
§ 146

(5) Podle zásad uvedených v odstavci 4 se postupuje i pøi
nakládání se spisem vedeným policejním orgánem o zkráceném pøípravném øízení. Tento spis se uloží na státním zastupitelství vždy, pokud státní zástupce vìc odložil podle § 179c
odst. 2 písm. b), e), f), g) nebo h) tr. ø.
§ 143
Odvolací spis v trestní vìci
(1) Odvolací spis se vede na krajských státních zastupitelstvích a na vrchních státních zastupitelstvích. Odvolací spis v
trestní vìci dokumentuje úèast státního zástupce v trestním
øízení u odvolacího soudu. Zakládá se pøi prvém zápisu do
pøíslušného rejstøíku pro každou samostatnì zapsanou vìc.
(2) Odvolací spis se skládá z obalu, spisového pøehledu a
písemností, které se do spisu chronologicky zakládají. Takto
se do spisu zakládá i stejnopis nebo kopie obžaloby a rozsudku soudu prvního stupnì, pøedložené nižším státním zastupitelstvím.
§ 144
Pøezkumný spis v trestní vìci
(1) Pøezkumný spis v trestní vìci se vede na krajských státních zastupitelstvích, na vrchních státních zastupitelstvích a na
Nejvyšším státním zastupitelství.
(2) V souladu s pùsobností pøíslušného státního zastupitelství se zakládá pro dokumentaci postupu státního zástupce pøi
a) pøezkoumávání rozhodnutí soudù a státních zástupcù
podle § 266 a násl. tr. ø.,
b) pøezkoumávání rozhodnutí státních zástupcù o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení vìci pøi výkonu oprávnìní nejvyššího státního zástupce podle § 174a
tr. ø.,
c) posuzování podmínek pro dovolání podle § 265a a násl.
tr. ø.
(3) Pøezkumný spis v trestní vìci se zakládá pøi prvém zápisu vìci do pøíslušného rejstøíku. Pro jeho zakládání a vedení
platí obdobnì § 143 odst. 2.
§ 145
Spis v trestní vìci
Spis v trestní vìci používá Nejvyšší státní zastupitelství

62)

§ 4 odst. 1 písm. b) zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
§ 78 zákona è. 169/1999 Sb.

Spis pro analytiku a legislativu
(1) Spis pro analytiku a legislativu vede Nejvyšší státní zastupitelství pro vìci, v nichž podává pøipomínky k návrhùm
právních pøedpisù, vypracovává vlastní legislativní návrhy,
zpracovává návrhy pokynù obecné povahy a opatøení nejvyššího státního zástupce nebo návrhy výkladových stanovisek,
jakož i podnìty podle § 12 odst. 4 zákona o státním zastupitelství, a zpracovává materiály jiné analytické povahy (zprávy
o èinnosti za uplynulý rok, zvláštní zprávy, atd.).
(2) Spis pro analytiku a legislativu mohou vést na základì
rozhodnutí vedoucího státního zástupce též vrchní státní zastupitelství.
§ 147
Spis o úèasti v obèanském soudním øízení
(1) Spis dokumentuje úèast státního zastupitelství v obèanském soudním øízení, které bylo zahájeno na jeho návrh nebo
do kterého státní zastupitelství vstoupilo, a úèast vyššího státního zastupitelství v øízení o opravném prostøedku. Spis také
dokumentuje vyøizování jiných obèanskoprávních vìcí na státním zastupitelství, i když se v nich státní zastupitelství samo
øízení neúèastní (napø. vyøizování dožádání v obèanskoprávních vìcech, provádìní šetøení o podmínkách ke vstupu do
øízení nebo k podání návrhu na zahájení øízení nebo k využití
jiného oprávnìní státního zastupitelství v obèanském soudním
øízení), u Nejvyššího státního zastupitelství slouží pro vedení
stanovisek podle § 67 odst. 2 zák. è. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
(2) Spis se zakládá pøi prvém zápisu do pøíslušného rejstøíku pro každou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu,
spisového pøehledu a písemností vztahujících se k vyøizované
vìci.
§ 148
Spis pro dozor nad výkonem trestu
(1) Spis dokumentuje èinnost povìøeného státního zástupce
pøi výkonu dozoru nad dodržováním právních pøedpisù pøi
výkonu trestu odnìtí svobody.62)
(2) Na vrchních státních zastupitelstvích se spis zakládá pro
výkon dohledu nad èinností uvedenou v odstavci 1. Na Nejvyšším státním zastupitelství se spis zakládá zejména pro vý-
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kon analytické a metodické èinnosti vztahující se k výkonu
dozoru uvedenému v odstavci 1.
(3) Spis se zakládá pøi prvním zápisu do pøíslušného rejstøíku pro každou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu,
spisového pøehledu a písemností vztahujících se k vyøizované
vìci.
§ 149
Spis pro dozor nad výkonem vazby

(2) Spis o poskytování informací dokumentuje postup pøi
pøijímání a vyøizování žádostí o poskytnutí informace, rozhodnutí o tìchto žádostech nebo jejich odložení, rozhodnutí
o odvolání proti rozhodnutí státního zastupitelství, které je povinným subjektem, v pøípadech, kdy o odvolání rozhoduje nejblíže vyšší státní zastupitelství, jakož i další podstatné okolnosti vztahující se k postupu podle tohoto zákona.
(3) Spis se zakládá pøi prvém zápisu do pøíslušného rejstøíku pro každou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu, spisového pøehledu a písemností vztahujících se k vyøizované vìci.

(1) Spis dokumentuje èinnost povìøeného státního zástupce
pøi výkonu dozoru nad dodržováním právních pøedpisù pøi
výkonu vazby.63)
(2) Na vrchních státních zastupitelstvích se spis zakládá pro
výkon dohledu nad èinností uvedenou v odstavci 1. Na Nejvyšším státním zastupitelství se spis zakládá zejména pro výkon analytické a metodické èinnosti vztahující se k výkonu
dozoru uvedenému v odstavci 1.
(3) Spis se zakládá pøi prvním zápisu do pøíslušného rejstøíku
pro každou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu, spisového pøehledu a písemností vztahujících se k vyøizované vìci.
§ 150
Spis pro dozor nad výkonem ústavní
nebo ochranné výchovy
(1) Spis dokumentuje èinnost státního zástupce povìøeného
dozorem nad dodržováním právních pøedpisù pøi výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zaøízeních.64)

§ 152
Všeobecný spis
(1) Spis se zakládá pro dokumentaci postupu státního zástupce
a) pøi vyøizování trestního oznámení,65)
b) v pøípravném øízení, pokud není dokumentován v jiném
druhu spisu,
c) pøi výkonu dohledu, není-li dokumentován v jiném druhu spisu,
d) pøi vyøizování jiného podání, pro které se nezakládá
jiný druh spisu.
(2) Jiným podáním (odstavec 1 písmeno d)) se rozumí napø.
nejasné podání, z jehož obsahu není zøejmé, co pisatel po státním zastupitelství požaduje nebo jímž je po státním zastupitelství požadováno opatøení, které není v jeho pravomoci.
(3) Spis se zakládá pøi prvém zápisu do pøíslušného rejstøíku pro každou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu,
spisového pøehledu a písemností, vztahujících se k vyøizované
vìci.

(2) Na krajských státních zastupitelstvích se spis zakládá zejména pro výkon dohledu nad èinností uvedenou v odstavci 1.
Na vrchních státních zastupitelstvích a na Nejvyšším státním
zastupitelství se spis zakládá zejména pro výkon analytické
a metodické èinnosti vztahující se k dozoru uvedenému v odstavci 1.
(3) Spis se zakládá pøi prvním zápisu do pøíslušného rejstøíku pro každou samostatnì zapsanou vìc. Skládá se z obalu,
spisového pøehledu a písemností vztahujících se k vyøizované
vìci.
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Správní spisy
§ 153
Druhy správních spisù
Správní spisy zapsané ve správním rejstøíku se tvoøí jako
a) spisy vìcné vedené podle heslovníku,
b) osobní spisy,
c) sbìrné spisy,
d) ostatní správní spisy.

§ 151
§ 154
Spis o poskytování informací
Vìcné spisy
(1) Spis se zakládá pro vìci týkající se poskytování informací podle zákona è. 106/1999 Sb., které se zapisují do rejstøíku SIN.

63)

64)

65)

(1) Vìcné spisy se tvoøí podle hesel, popøípadì podhesel
rozvedených v heslovníku (pøíloha è. 3).

§ 4 odst. 1 písm. b) zákona è. 283/1993 Sb.
§ 29 zákona è. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znìní zákona è. 208/2000 Sb.
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona è. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.
§ 39 zákona è. 109/2002 Sb.
§ 59, § 158 odst. 1, 2 tr. ø.
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(2) Èíslo písemnosti, která byla zapsána jako první do
správního rejstøíku, je vedoucím èíslem spisu. Každá další
písemnost se zapíše pod nové èíslo, oznaèí spisovou znaèkou,
èíslem listu a pøipojí se k vedoucímu èíslu vìcného spisu. Spojení se vyznaèí v poznámce u správního rejstøíku uvedením
vedoucího èísla.

èástka 6

Hlava tøetí
Vyøizování písemných pokynù kanceláøí
§ 158
Pokyny kanceláøi

(3) Vìcné spisy se zpravidla zakládají každý rok znovu. Podle rozsahu agendy mùže vedoucí státní zástupce naøídit, aby
byly vedeny více let. Vkládají se do obalu a ukládají se podle
hesel.
(4) Písemnosti týkající se úèetní evidence se ukládají podle
zásad pro vedení úèetní evidence v organizaèní složce státu
vydaných Ministerstvem financí.
(5) Tvoøí-li se vìcné spisy též podle podhesel, oznaèí se hlavním heslem i podheslem. Spisy tvoøené podle podhesel se vkládají do obalu. Spisová znaèka se vyznaèí v heslovníku u pøíslušného podhesla.
§ 155
Osobní spisy
(1) Osobní spisy se oznaèí jménem a pøíjmením zamìstnance, jehož se týkají. Na pøední stranì spisového obalu se vyznaèí jméno a pøíjmení zamìstnance a vedoucí èíslo spisu.
(2) Vedoucím èíslem spisu je èíslo jednací první došlé písemnosti; pod ním se spis vede do úplného skonèení.
(3) Podrobnosti o vedení osobních spisù, manipulaci s nimi
a jejich ukládání upravuje zvláštní pøedpis.66)
§ 156
Sbìrné spisy
Z písemností, které se týkají téže vìci a mají být spoleènì
vyøízeny (napø. hromadné výkazy, zprávy apod.), se vytvoøí
sbìrný spis. Do správního rejstøíku se v takovémto pøípadì zapíše jen první ve vìci došlá písemnost a všechny další písemnosti se k ní pøipojují.
§ 157
Ostatní správní spisy
(1) Správní spis, který obsahuje menší poèet podání a který
se netvoøí podle zásad pro vedení vìcných nebo osobních spisù, se ukládá do obalu. Na pøední stranì obalu se uvede vedoucí èíslo spisu. O založení spisového pøehledu platí ustanovení § 135.
(2) Spisy se ukládají podle vedoucích èísel.

66)

67)

(1) Státní zástupce, který vìc vyøizuje, uvede v konceptu
vyøízení nezbytné písemné pokyny pro kanceláø státního zastupitelství pro spisovou manipulaci (referátník). Tyto pokyny
(referáty) musí být pøehledné, srozumitelné a èitelné. Referát
musí být opatøen datem a podpisem (parafou) pracovníka, který pokyn pro kanceláø vyhotovil. Referáty obsahují zejména
a) údaje, z nichž je možno dovodit pøesné oznaèení adresáta,
b) struèné oznaèení vìci a jednací èíslo písemnosti adresáta, na kterou se odpovídá (nejsou-li tyto náležitosti
patrny již z konceptu vyøízení),
c) naléhavost vyhotovení a vypravení písemnosti, popøípadì naléhavost oèekávané odpovìdi oznaèením "Velmi pilné", "Pilné" nebo "Vazba",
d) zpùsob vypravení písemnosti, napø. FAXEM, elektronickou poštou, poslem, doruèovatelem státního zastupitelství; má-li být zásilka dodána prostøednictvím pošty,
stanoví i zpùsob jejího dodání podle zvláštního pøedpisu,67) napø. "doporuèené psaní", "dodejka", "dodáním
do vlastních rukou adresáta", "neukládat",
e) nezbytný poèet výtiskù, jež mají být hromadnì vyhotoveny; potøebný poèet výtiskù (stejnopisù) obžaloby
nebo návrhu na potrestání se pøípadnì též doplní na základì výzvy soudu,
f) zpùsob, jak má být se spisem naloženo (napø. "založ",
"lhùta 13.10."), popø. zpùsob vyøízení vìci.
(2) Má-li být opis odeslán vìtšímu poètu adresátù nebo
jsou-li adresátùm zasílány stejnopisy vyhotovené písemnosti
na vìdomí, musí být v konceptu uvedeny údaje, z nichž je
možno zjistit jednotlivé adresáty.
(3) Na místì urèeném na opisu pro podpis je nutno èitelnì
vyznaèit funkci a jméno státního zástupce, který listinu podepisuje; jestliže si státní zástupce nevyhradil vlastnoruèní podpis, pøipojí se za jeho jméno zkratka "v. r.". V tomto pøípadì
zamìstnanec, který porovnal prvopis s opisem, opatøí opis v levém dolním okraji ovìøovací doložkou "Za správnost vyhotovení", kterou opatøí svým podpisem. S doložkou "Za správnost vyhotovení" lze odesílat opisy obžalob, usnesení a jiných rozhodnutí, rùzné pøípisy, urgence apod. jen tehdy,
jestliže to pøipouští aprobaèní øád.
(4) Státní zástupce, který vyøizuje vìc s použitím záznamového zaøízení, pøedá kanceláøi spis se záznamovým médiem nebo odkazem na místo jeho uložení, písemným záznamem o tom, kdy vìc zpracoval, a pokyny podle odstavcù 1 a 2.
Pøepis záznamu podepíše státní zástupce, který vìc vyøizuje.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti è.j. 46/98-pers., kterou se stanoví zpùsob vedení osobního spisu, jeho obsah, podmínky jeho pohybu
a ochrana osobních údajù v nìm obsažených.
Vyhláška è. 286/2004 Sb.
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§ 159
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kdy do výpravny došel. Odeslání potvrdí v kontrolním razítku
datem a èitelným podpisem.

Pracovní postup pøi vyøizování pokynù
(1) Po schválení konceptu vyøízení a po jeho odevzdání kanceláøi opatøí jej neprodlenì zamìstnanec povìøený vedením
rejstøíku kontrolním razítkem a datem, kdy koncept došel, a zaøídí vyhotovení písemnosti. Kontrolní razítko má tento
pøedtisk:
Došlo: ............…........
Opsáno: ..........….......
Porovnáno: ................
Vypraveno: ................
(2) Do jednotlivých øádkù kontrolního razítka se uvede datum a èitelný podpis zamìstnance, který úkon provedl. V pøípadì diktátu se do øádku "Opsáno..." vyznaèí "diktát". V pøípadì pøepisu ze záznamového zaøízení se do øádku "Opsáno...." uvede oznaèení záznamového zaøízení, ze kterého byl
záznam pøepsán.
§ 160
Rychlost øízení
(1) Opisy je nutno vyhotovit s nejvìtším urychlením, a to ve
vìci vazební a pilné do 24 hodin, velmi pilné neprodlenì, a ostatní do 3 dnù od dodání konceptu k vyøízení kanceláøi. O oznaèení vìci jako "pilné" nebo "velmi pilné" rozhoduje státní zástupce nebo zamìstnanec, který vìc vyøizuje nebo schvaluje;
pøi tom je tøeba dbát hledisek odùvodnìnosti, racionality a hospodárnosti. Lhùta podle vìty první mùže být prodloužena se
souhlasem zamìstnance, který vìc schvaluje.
(2) Zamìstnanci, kteøí vyhotovují opisy, jsou odpovìdni za
to, že budou vyhotoveny vèas, svìdomitì a ve shodì s konceptem. Nesmí se v nich pøepisovat a škrtat. Zjistí-li v konceptu
chyby, nebo mají-li jiné pochybnosti o jeho správnosti, vyžádají si potøebné vysvìtlení a opravy od státního zástupce,
který vypracoval koncept.
(3) Opis s konceptem porovná zamìstnanec, který vyhotovil opis, spoleènì s jiným zamìstnancem kanceláøe. Zamìstnanec, který kontroluje opis, je odpovìdný za to, že se shoduje se znìním konceptu; provedení tohoto úkonu potvrdí v kontrolním razítku datem a èitelným podpisem. Jestliže si státní
zástupce, který vypracoval koncept, výslovnì vyhradil schválení opisu, pøedloží mu ho zamìstnanec kanceláøe po opsání
a porovnání s konceptem.
(4) Zamìstnanec, který odpovídá za vypravení, zaøídí, aby
opis byl odeslán zpùsobem uvedeným v konceptu téhož dne,

68)

69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)

(5) Vyhotovování opisù utajovaných písemností a manipulaci s nimi upravují zvláštní pøedpisy.68)
§ 161
Používání kulatého úøedního razítka
(1) Kulatým úøedním razítkem státního zastupitelství se státním znakem69) se opatøují
a) všechna rozhodnutí a opatøení státního zástupce, jimiž
nebo na základì nichž se v souladu s pøíslušným zákonem zakládají, mìní nebo ruší práva a povinnosti osob
zúèastnìných na øízení, které státní zastupitelství vede
v mezích své pùsobnosti, zejména meritorní rozhodnutí v trestním øízení, návrhy na zahájení obèanského
soudního øízení, prohlášení o vstupu do obèanského
soudního øízení, prohlášení o vystoupení z obèanského
soudního øízení, prohlášení o zpìtvzetí návrhu, a øádné
a mimoøádné opravné prostøedky proti rozhodnutím
soudu a jejich odùvodnìní, byly-li ohlášeny v prùbìhu
øízení pøed soudem,
b) pøi výkonu pùsobnosti v trestním øízení pøíkazy a souhlasy, podle nichž má být zasahováno do základních
práv a svobod nebo návrhy státního zástupce na vydání
takového souhlasu nebo pøíkazu, zejména pøíkazy k propuštìní z vazby,70) pøíkazy k naøízení prohlídky jiných
prostor, k zajištìní penìžních prostøedkù na úètu, návrhy na naøízení domovní prohlídky, na povolení odposlechu a záznamu telekomunikaèního provozu, na povolení použití agenta,71) pøíkazy k pøemístìní do jiné
vìznice,72) souhlasy s návštìvou obvinìného, který je
ve vazbì,73) žádosti státního zástupce o sdìlení údajù
podle § 8 odst. 2 tr. ø., naøízení sledování bankovního
úètu nebo úètu u Støediska cenných papírù podle § 8
odst. 3 tr. ø., návrhy soudu na vyslovení souhlasu ke
sdìlení údajù podle § 8 odst. 5 tr. ø.,
c) pøíkazy a naøízení vyplývající z výkonu dozorové funkce státního zástupce podle zvláštních pøedpisù, zejména pøíkazy k zachovávání pøedpisù platných pro výkon trestu odnìtí svobody nebo vazby, naøízení k propuštìní osoby, která je ve výkonu vazby nebo výkonu
trestu držena nezákonnì,74) pøíkazy k dodržování pøedpisù platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy, naøízení k propuštìní dítìte, které je v zaøízení nezákonnì,75)
d) žádosti o vzájemnou pomoc v právním styku s cizinou,
vèetnì žádosti o pøevzetí trestního stíhání,

Zákon è. 148/1998 Sb., o ochranì utajovaných skuteèností.
Vyhláška è. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a oznaèení stupnì utajení a o zajištìní administrativní bezpeènosti.
Zákon è. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolù Èeské republiky a o zmìnì nìkterých zákonù.
§ 71 odst. 6 vìta druhá, § 72 odst. 1 vìta tøetí a ètvrtá, § 72 odst. 2 trestního øádu.
§ 158e odst. 4 trestního øádu.
§ 20 odst. 1 vyhlášky è. 109/1994 Sb., kterou se vydává øád výkonu vazby, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 14 odst. 2 zákona è. 293/1993 Sb.
§ 78 odst. 1 písm. e), f) zákona è. 169/1999 Sb.
§ 39 odst. 2 písm. e), f) zákona è. 109/2002 Sb.
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e) doložky o úøedním ovìøení shody listin (§ 4 odst. 4 a 5),
jde-li o dùležité písemnosti zásadní povahy, zejména
mají-li sloužit jako dùkaz v øízení pøed soudem nebo
mají-li být odesílány do ciziny v rámci vzájemné právní pomoci,
f) poukazy k vydání úschovy (§ 113),
g) žádosti o zapùjèení spisù BIS,
h) záznamy o provedené uzávìrce rejstøíkù a evidenèních
pomùcek (pøíloha è. 1, èást I.),
i) služební prùkazy státních zástupcù,
j) v hospodáøsko-správní agendì dùležité doklady ve styku s penìžními ústavy (napø. podpisové vzory, kalendáø výplat, šeky pro výbìr hotovosti, pøíkazy k úhradì,
výèetky k výbìrùm hotovosti), a doklady potvrzující
pøíjmy zamìstnancù.
(2) Vznikne-li pochybnost o tom, zda má být listina opatøena kulatým úøedním razítkem, pøedloží zamìstnanec kanceláøe takovou listinu k rozhodnutí o zpùsobu oznaèení listiny
státnímu zástupci, v hospodáøsko-správní agendì øediteli správy (u okresního státního zastupitelství vedoucímu správy).

èástka 6

ního zástupce.
(6) O nahlédnutí do spisu podle odstavce 1, 3 nebo 4 uèiní
zamìstnanec povìøený vedením rejstøíku ve spise záznam, ve
kterém uvede jméno a bydlištì osoby, která do spisu nahlédla,
èíslo jejího obèanského prùkazu nebo jiného dokladu, ze
kterého lze ovìøit její totožnost, a dùvod nahlédnutí do spisu.
Totožnost osoby je nutno ovìøit pøed nahlédnutím do spisu.
(7) Nebrání-li tomu zvláštní pøedpisy, smí být kterýkoli spis
státního zastupitelství zapùjèen nebo dán k nahlédnutí jinému
státnímu zástupci, je-li toho tøeba k plnìní jeho služebních
úkolù. Pro nahlédnutí do osobního spisu nebo k jeho zapùjèení
platí i v tìchto pøípadech zvláštní pøedpis.66)
Èást pátá
ÚSCHOVA SPISÙ A VYØAZOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Hlava první
Úschova spisù

Hlava ètvrtá
Nahlížení do spisù a zapùjèování spisù

§ 163

§ 162

Úschova nevyøízených spisù

(1) Nahlížet do vyšetøovacích nebo trestních spisù lze jen za
podmínek § 65 tr. ø. Poøízení kopií nebo výpiskù a poznámek
podle tohoto ustanovení si oprávnìné osoby zajišt'ují zásadnì
samy pomocí technických prostøedkù, které si za tímto úèelem
na státní zastupitelství mohou dopravit. Nahlížet do spisù nebo poøizovat z nich kopie nebo výpisky lze jen za stálé pøítomnosti státního zástupce nebo jím povìøeného právního
èekatele èi zamìstnance kanceláøe. Pro úèely uvedené v tomto odstavci nesmìjí být spisy státního zastupitelství zapùjèovány mimo jeho objekt.

(1) Nevyøízené spisy, ve kterých jsou ustanovena jednání èi
výslechy, nebo ve kterých bìží lhùty, apod., se ukládají ve lhùtových obalech podle dat, kdy spisu bude tøeba.

(2) Pøi èinnosti podle odstavce 1 musí být zachována tajnost
údajù, na které se vztahuje státem uložená nebo uznaná povinnost mlèenlivosti. Pro zacházení s písemnostmi, které obsahují utajované informace, platí zvláštní pøedpisy.3)
(3) Vyøízené vyšetøovací nebo trestní spisy mohou být zapùjèeny soudu, jinému státnímu zastupitelství, orgánu policie,
Ministerstvu spravedlnosti a rovnìž správním úøadùm pro
úèely øízení o pøestupku. Jiným subjektùm nebo k jiným úèelùm mohou být vyšetøovací nebo trestní spisy zapùjèeny jen
s pøedchozím souhlasem okresního státního zástupce, u krajského státního zastupitelství námìstka krajského státního zástupce, u vrchního státního zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství øeditele odboru.
(4) Do jiných spisù státního zastupitelství než vyšetøovacích
nebo trestních lze nahlížet a je zapùjèovat mimo soustavu státního zastupitelství jen výjimeènì po pøedchozím souhlasu osob
uvedených v odstavci 3 vìtì druhé. Pro nahlížení do osobních
spisù platí zvláštní pøedpis.66)
(5) Nahlížet do spisù týkajících se kárného øízení vedeného
proti konkrétní osobì lze jedinì se souhlasem vedoucího stát-

(2) Trestní spisy, ve kterých bylo podmínìnì zastaveno
trestní stíhání nebo v nichž bylo rozhodnuto o podmínìném
odložení podání návrhu na potrestání, se ukládají v pøihrádkách roztøídìných podle lhùt, ve kterých konèí zkušební doba.
V jednotlivých pøihrádkách se spisy seøadí podle roèníkù a spisových znaèek. Je-li v nìkteré vìci více osob, u nichž došlo
k podmínìnému zastavení trestního stíhání nebo k podmínìnému odložení podání návrhu na potrestání, a zkušební doba
konèí v rùzných lhùtách, uloží se spis pod tou lhùtou, ve které
bude proveden nejdøíve dotaz. V dalším záznamu o osobách
se oznaèí vedle jména a pøíjmení osoby lhùta, pod kterou je
spis uložen.
(3) Stejnì jako v odstavci 2 se postupuje, byl-li vytvoøen
v øízení o podmínìném zastavení trestního stíhání nebo v øízení o podmínìném odložení podání návrhu na potrestání náhradní spis (§ 128). Poté, co bylo ohlednì všech osob rozhodnuto
podle nìkteré z alternativ uvedených v § 308 nebo v § 179h tr.
ø., pøipojí se náhradní spis jako pøíloha k dozorovému spisu.
§ 164
Úschova vyøízených spisù
(1) Vyøízené spisy se uschovávají oddìlenì od nevyøízených spisù podle jednotlivých druhù agendy, uspoøádány podle rejstøíkových èísel.
(2) Vyøízené spisy, ve kterých není tøeba žádného dalšího
opatøení (napø. vydání vìcí zajištìných pro trestní øízení), ode-
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vzdávají se po uzavøení rejstøíku k úschovì do spisovny, pokud vedoucí státní zástupce nebo jiný jím povìøený zamìstnanec o jejich úschovì nerozhodl jinak.
(3) Zamìstnanec povìøený vedením rejstøíku kontroluje nejménì jednou za 6 mìsícù, zda byly na spisovnu øádnì odevzdány všechny vyøízené spisy. Nebylo-li možno spis z dùvodù spisové manipulace (napø. z dùvodu doèasného pøipojení
k jinému spisu) na spisovnu odevzdat, zjišt'uje, zda dùvody
pro tento stav nadále trvají a je-li toho zapotøebí, èiní opatøení
k tomu, aby spis byl do úschovy spisovnì øádnì odevzdán
(napø. urguje jeho vrácení).
(4) V každé vìci musí být provedena spisová kontrola, pøi
níž je tøeba zjistit, zda byly vylouèeny a vráceny zapùjèené
spisy a vydány zapùjèené doklady a jiné pøílohy.
(5) Pøed odevzdáním vyøízených spisù do spisovny se zamìstnanec povìøený vedením rejstøíku nebo evidenèní pomùcky pøesvìdèí, zda byla provedena opatøení uvedená v odstavci 4.
§ 165
Vyznaèování údajù pøi odevzdání
vyøízených spisù do spisovny
(1) Pøi odevzdání vyøízených spisù do spisovny vyznaèí zamìstnanec povìøený vedením rejstøíku v pøíslušném rejstøíku
údaj "Spisovna" v položce umístìní spisu na spisovnu.
(2) Je-li tu nìkterý z dùvodù, pro které by byl spis (jeho
èást) vylouèen ze znièení, vyznaèí tuto skuteènost k pokynu
státního zástupce zamìstnanec povìøený vedením rejstøíku na
spisovém obalu a v poznámce u vìci pøíslušného rejstøíku poznámkou "Vylouèeno ze znièení". Pøi vyznaèování údajù nezbytných pro skartaci jinak postupuje podle zvláštních pøedpisù.76)
§ 166
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k tomu vedoucím státním zástupcem.
(2) Ve spisovnì se uschovávají vyøízené spisy, rejstøíky a evidenèní pomùcky oddìlenì podle druhù agendy a podle roèníkù. Spisy se ukládají v èíselném poøadí podle rejstøíkù, nebo
evidenèních pomùcek o nich vedených, ve svazcích. Svazky
se opatøí štítkem s oznaèením státního zastupitelství, na nìmž
se vyznaèí druh agendy (oznaèení rejstøíku nebo evidenèní pomùcky), roèník a rozsah uložených spisù (napø. spisy agendy
ZT : 1 - 100, 101-200).
(3) Správní spisy utvoøené jako vìcné spisy se do spisovny
ukládají podle hesel s uvedením vedoucích èísel a podle roèníkù, ostatní správní spisy se ukládají podle vedoucích èísel.
Vedoucí státní zástupce mùže rozhodnout o jiném zpùsobu
uložení správních spisù ve spisovnì.
(4) Na místo spisù, o nichž uèinil vedoucí státní zástupce
jiné opatøení než uložení ve spisovnì, se vloží lístek s odkazem na toto opatøení.
(5) U velkých státních zastupitelství mùže vedoucí státní
zástupce naøídit, aby ve spisovnì byl veden pøehledný plán
o uložených spisech, uzná-li to za vhodné pro snazší a rychlejší vyhledávání spisù.
(6) Písemnosti úèetní evidence se ukládají oddìlenì od jiných písemností a zapisují se do archivní knihy.
(7) Zamìstnanec povìøený vedením spisovny je povinen
dbát o vhodné uložení spisù ve spisovnì. Je povinen též uèinit
opatøení k usnadnìní práce archivních orgánù spojené s odbornou archivní prohlídkou, a podle možnosti vyhradit pro
tento úèel archivním pracovníkùm zvláštní místnost.
(8) Osobní spisy se na spisovnu neukládají. Manipulaci s nimi upravuje zvláštní pøedpis.66)
§ 168
Vydávání spisù ze spisovny

Evidence spisù odevzdaných do spisovny
O spisech odevzdaných na spisovnu se vede evidence, jejíž
souèástí je i evidence vypùjèených spisù a evidence skartaèních lhùt s možností vygenerování automatického návrhu spisu ke skartaci. Evidence musí umožnit zjištìní pohybu a umístìní libovolného spisu v kterékoli dobì.
Hlava druhá
Èinnost spisovny a skartace spisù

(1) Ze spisovny mùže vydat vyøízené spisy jen zamìstnanec
povìøený vedením spisovny, a to na podkladì vyplnìného a zamìstnancem povìøeným vedením rejstøíku podepsaného
dvoudílného tiskopisu - potvrzení o vydání spisu ze spisovny
(§ 169). Prvé díly tìchto tiskopisù (žádanky) tvoøí lístkový
pøehled vydaných spisù, uspoøádaný podle spisových znaèek;
druhé díly (potvrzenky) se ukládají na místa vydaných spisù
jako doklad o vydání spisu se spisovny.

Spisovna

(2) Nejménì jedenkrát za šest mìsícù provede povìøený zamìstnanec kontrolu lístkového pøehledu a vyžádá vrácení spisù zapùjèených pøed dobou delší než šest mìsícù. Na žádance
lístkového pøehledu vyznaèí, kdy byl spis vyžádán zpìt.

(1) Spisovna je spoleèná pro všechny organizaèní útvary téhož státního zastupitelství; spravuje ji zamìstnanec urèený

(3) Pøi vrácení spisu se žádanka z lístkového pøehledu
vyøadí a založí do spisu; potvrzenka se vrátí pøíslušnému za-

§ 167

76)

§ 66 zákona è. 499/2004 Sb., o archivnictví a o zmìnì nìkterých zákonù.
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mìstnanci, který ji pøiloží k pokynu státního zástupce, jímž
bylo zapùjèení spisu vyžádáno.
(4) Bylo-li žádáno o vydání spisu proto, že se má v øízení
pokraèovat pod novou spisovou znaèkou, založí se k žádance
i potvrzenka namísto vydaného spisu; na žádance se vyznaèí
též nová spisová znaèka.
§ 169

èástka 6

jen tehdy, jestliže je to potøebné pro další prùbìh trestního øízení a nejde o vìci, jejichž úschova na státním zastupitelství je
vylouèena. Státní zástupce se v takovém pøípadì osobnì pøesvìdèí, zda byly s trestním spisem státnímu zastupitelství pøedány vìci zajištìné v trestním øízení a zda byly vzaty do evidence.
(3) Vìci pøejímají dva zamìstnanci urèení vedoucím státním zástupcem, z nichž jeden je povìøen vedením knihy úschov.

Potvrzení o vydání spisu ze spisovny
(1) Žádanka a potvrzenka o vydání spisu ze spisovny a potvrzení pøíjmu se tiskne v podobì dvoudílného formuláøe, jehož oba díly se rozmìry i obsahem shodují. Žádanka obsahuje znaèku žádaného spisu, údaj o tom, který útvar spis žádá,
jednací èíslo, k nìmuž jej žádá, datum vyžádání spisu, den,
kdy byl spis vydán, podpis pøíjemce a èitelný podpis zamìstnance povìøeného vedením rejstøíku. Na žádance se uvádí též
poznámky o lhùtách a urgencích vrácení spisu.
(2) Formuláøe se vyhotovují dvojmo (kromì pøípadných
dalších údajù v rubrice "Poznámky o lhùtách a urgencích").

(4) Postup pøi výkonu zajištìní zajištìného majetku obvinìného (§ 110 odst. 1 písm. b)) stanoví zvláštní pøedpis.78)
§ 172
Úschova trestních depozit a vìcí
(1) Pøedmìty, které vzalo státní zastupitelství do úschovy
(trestní depozita a zajištìné vìci, § 110 odst. 1 písm. a)) a zajištìný majetek obvinìného, bez ohledu na to, byl-li tento zajištìný majetek vzat do úschovy státního zastupitelství èi nikoli (§ 110 odst. 1 písm. b)), se vedou v evidenci státního zastupitelství (§ 110 a násl.).

§ 170
Vyøazování písemností (skartace)
Vyøazování vyøízených písemností na státním zastupitelství
upravuje skartaèní øád vydaný podle zvláštního zákona.77)
Èást šestá
MANIPULACE S VÌCMI ZAJIŠTÌNÝMI
V TRESTNÍM ØÍZENÍ
Hlava první
Pøejímání a úschova vìcí zajištìných v trestním øízení
§ 171
Pøejímání vìcí
(1) Vìci zajištìné v trestním øízení, které byly zajištìny za
úèelem provedení dùkazu a které nelze založit do trestního
spisu nebo k nìmu pøipojit jako pøílohu (§ 172 odst. 9), zùstávají zásadnì v úschovì u pøíslušného policejního orgánu. Státní zástupce dbá na to, aby po skonèení pøípravného øízení byl
seznam tìchto vìcí doruèen státnímu zastupitelství s trestním
spisem.
(2) Pøedání vìcí zapsaných v seznamu uvedeném v odstavci
1 do úschovy státnímu zastupitelství vyžádá státní zástupce

77)
78)

79)
80)

(2) Vìci zajištìné v trestním øízení se na státním zastupitelství uschovávají ve zvláštní místnosti k tomu urèené, u malých
státních zastupitelství ve zvláštní skøíni; trestní depozita se
uschovávají v plamenuvzdorné skøíni. Místnost nebo skøíò, ve
které jsou vìci uschovány, musí být øádnì zabezpeèena.
(3) Nemùže-li státní zastupitelství bezpeènì zajistit úschovu
trestního depozita, uloží je u penìžního ústavu, který se zabývá úschovou cenností. Náklady takového uložení hradí státní zastupitelství.
(4) Je-li tøeba u vkladních knížek, které byly vzaty do úschovy, zajistit zákaz výplaty vkladu, aby po dobu úschovy bylo zabránìno jejich zneužití, státní zástupce rozhodne o zajištìní vkladu podle zvláštního právního pøedpisu.79)
(5) Hotové peníze lze pøejímat a uschovat v pokladnì nebo
plamenuvzdorné skøíni jen, naøídí-li tak státní zástupce za úèelem zachování totožnosti penìz, jinak mohou být pøevzaty
pouze složením na depozitní úèet státního zastupitelství. Na
depozitní úèet státního zastupitelství se ukládají též ostatní penìžité èástky, které pøijímá státní zastupitelství v rámci plnìní
úkolù pøi výkonu pùsobnosti podle zákona, zejména v trestním øízení.80)
(6) Úschova cizozemských penìz (valut), cenných papírù,
nezpracovaných drahých kovù a surových diamantù se øídí zákonnými pøedpisy. Státní zastupitelství k tomu úèelu zøídí de-

§ 66 odst. 2 zákona è. 499/2004 Sb.
Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 12/2003, jímž se upravuje postup státních zástupcù pøi trestním stíhání osob, pøi
výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pøípravném øízení trestním a postup v trestním øízení soudním, ve znìní pokynu obecné povahy
poø. è. 4/2004.
§ 79b tr. ø.
Napø. penìžitá jistota podle § 47a tr. ø., penìžitá záruka podle § 73a tr. ø., penìžitá èástka složená obvinìným v souvislosti s návrhem na narovnání podle § 311 tr. ø.
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pozitní úèet u pøíslušného penìžního ústavu.
(7) Pøi podávání tuzemských i cizozemských penìz na úèet
soudu se obdobnì užije § 182 odst. 1.
(8) Uschované vìci musí zùstat v nezmìnìném stavu. Musí
být uchovávány ve stavu, v jakém byly pøevzaty, aby stopy
trestného èinu, pokud se na nich nacházejí, nebyly z nich
odstranìny nebo porušeny, nebo aby nedošlo k zámìnì s jinými pøedmìty.
(9) Vìci malých rozmìrù a nepatrné ceny (jako napø. písemné a listinné dùkazy) mohou být založeny do trestního spisu
nebo k nìmu pøipojeny jako pøíloha.
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v jehož stavu jsou vedeny; nelze-li takový útvar zjistit, odevzdá je útvaru, který oznaèí velitel nejbližšího vojenského útvaru nebo øeditel okresního øeditelství Policie ÈR.
(2) Pøedmìty zøejmì vojenského pùvodu, kterých je tøeba
k dalšímu øízení a které nelze uschovat u státního zastupitelství, dají se do úschovy útvaru urèenému velitelem nejbližšího
vojenského útvaru.
(3) Souèástí výzbroje nebo výstroje pøíslušníkù Policie ÈR
odevzdá státní zástupce správì kraje Policie Èeské republiky,
souèásti výzbroje a výstroje pøíslušníkù Vìzeòské služby generálnímu øeditelství Vìzeòské služby.
§ 176

§ 173
Vìci uložené u schovatele
(1) Vìci (§ 110 odst. 1 písm. a)), které nelze na státním zastupitelství uschovat (napø. živá zvíøata, zvlášt' objemné vìci
a vìci, které vyžadují zvlášt' odborné úschovy) státní zastupitelství do úschovy zásadnì nepøebírá. Mají-li být z dùležitého
dùvodu zajištìny a uschovány na základì rozhodnutí státního
zástupce a pod odpovìdností státního zastupitelství, takové
vìci se popíší a uschovají u právnické nebo fyzické osoby,
která se zabývá uschováváním takovýchto vìcí, nebo u jiného
schovatele. Možnost, podmínky a náklady úschovy projedná
v takovýchto pøípadech státní zástupce vždy pøedem.

Jedy, jiné nebezpeèné látky
a èásti lidských nebo zvíøecích tìl
Jedy a jiné nebezpeèné látky, vèetnì látek omamných a psychotropních82) a èásti lidských nebo zvíøecích tìl, se nesmìjí na
státním zastupitelství pøijímat a uschovávat. Budou-li státnímu zastupitelství zaslány, státní zastupitelství o tom neprodlenì uvìdomí nejbližší útvar Policie ÈR, kterému se podle jeho pokynù pøedají. Èásti zvíøecích tìl, jejichž zachování není
k provedení dùkazù potøebné, se podle pokynu státního zástupce pøedají asanaènímu podniku,83) nelze-li je na státním zastupitelství neškodnì odstranit.
§ 177

(2) Zajištìný majetek obvinìného (§ 110 odst. 1 písm. b))
spravuje státní zastupitelství podle zvláštního zákona.56)
§ 174
Výbušné látky a støelné zbranì
Zbranì a støelivo,81) vèetnì replik støelných zbraní, èástí
zbraní a støeliva a výbušniny se nesmìjí na státním zastupitelství pøijímat a uschovávat. Budou-li státnímu zastupitelství
zaslány, uvìdomí o tom neprodlenì nejbližší útvar Policie ÈR,
kterému se podle jeho pokynù pøedají.

Prùmyslové suroviny
U prùmyslových surovin, pokud jich bude tøeba k provedení dùkazù, je nutno bezodkladnì zajistit dùkaz vzetím vzorku, zjištìním totožnosti, jakosti, ceny a dalších podle okolností pøípadu nutných skuteèností.
Hlava druhá
Rozhodování o vìcech vzatých do úschovy
§ 178

§ 175
Souèásti výzbroje nebo výstroje ozbrojených sil a sborù

Pøíslušnost státního zástupce k rozhodnutí
o vìcech vzatých do úschovy

(1) Souèásti vojenské výzbroje a výstroje odevzdá státní
zástupce, jakmile jich nebude tøeba pro trestní øízení, útvaru,

Rozhodovat o vìcech zajištìných pro úèely trestního øízení
podle trestního øádu84) nebo podle zvláštního pøedpisu,56) po-

81)

82)

83)

84)

Zákon è. 119/2002 Sb., o støelných zbraních a støelivu a o zmìnì zákona è. 156/2000 Sb., o ovìøování støelných zbraní, støeliva a pyrotechnických pøedmìtù a o zmìnì zákona è. 288/1995 Sb., o støelných zbraních a støelivu (zákon o støelných zbraních), ve znìní zákona è. 13/1998
Sb., a zákona è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, (zákon o zbraních), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Zákon è. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní zákona è. 186/2004 Sb.
Zákon è. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Naøízení vlády è. 114/1999 Sb., kterým se pro úèely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škùdce, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
§ 41 odst. 1 písm. a) zákona è. 166/1999 Sb., o veterinární péèi a o zmìnì souvisejících zákonù (veterinární zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 80 tr. ø.
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kud byly pøevzaty do úschovy státního zastupitelství, pøísluší
od doruèení seznamu vìcí podle § 171 odst. 1 nebo od pøevzetí vìcí podle § 171 odst. 2 až do podání obžaloby státnímu
zástupci, nejde-li o pøípad podle § 179 vìty druhé.
§ 179
Pøíslušnost k rozhodnutí pøi vrácení vìci k doplnìní
Pøi vrácení vìci policejnímu orgánu k doplnìní85) rozhodne
státní zástupce, zda vìci pøevzaté podle § 171 odst. 2 zùstanou
na státním zastupitelství, nebo zda se vrátí policejnímu
orgánu. I v pøípadì, že vìci zùstanou na státním zastupitelství,
pøísluší až do skonèení pøípravného øízení u policejního orgánu rozhodovat o tìchto vìcech podle trestního øádu tomuto
policejnímu orgánu; státní zástupce zajistí po doruèení rozhodnutí policejního orgánu provedení pøíslušných opatøení.
Hlava tøetí
Nakládání s úchovami a jejich vydání
§ 180
Podklad pro vydání úschovy
(1) Trestní depozita a zajištìné vìci pøevzaté do úschovy
státním zastupitelstvím podle § 110 odst. 1 písm. a) a evidované v knize úschov, mohou být vydány jen na základì pravomocného rozhodnutí státního zástupce nebo soudu; jde-li o vìci uvedené v § 179 vìtì druhé, náleží toto rozhodnutí policejnímu orgánu, který vede øízení v dobì rozhodování o vydání
vìci.
(2) K vydání úschovy je zapotøebí písemného poukazu státního zástupce k vydání úschovy (§ 182), nestanoví-li kanceláøský øád jinak.
(3) Na vydání vìcí evidovaných v knize úschov jako zajištìný majetek obvinìného (§ 110 odst. 1 písm. b)) se užije tento kanceláøský øád, nestanoví-li zvláštní pøedpis56) jinak.
§ 181
Nakládání s úschovami
(1) S trestními depozity a vìcmi zajištìnými pro úèely trestního øízení, které státní zastupitelství pøevzalo do úschovy a kterých již není tøeba k dalšímu øízení, se naloží podle pøíslušných ustanovení trestního øádu.86) Zajištìné vìci, které pravomocným soudním rozhodnutím nebo na základì zvláštního
zákona pøipadly státu,87) se podle pokynu státního zástupce
pøedají na potvrzení organizaèní složce státu pøíslušné k hospodaøení s majetkem odpovídajícího druhu.88)
(2) Odchylnì od odstavce 1 se nakládá se zajištìnými vìc-

85)
86)
87)
88)
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mi v tìchto pøípadech
a) telekomunikaèní a radiokomunikaèní technika, záznamová technika, výpoèetní technika a dopravní prostøedky se pøedají Policii Èeské republiky - správì policie
v kraji, v jejímž obvodu je sídlo státního zastupitelství;
zbranì, støelivo a výbušniny státní zastupitelství nepøejímá a jejich realizaci nezajišt'uje (§ 174),
b) radioaktivní materiál a radioaktivní odpady státní zastupitelství nepøejímá a neuschovává; jejich úschovu
zajišt'uje Správa úložišt' radioaktivních odpadù,
c) souèásti výstroje a výzbroje pøíslušníkù Policie Èeské
republiky se pøedají Policii Èeské republiky - správì
policie v kraji, v jejímž obvodu je sídlo státního zastupitelství,
d) souèásti vojenské výstroje a výzbroje se pøedají velitelství nejbližšího vojenského útvaru,
e) souèásti výstroje a výzbroje pøíslušníkù Vìzeòské služby se pøedají generálnímu øeditelství Vìzeòské služby,
f) cestovní doklady obèanù Èeské republiky, obèanské
prùkazy, další prùkazy a osvìdèení vydané povìøenými
obecními úøady (obecními úøady s rozšíøenou pùsobností) nebo jinými pøíslušnými orgány ve správním øízení, nebo tyto doklady padìlané nebo pozmìnìné, se
pøedají Ministerstvu vnitra - odboru správních èinností,
g) cestovní doklady, prùkazy a legitimace cizích státních
pøíslušníkù nebo osob nezjištìné státní pøíslušnosti
vèetnì tìchto dokladù nebo prùkazù nebo legitimací
padìlaných nebo pozmìnìných, se pøedají Policejnímu
prezidiu Èeské republiky - Øeditelství služby cizinecké
a pohranièní policie,
h) øidièské prùkazy se pøedají pøíslušnému obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, v jehož obvodu má
držitel øidièského prùkazu trvalý pobyt; nelze-li pøíslušnost tohoto úøadu zjistit, pøedají se obecnímu úøadu
obce s rozšíøenou pùsobností v místì sídla státního zastupitelství,
i) pøedmìty sloužící k páchání nebo k usnadnìní trestné
èinnosti, jde-li o vìci využitelné v kriminalistickotechnické nebo znalecké èinnosti, pøípadnì pro potøeby
kriminalistických evidencí nebo sbírek, se pøedají Kriminalistickému ústavu Praha nebo odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie Èeské republiky - správì policie v kraji, v jejímž obvodu je sídlo státního zastupitelství, pokud o tyto pøedmìty po pøedchozím projednání se státním zastupitelstvím projevily zájem,
j) obdobnì podle písmena i) se postupuje u zaøízení sloužících k výrobì omamných a psychotropních látek a u
publikací týkajících se této oblasti,
k) realizaci omamných a psychotropních látek, prekursorù, jedù a jiných nebezpeèných látek uložených v režimových skladech Policie Èeské republiky zajišt'uje policejní orgán, který byl ve vìci èinný v pøípravném øízení; státní zastupitelství tyto vìci nepøijímá a neuschovává (§ 176),

§ 174 odst. 2 písm. d) tr. ø.
§ 80, § 81 tr. ø.
Napø. § 81 odst. 2 vìta druhá tr. ø., § 135 odst. 1, 3 a § 456 obèanského zákoníku.
§ 9 až 11 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 18 vyhlášky è. 62/2001 Sb., o hospodaøení organizaèních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
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l) pøedmìty obsahující utajované informace podle zvláštního zákona3) nebo které souvisejí s ochranou utajovaných informací, se pøedají Národnímu bezpeènostnímu
úøadu,
m) padìlaná a pozmìnìná tuzemská a cizozemská platidla, cenné papíry a platební dokumenty se pøedají Èeské
národní bance - odboru penìžnímu,
n) vìci získané v souvislosti s porušením celnì právních
pøedpisù se pøedají celnímu orgánu, v jehož obvodì je
sídlo státního zastupitelství,
o) výrobky, které jsou pøedmìtem spotøební danì89) a neoznaèené tabákové výrobky90) se pøedají pøíslušnému
celnímu orgánu,91)
p) jedince (exempláøe) rostlin a živoèichù odebraných podle zvláštních pøedpisù se pøedají Ministerstvu životního prostøedí,
q) surové diamanty se pøedají Celnímu úøadu Kladno.92)
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øejné správy apod.), musí být uvedeno jméno, pøíjmení a funkce zamìstnance, jemuž se vìc vydává a nevyplývá-li oprávnìní k pøevzetí vìci z jeho funkce nebo zaøazení, uvede se
i odkaz na zmocnìní k pøevzetí vìci. Tento zamìstnanec potvrdí pøevzetí vlastnoruèním podpisem a pokud možno úøedním razítkem. Obdobnì se postupuje, je-li pøíjemcem právnická osoba.
(6) Byla-li vìc zaslána oprávnìnému pøíjemci poštou, pøipojí se stvrzenka k výtisku pøíslušného listu z knihy úschov,
který se založí do dozorového spisu. Potvrzenku o odeslání
vìci vzaté do úschovy je nutno pøipojit podle pøedchozí vìty
i v pøípadech, kdy trestní vìc byla postoupena jinému státnímu zastupitelství, u zabrání vìci (§ 73 tr. zák.), byla-li vìc zaslána orgánu oprávnìnému spravovat majetek zajištìný pro
úèely trestního øízení, pøi odeslání vìci pøíslušnému útvaru
Policie nebo vojenskému útvaru. Trestní depozitum se odesílá
poštou vždy jako cenná zásilka.

§ 182
Postup pøi vydávání úschov
(1) Úschovu (trestní depozitum, zajištìnou vìc nebo zajištìný majetek obvinìného) lze z úschovy státního zastupitelství vydat jen na písemný poukaz státního zástupce k vydání
úschovy, který musí obsahovat stanovené náležitosti (§ 113).
Má-li být vydána úschova na základì soudního rozhodnutí,
musí být k jejímu vydání pøedložen též písemný poukaz
soudu. Má-li být z úschovy státního zastupitelství vydána vìc
uvedená v § 179 vìtì druhé, musí být k jejímu vydání pøedložen písemný poukaz pøíslušného policejního orgánu. Bez
poukazu k vydání úschovy vystaveného státním zástupcem,
soudem a jde-li o pøípad uvedený v pøedchozí vìtì, policejním
orgánem, nelze úschovu vydat.
(2) Postup podle odstavce 1 se neužije, pokud je pøedmìtem
úschovy zajištìná vìc nebo zajištìný majetek obvinìného,
které nejsou trestním depozitem, a pøedávají se spolu s trestním spisem do úschovy jinému orgánu èinnému v trestním
øízení v rámci probíhajícího trestního øízení (napø. soudu pøi
podání obžaloby nebo policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci konajícímu vyšetøování pøi vrácení vìci k doplnìní).
(3) Vydání provede zamìstnanec povìøený správou úschov,
a jde-li o vydání trestního depozita, uèiní tak spolu se zamìstnancem povìøeným vedoucím státním zástupcem souèinností
pøi pøijímání a vydávání trestních depozit.
(4) Pøejímá-li vydávaný pøedmìt úschovy oprávnìný pøíjemce na státním zastupitelství, stvrdí jeho pøevzetí na písemném potvrzení vlastnoruèním podpisem s uvedením bydlištì
a èísla obèanského prùkazu nebo cestovního dokladu, z nìhož
musí být pøed vydáním vìci zjištìna jeho totožnost.
(5) Je-li pøíjemcem zamìstnanec jiného úøadu (orgánu ve-

89)
90)
91)
92)
93)

(7) Nelze-li pøedmìt úschovy vydat a naøídí-li státní zástupce, aby byl pøedmìt úschovy odevzdán do sbìru, do kriminalistických sbírek nebo znièen, založí se potvrzenka o tomto úkonu do dozorového spisu. Byl-li pøedmìt úschovy znièen
na státním zastupitelství, potvrdí znièení vìci vlastnoruèním
podpisem státní zástupce, který o znièení rozhodl a ten, kdo je
provedl, na záznamu o tomto úkonu, který se založí do dozorového spisu. Tento postup je vylouèen, je-li pøedmìtem úschovy trestní depozitum.
§ 183
Nakládání s vìcmi bezcennými
S vìcí bezcennou se naloží jako s odpadem.93) Záznam o tom,
jak bylo s vìcí naloženo se založí do trestního spisu a v opise
do dozorového spisu v trestní vìci.
Èást sedmá
ZMÌNA POKYNU OBECNÉ POVAHY NEJVYŠŠÍHO
STÁTNÍHO ZÁSTUPCE JÍMŽ SE UPRAVUJÍ
NÁLEŽITOSTI VYHOTOVOVÁNÍ
ROZHODNUTÍ STÁTNÍHO ZÁSTUPCE
§ 184
Èl. 5 pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce
poø. è. 7/2000 ze dne 11. èervence 2000, jímž se upravují podrobnosti vyhotovování obžalob, ostatních návrhù soudu, jiných rozhodnutí a opatøení v trestních vìcech státními zástupci a jímž se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyššího
státního zástupce poø. è. 6/1996, kterým se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynu obecné povahy poø. è. 2/2000 a ve znìní pozdìjších pokynù obecné pova-

§ 42 zákona è. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
§ 114 zákona è. 353/2003 Sb.
§ 11 odst. 1 písm. c) zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní zákona è. 353/2003 Sb.
§ 4 odst. 5 zákona è. 440/2003 Sb.
Zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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hy nejvyššího státního zástupce, se zrušuje.
Èást osmá
ZMÌNA POKYNU OBECNÉ POVAHY NEJVYŠŠÍHO
STÁTNÍHO ZÁSTUPCE JÍMŽ SE UPRAVUJÍ
PODROBNOSTI PODÁVÁNÍ INFORMACÍ
STÁTNÍMI ZASTUPITELSTVÍMI
§ 185
Èást šestá pokynu obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 11/2000 ze dne 13. prosince 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 poø. è. 2/2000,
pokynu obecné povahy poø. è. 7/2000, pokynu obecné povahy
poø. è. 10/2000 a ve znìní pozdìjších pokynù obecné povahy
nejvyššího státního zástupce, se zrušuje.
Èást devátá
USTANOVENÍ SPOLEÈNÉ, ZRUŠOVACÍ,
USTANOVENÍ PØECHODNÁ A ZÁVÌREÈNÁ
§ 186
Ustanovení spoleèné
Tam, kde se mluví o povìøeném státním zástupci, rozumí se
jím státní zástupce povìøený podle zvláštních pøedpisù k výkonu dozoru nad dodržováním zákonnosti v místech, v nichž
je vykonáváno omezení svobody osob.
§ 187
Ustanovení pøechodná
(1) K pøechodu na vedení rejstøíkù a evidenèních pomùcek
u státních zastupitelství výluènì pomocí výpoèetní techniky je
tøeba pøivolení Ministerstva spravedlnosti. Návrh na vydání
tohoto povolení pøedloží vedoucí státní zástupce a jde-li o okresní státní zastupitelství, vedoucí okresní státní zástupce prostøednictvím pøíslušného krajského státního zástupce, Nejvyššímu státnímu zastupitelství spolu s doklady o provedené
kontrole statistických výstupù a jejích výsledcích z hlediska
úplnosti zápisù v rejstøících a správnosti statistických výstupù
z nich v rozsahu agendy státního zastupitelství, jejíž pøevedení
na výluènì poèítaèové zpracovávání podle odstavce 1 se požaduje, a to nejménì za jedno uzavøené ètvrtletní vykazovací období a nejménì jedno další uzavøené období, které nesmí být
kratší než jeden mìsíc.
(2) Rejstøíky a evidenèní pomùcky vedené do úèinnosti to-

èástka 6

hoto pokynu obecné povahy u státních zastupitelství, která zavádìjí poèítaèový informaèní systém, se vedou u tìchto státních zastupitelství nadále, až do vydání rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o povolení pøevodu agendy na výluènì poèítaèové zpracovávání v informaèním systému.
(3) Evidence vìcí zapsaných v dosavadních rejstøících a evidenèních pomùckách se dokonèí do jejich vyøízení podle dosavadního kanceláøského øádu. To platí i o evidenci úschov zapsaných do nabytí úèinnosti tohoto pokynu obecné povahy
v dosavadní knize vìcí vzatých do úschovy a v knize trestních
depozit. K vydání takových vìcí se však použije poukaz k vydání úschovy podle vzoru è. 22 tohoto kanceláøského øádu.
(4) Zajištìný majetek obvinìného (§ 110 odst. 1 písm. b)),
u nìhož je dána k okamžiku úèinností tohoto kanceláøského
øádu pøíslušnost státního zastupitelství k vykonávání úkonù
podle zákona è. 279/2003 Sb., se zaeviduje v knize úschov
zpìtnì, v poøadí èasové posloupnosti pøedcházející záznamùm
o majetku, u nìhož pøíslušnost k vykonávání úkonù státního
zastupitelství vznikne až po nabytí úèinnosti tohoto kanceláøského øádu. To neplatí, jde-li o majetek, který je již v plném
rozsahu jeho zajištìní evidován v evidencích podle odstavce
3; nebylo-li dosud u takto evidovaného majetku vyznaèeno, že
jde o zajištìný majetek obvinìného, uvede se u pøíslušné
položky zápisu v knize úschov nebo v knize trestních depozit
u oznaèení vìci èervenì zkratka "ZM".
(5) Vìci z agendy podmínìného propuštìní a pøeøazení zapsané v dosavadním všeobecném rejstøíku Zn a neskonèené
k datu úèinnosti tohoto kanceláøského øádu, se do rejstøíku pro
agendu podmínìného propuštìní a pøeøazení nepøevádìjí; jejich evidence se dokonèí v dosavadním rejstøíku podle odstavce 3 první vìty.
(6) Obaly na spisy podle dosavadních vzorù lze používat až
do vyèerpání zásob. Formuláøe rejstøíkù a ostatních evidenèních pomùcek lze používat až do vyèerpání zásob za pøedpokladu, že jejich obsah odpovídá obsahu rejstøíkù a ostatních
evidenèních pomùcek podle tohoto kanceláøského øádu, nebo
pokud je lze pøi zachování pravidel stanovených pro jejich vyplòování jednoduchou úpravou pøizpùsobit novým vzorùm.
(7) Do doby schválení metodických pøíruèek a návodù na
používání poèítaèového programu zajišt'ujícího vedení evidencí u státního zastupitelství Nejvyšším státním zastupitelstvím podle § 5 odst. 5, se postupuje podle dosavadních metodických pøíruèek a návodù vydaných a aktualizovaných dodavatelem aplikaèního vybavení.
§ 188
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
1. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
6/1996 ze dne 4. prosince 1996, kterým se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství.
2. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
2/2000 ze dne 25. ledna 2000, jímž se mìní pokyn obecné
povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996, kte-
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rým se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství.
3. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
10/2000 ze dne 25. záøí 2000, jímž se mìní a doplòuje pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
6/1996 ze dne 14. prosince 1996, kterým se vydává Kanceláøský øád státního zastupitelství, ve znìní pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 2/2000 a poø.
è. 7/2000.
4. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
6/2001 ze dne 13. prosince 2001, kterým se mìní pokyn
obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996,
kterým se vydává kanceláøský øád státního zastupitelství,
ve znìní pokynù obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 2/2000, poø. è. 7/2000, poø. è. 10/2000 a poø.
è. 11/2000.
5. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
5/2002 ze dne 26. èervna 2002, 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 nejvyššího
státního zástupce.
6. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
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2/2003 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.
7. Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è.
9/2003 ze dne 12. prosince 2003, jímž se mìní pokyn
obecné povahy nejvyššího státního zástupce poø. è. 6/1996
ze dne 4. prosince 1996, kterým se vydává kanceláøský
øád státního zastupitelství, ve znìní pozdìjších pokynù
obecné povahy nejvyššího státního zástupce.
Èást desátá
ÚÈINNOST
§ 189
Tento pokyn obecné povahy nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2005
Nejvyšší státní zástupkynì:
Mgr. Marie Benešová, v.r.
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