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12. P o k y n obecné povahy ze dne 7. ﬁíjna 2005, poﬁ. ã. 2/2005 nejvy‰‰ího státního zástupce, jímÏ se mûní pokyn obecné
povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 1/1998 ze dne 29. ledna 1998, kter˘m se upravuje postup státních zastupitelství
pﬁi pﬁezkoumávání trestních vûcí na základû podnûtÛ ke stíÏnostem pro poru‰ení zákona a pﬁi pﬁezkoumávání trestních vûcí
z vlastní iniciativy státního zastupitelství, ve znûní pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 10/2001 ze dne 13. prosince 2001, a pokyn
obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 9/2001 ze dne 13. prosince 2001, kter˘m se upravuje postup státních
zastupitelství v ﬁízení o dovolání v trestních vûcech, ve znûní pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce
poﬁ. ã. 4/2003 ze dne 28. ãervence 2003
13. P o k y n obecné povahy ze dne 4. listopadu 2005, poﬁ. ã. 3/2005 nejvy‰‰ího státního zástupce, jímÏ se mûní pokyn obecné
povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 1/2005 ze dne 26. ledna 2005, kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi
v˘konu pÛsobnosti státního zastupitelství v oblasti právního styku s cizinou v trestních vûcech
14. P o k y n obecné povahy ze dne 25. listopadu 2005, poﬁ. ã. 4/2005 nejvy‰‰ího státního zástupce, jímÏ se mûní pokyn obecné
povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 7/2004 ze dne 25. ﬁíjna 2004, jímÏ se vydává kanceláﬁsk˘ ﬁád státního zastupitelství, ve znûní pokynÛ obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 10/2004 a 12/2004, a pokyn obecné povahy
nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 14/2003 ze dne 30. prosince 2003, jímÏ se upravuje postup státních zastupitelství pﬁi
zavádûní, vedení a vyuÏívání Centrální evidence stíhan˘ch osob (Centrální evidence) a pro pﬁístup ostatních orgánÛ ãinn˘ch
v trestním ﬁízení do Centrální evidence, ve znûní pokynÛ obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 1/2004, 3/2004
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Pokyn
obecné povahy
ze dne 26. ledna 2005, poﬁ. ã. 1/2005
nejvy‰‰ího státního zástupce,
kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi v˘konu pÛsobnosti státního zastupitelství
v oblasti právního styku s cizinou v trestních vûcech

Podle § 12 odst. 1 zákona ã. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, stanovím:

âÁST PRVNÍ
Spoleãná ustanovení
Oddíl 1
Obecná ustanovení
âl. 1
Úãel úpravy
(1) Státní zástupci se v právním styku s cizinou v trestních
vûcech ﬁídí mezinárodními smlouvami, kter˘mi je âeská
republika vázána, a právním ﬁádem âeské republiky, zejména
ustanoveními hlavy dvacáté páté trestního ﬁádu. Podrobnûj‰í
pravidla postupu státních zástupcÛ pﬁi právním styku s cizinou
dále stanoví tento pokyn.
(2) Pﬁílohy ã. 1 aÏ 12 tohoto pokynu obecné povahy slouÏí
jako doporuãující v˘klad ãi metodická pomÛcka k provádûní
jednotliv˘ch ustanovení pokynu.

(2) Mezinárodní smlouvou se rozumí mezinárodní dohoda
uzavﬁená mezi státy písemnou formou, ﬁídící se mezinárodním
právem, sepsaná v jediné nebo ve dvou ãi více souvisících
listinách, aÈ je její název jak˘koliv.
(3) Nedílnou souãástí mezinárodních smluv jsou v˘hrady
a prohlá‰ení smluvních stran. V˘hrada je jednostranné, jakkoliv formulované nebo oznaãené prohlá‰ení, uãinûné smluvním
státem pﬁi podpisu, ratifikaci, pﬁijetí nebo schválení smlouvy
nebo pﬁi pﬁístupu k ní, jímÏ tento stát zam˘‰lí vylouãit nebo
zmûnit právní úãinek urãit˘ch ustanovení smlouvy pﬁi jejich
pouÏití vÛãi tomuto státu. Prohlá‰ení je jednostranné, jakkoliv
formulované nebo oznaãené sdûlení uãinûné smluvním státem,
jímÏ tento stát upﬁesÀuje aplikaci urãit˘ch ustanovení smlouvy
pﬁi jejich pouÏití vÛãi tomuto státu.
(4) Mezinárodní smlouvou, kterou je âeská republika
vázána, se rozumí vyhlá‰ená mezinárodní smlouva, k jejíÏ
ratifikaci dal Parlament souhlas a jíÏ je âeská republika vázána.
(5) Mezinárodní smlouva, kterou je âeská republika vázána (dále jen mezinárodní smlouva), je souãástí právního ﬁádu.
Stanoví-li mezinárodní smlouva nûco jiného neÏ zákon, státní
zástupce pouÏije pﬁímo proveditelná ustanovení takovéto
mezinárodní smlouvy.
Oddíl 2
ZpÛsob styku s cizinou

âl. 2
âl. 3
Vymezení pojmÛ
Styk prostﬁednictvím Nejvy‰‰ího státního zastupitelství
(1) Právním stykem s cizinou v trestních vûcech se podle
tohoto pokynu rozumí:
a) vydávací ﬁízení a prÛvoz pro úãely trestního ﬁízení
v cizinû,
b) pﬁedávací ﬁízení na základû evropského zat˘kacího
rozkazu a prÛvoz pro úãely trestního ﬁízení v jiném
ãlenském státû,
c) poskytování právní pomoci cizozemsk˘m orgánÛm
v trestních vûcech, zejména provádûním procesních
úkonÛ a doruãováním, a doÏádání právní pomoci
u cizozemsk˘ch orgánÛ v trestních vûcech, zejména
provádûním procesních úkonÛ a doruãováním,
d) pﬁevzetí trestního ﬁízení z ciziny a pﬁedání trestního
ﬁízení do ciziny,
e) ﬁízení o uznání rozhodnutí cizozemského soudu
v trestních vûcech na území âeské republiky a o v˘konu rozhodnutí cizozemského soudu,
f) styk s cizozemsk˘mi konzulárními úﬁady akreditovan˘mi pro âeskou republiku v trestních vûcech t˘kajících se cizích státních obãanÛ.

(1) Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, uskuteãÀuje
se styk státních zástupcÛ s cizozemsk˘mi justiãními orgány
v cizinû prostﬁednictvím Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(2) Îádost adresovanou pﬁíslu‰nému cizozemskému orgánu
v cizinû, nestanoví-li dále tento pokyn jinak, za‰le státní
zástupce v trojím vyhotovení mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství spolu s pﬁedkládací zprávou na
zvlá‰tním listu. K nim pﬁipojí v‰echny pﬁílohy a pﬁeklad. Nejvy‰‰í státní zastupitelství zaﬁídí odeslání této Ïádosti cizozemskému orgánu a samo sleduje a v pﬁimûﬁen˘ch lhÛtách urguje
její vyﬁízení, je-li toho zapotﬁebí, a odpovûì doÏádaného orgánu za‰le státnímu zástupci.
(3) Nejvy‰‰í státní zastupitelství uskuteãÀuje styk s orgány
cizích státÛ pﬁímo, umoÏÀuje-li to mezinárodní smlouva nebo
oboustrannû uplatÀovaná praxe ve vztahu mezi âeskou republikou a cizím státem, jinak uskuteãÀuje tento styk prostﬁednictvím Ministerstva zahraniãních vûcí, cizozemsk˘ch
zastupitelsk˘ch úﬁadÛ v âeské republice a zastupitelsk˘ch
úﬁadÛ âeské republiky v cizinû.
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âl. 4
Pﬁím˘ styk s cizozemsk˘mi justiãními orgány
(1) Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, mohou se státní
zástupci s cizozemsk˘mi justiãními orgány st˘kat pﬁímo. Písemnosti se adresují a zasílají po‰tou pﬁímo pﬁíslu‰n˘m justiãním
orgánÛm v cizinû a stejn˘m zpÛsobem je doruãována odpovûì.
Ustanovení mezinárodních smluv o pﬁímém styku justiãních orgánÛ lze aplikovat pouze na ty druhy spolupráce, jichÏ se t˘kají.
Seznam státÛ, se kter˘mi lze na základû mezinárodní smlouvy
uplatÀovat pﬁím˘ právní styk ohlednû doÏádání, je uveden v pﬁíloze ã. 4 tohoto pokynu. Seznam státÛ, se kter˘mi lze na základû
mezinárodní smlouvy uplatÀovat pﬁím˘ právní styk ohlednû pﬁedávání trestního ﬁízení, je uveden v pﬁíloze ã. 6 tohoto pokynu.
(2) Pokud je státnímu zástupci pﬁímo doruãena písemnost
cizozemského justiãního orgánu, k jejímuÏ vyﬁízení není pﬁíslu‰n˘, postoupí ji bezodkladnû pﬁíslu‰nému orgánu a zároveÀ
o postoupení informuje cizozemsk˘ justiãní orgán s oznaãením a adresou orgánu, kterému byla písemnost postoupena.
(3) Pokud je státnímu zástupci doruãena písemnost od justiãního orgánu cizího státu pﬁímo, aãkoli pﬁím˘ styk mezi justiãními orgány pﬁípustn˘ není, informuje o tom státní zástupce
bezodkladnû mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, a pokud je to moÏné, uãiní pﬁedbûÏné kroky k vyﬁízení
podání. Koneãné vyﬁízení v‰ak mÛÏe b˘t provedeno a pﬁedepsan˘m zpÛsobem oznámeno doÏadující stranû aÏ po obdrÏení písemnosti pﬁedepsan˘m zpÛsobem.
(4) Pﬁím˘ styk justiãních orgánÛ nelze zamûÀovat s moÏností pﬁímého doruãování písemností po‰tou adresátÛm na
území cizího státu (ãl. 5).
(5) Adresáﬁe obcí a pﬁíslu‰n˘ch justiãních orgánÛ Spolkové
republiky Nûmecko a Maìarské republiky jsou k dispozici
v elektronické podobû na extranetov˘ch stránkách Ministerstva spravedlnosti v rubrice „Ke staÏení“.
Oddíl 3
Doruãování
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(1) Je-li tﬁeba doruãit písemnost osobû poÏívající v âeské
republice v˘sad a imunit podle mezinárodního práva nebo jeli tﬁeba písemnost doruãit v místû, které je podle mezinárodního práva nedotknutelné (zejména budovy a místnosti
diplomatick˘ch a konzulárních misí a obydlí osob poÏívající
v âeské republice v˘sad a imunit podle mezinárodního práva),
za‰le státní zástupce písemnost Diplomatickému protokolu
Ministerstva zahraniãních vûcí, Loretánské námûstí 5, 118 00
Praha 1, s pﬁedkládací zprávou a Ïádostí o doruãení na zvlá‰tním listu.
(2) Má-li státní zástupce pochybnosti, zda je postup podle
odstavce 1 nezbytn˘, vyÏádá si stanovisko Diplomatického
protokolu Ministerstva zahraniãních vûcí.
âl. 7
Úprava písemností urãen˘ch pro cizinu
(1) Písemnosti státního zastupitelství zasílané do ciziny
musí b˘t po formální i jazykové stránce bezvadné, v textu
nelze pouÏívat zkratek, i kdyÏ jsou ve vnitrostátním styku
obvyklé.
(2) Písemnosti musí b˘t opatﬁeny ãiteln˘m otiskem kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství, datem a vlastnoruãním podpisem státního zástupce, jehoÏ jméno, pﬁíjmení
a funkce budou pod podpisem vypsány strojopisem.
(3) Je-li tﬁeba úﬁednû pﬁeloÏit písemnost do cizího jazyka,
pﬁeklad musí splÀovat náleÏitosti tlumoãnického úkonu podle
§ 14 vyhlá‰ky ã. 37/1967 Sb.
(4) Ve styku s cizinou je tﬁeba zvaÏovat vhodnost pouÏívání tiskopisÛ urãen˘ch pro vnitrostátní styk. Do ciziny nelze
zasílat tiskopisy obsahující upozornûní na moÏnost pﬁedvedení,
uloÏení povinnosti pﬁedloÏit obãansk˘ prÛkaz, pohrÛÏku
pokutou apod.
(5) Je-li mezinárodní smlouvou stanoveno uÏívání vícejazyãn˘ch tiskopisÛ, jsou státní zastupitelství povinna tyto
tiskopisy uÏívat. Tiskopisy urãené pro styk na základû urãité
mezinárodní smlouvy v‰ak nelze pouÏívat k jin˘m úãelÛm
(tj. ke styku na základû jiné mezinárodní smlouvy ãi na bezesmluvním základû).

âl. 5
âl. 8
Doruãování do ciziny
Ovûﬁené kopie urãené pro cizinu
(1) Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, mÛÏe státní zástupce
písemnosti adresátÛm na území cizího státu doruãovat pﬁímo
po‰tou podle pﬁedpisÛ platn˘ch pro po‰tovní styk. Seznam státÛ,
do kter˘ch lze na základû mezinárodní smlouvy zasílat obãanÛm
písemnosti pﬁímo po‰tou je uveden v pﬁíloze ã. 5 tohoto pokynu.
(2) Není-li pﬁímé doruãování do ciziny mezinárodní smlouvou v˘slovnû umoÏnûno, lze se s adresáty v cizinû st˘kat pouze prostﬁednictvím cizozemsk˘ch justiãních orgánÛ (ãlánky 3
a 4). Pﬁímé doruãení je v takovém pﬁípadû vylouãeno pro rozpor s mezinárodním právem, bylo by poru‰ením suverenity
cizího státu a zpÛsobovalo by rovnûÏ právní vady doruãení.

(1) Pﬁi ovûﬁování kopií urãen˘ch pro cizinu se postupuje
podle § 4 odst. 4 a 5 pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 7/2004 ze dne 25. ﬁíjna 2004, jímÏ se
vydává kanceláﬁsk˘ ﬁád státního zastupitelství, ve znûní
pozdûj‰ích pokynÛ obecné povahy.
(2) Je-li poﬁizován úﬁední pﬁeklad (ãl. 7 odst. 3) ovûﬁené
kopie písemnosti, pﬁeloÏí tlumoãník i ovûﬁovací doloÏku.
âl. 9
Legalizace listin urãen˘ch pro cizinu

âl. 6
Doruãování osobám poÏívajícím imunit

(1) V pﬁípadû právního styku s cizím státem, kter˘ âeská
republika neuskuteãÀuje na základû uzavﬁené mezinárodní
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smlouvy, je tﬁeba zpravidla nechat ovûﬁit pravost podpisu státního zástupce a razítka státního zastupitelství (tzv. legalizace). V pﬁípadû pochybností, zda je tﬁeba ve vztahu k urãitému
státu provést legalizaci listin, státní zástupce poÏádá o stanovisko mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(2) Pokud má b˘t písemnost zaslána do cizího státu, kter˘
je vázán Úmluvou o zru‰ení poÏadavku ovûﬁování cizích veﬁejn˘ch listin ze dne 5. ﬁíjna 1961 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 45/1999 Sb.), státní zástupce za‰le písemnost
i s pﬁekladem mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, kter˘ zajistí legalizaci na Ministerstvu spravedlnosti. Seznam státÛ vázan˘ch v˘‰e uvedenou smlouvou je
uveden v pﬁíloze ã. 7 tohoto pokynu.
(3) Pokud má b˘t písemnost zaslána do cizího státu, kter˘
není vázán úmluvou uvedenou v odstavci 2, státní zástupce za‰le písemnost bez pﬁekladu k legalizaci na mezinárodní odbor
Ministerstva spravedlnosti a konzulární odbor Ministerstva zahraniãních vûcí. Po získání legalizaãních razítek nechá písemnost pﬁeloÏit do cizího jazyka, vãetnû legalizaãních razítek,
a za‰le takto legalizovanou a pﬁeloÏenou písemnost mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, kter˘ zajistí dal‰í legalizaci u velvyslanectví cizího státu, kterému má
b˘t písemnost zaslána.
âl. 10
Zasílání písemností obsahujících
utajované skuteãnosti do ciziny
(1) Je-li tﬁeba do ciziny zaslat písemnosti obsahující informace podléhající jakémukoli stupni utajení, je tﬁeba dodrÏovat
zvlá‰tní postup doruãování tûchto písemností do ciziny stanoven˘ mezinárodní smlouvou. Seznam státÛ, se kter˘mi âeská
republika uskuteãÀuje styk na základû uzavﬁené smlouvy
o pﬁedávání utajovan˘ch informací, je uveden v pﬁíloze ã. 8
tohoto pokynu.
(2) Pokud je tﬁeba zaslat písemnosti obsahující informace
podléhající jakémukoli stupni utajení do cizího státu, se kter˘m âeská republika neuskuteãÀuje styk na základû mezinárodní smlouvy t˘kající se pﬁedávání utajovan˘ch informací,
je tﬁeba tyto informace pﬁedávat cizímu státu vÏdy prostﬁednictvím Národního bezpeãnostního úﬁadu.

ãástka 2

âl. 12
Styk s cizozemsk˘mi zastupitelsk˘mi úﬁady
akreditovan˘mi pro âeskou republiku se sídlem v cizinû
(1) Styk s cizozemsk˘mi zastupitelsk˘mi úﬁady akreditovan˘mi pro âeskou republiku, které mají sídlo mimo území
âeské republiky, se realizuje prostﬁednictvím podatelny
Ministerstva zahraniãních vûcí âeské republiky tak, Ïe je
zastupitelskému úﬁadu âeské republiky ve státû, v nûmÏ sídlí cizozemsk˘ zastupitelsk˘ úﬁad akreditovan˘ pro âeskou
republiku, adresována Ïádost (ãl. 13) na zvlá‰tním listu,
v nûmÏ státní zástupce Ïádá tento zastupitelsk˘ úﬁad âeské
republiky o pﬁedání pﬁedmûtné zásilky uvedenému cizozemskému zastupitelskému úﬁadu akreditovanému pro âeskou
republiku. Vzor Ïádosti je uveden v pﬁíloze ã. 9 tohoto pokynu.
(2) Adresy zastupitelsk˘ch úﬁadÛ cizích státÛ akreditovan˘ch pro âeskou republiku jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 7
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ã. j. 56/2004-MO-J ze
dne 30. dubna 2004, kterou se upravuje postup justiãních orgánÛ ve styku s cizinou ve vûcech obãanskoprávních a obchodnûprávních. Dále je lze zjistit na internetov˘ch stránkách Ministerstva zahraniãních vûcí
(http://www.mzv.cz/), anebo dotazem u konzulárního odboru Ministerstva zahraniãních vûcí.
âl. 13
Styk se zastupitelsk˘mi úﬁady âeské republiky v cizinû
Zastupitelsk˘m úﬁadÛm âeské republiky v cizinû státní
zástupci zasílají písemnosti prostﬁednictvím Ministerstva
zahraniãních vûcí na adresu: „Ministerstvo zahraniãních vûcí, podatelna pro ZÚ ……… (uvede se mûsto, v nûmÏ zastupitelsk˘ úﬁad sídlí), Loretánské námûstí 5, 118 00 Praha
1.“ Ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech, zejména nesnese-li vûc odkladu, lze zastupitelskému úﬁadu âeské republiky v cizinû
zaslat písemnost pﬁímo po‰tou podle pﬁedpisÛ platn˘ch pro
po‰tovní styk.
Oddíl 5

Styk s cizozemsk˘mi zastupitelsk˘mi úﬁady

Zvlá‰tní ustanovení o osobách
omezen˘ch na osobní svobodû
ve vztahu k cizinû

âl. 11

âl. 14

Styk s cizozemsk˘mi zastupitelsk˘mi úﬁady
akreditovan˘mi pro âeskou republiku se sídlem
v âeské republice

Omezení osobní svobody cizince v âeské republice

Oddíl 4

Písemnosti adresované cizozemskému zastupitelskému
úﬁadu akreditovanému pro âeskou republiku, kter˘ má sídlo
v âeské republice, státní zástupci adresují a zasílají po‰tou pﬁímo konzulárnímu úﬁadu ãi konzulárnímu oddûlení diplomatické mise cizího státu v âeské republice a stejn˘m zpÛsobem
je doruãována odpovûì.

(1) ZadrÏen˘ cizinec musí b˘t pouãen o právu na spojení
se zastupitelsk˘m úﬁadem státu, jehoÏ je obãanem (ãl. 36
odst. 1 písm. b) VídeÀské úmluvy o konzulárních stycích
z 12. února 1969, vyhlá‰ené pod ã. 32/1969 Sb.). Splnûní této povinnosti státní zástupce vÏdy ovûﬁí podle spisového
materiálu, kter˘ je mu policejním orgánem pﬁedloÏen, a zjistí-li, Ïe se zadrÏenému cizinci tohoto pouãení nedostalo,
uãiní neprodlenû opatﬁení k nápravû.
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(2) Pokud tak stanoví pﬁíslu‰ná dvoustranná konzulární
úmluva, je státní zástupce povinen o omezení osobní svobody
cizince informovat konzulární úﬁad státu, jehoÏ je obãanem,
jestliÏe tak jiÏ pﬁedtím neuãinil policejní orgán. Státní zástupce v takovém pﬁípadû omezení osobní svobody cizince pﬁíslu‰nému konzulárnímu úﬁadu pouze oznámí, stejnopis ãi
kopii protokolu o zadrÏení mu nezasílá. Konzulárnímu úﬁadu
písemnû oznámí omezení osobní svobody cizince spolu s uvedením jména a adresy obhájce. Pokud hrozí zme‰kání lhÛty
pro informování konzulárního úﬁadu, oznámí omezení osobní
svobody cizince konzulárnímu úﬁadu rovnûÏ faxem. Seznam
konzulárních úmluv obsahuje pﬁíloha ã. 1 tohoto pokynu. Se
zastupitelsk˘mi úﬁady se státní zástupce st˘ká zpÛsobem upraven˘m v ãl. 11 aÏ 13. Pokud je dvoustrannou konzulární úmluvou stanovena povinnost pﬁijímajícího státu informovat
konzulární úﬁad vysílajícího státu o omezení osobní svobody
jeho obãana v pﬁijímajícím státu, jde o právo státu vysílajícího, a proto na povinnost státního zástupce informovat konzulární úﬁad nemá vliv vyjádﬁení zadrÏeného, zda si pﬁeje ãi
nepﬁeje, aby byl konzulární úﬁad informován. Mezinárodnímu
odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství státní zástupce informaci o omezení osobní svobody cizince nezasílá, pokud
pro to není zvlá‰tní dÛvod.
(3) Není-li povinnost pﬁijímajícího státu informovat konzulární úﬁad vysílajícího státu o omezení osobní svobody jeho
obãana v pﬁijímajícím státu stanovena dvoustrannou konzulární úmluvou, postupuje se podle VídeÀské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 12. února 1969, podle které musí b˘t
konzulární úﬁad státu, jehoÏ je zadrÏen˘ státním obãanem, informován o omezení osobní svobody pouze tehdy, pokud o to
zadrÏen˘ v˘slovnû poÏádá (ãl. 36 odst. 1 písm. b) cit. úmluvy).
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âl. 16

âl. 15

(1) Informaci, zda je âeská republika ãi cizí stát smluvní
stranou dvoustranné ãi mnohostranné mezinárodní smlouvy,
a informace o v˘hradách a prohlá‰eních k mnohostrann˘m
mezinárodním smlouvám, autoritativnû sdûluje mezinárodnû právní odbor Ministerstva zahraniãních vûcí. Mnohostranné mezinárodní smlouvy je nezbytné aplikovat vÏdy ve
smyslu v˘hrad a prohlá‰ení jednotliv˘ch státÛ. Informace
o smluvní úpravû vztahÛ âeské republiky a cizích státÛ
v právním styku s cizinou v trestních vûcech zabezpeãí pro
niÏ‰í státní zastupitelství na jejich Ïádost mezinárodní odbor
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(2) Orientaãnû lze údaje uvedené v odstavci 1 zjistit na
internetov˘ch stránkách Ministerstva spravedlnosti
(http://portal.justice.cz/ > Ministerstvo spravedlnosti > Mezinárodní vztahy). Pokud jde o mnohostranné mezinárodní
smlouvy uzavﬁené v rámci Rady Evropy (dále jen „úmluvy
Rady Evropy“), lze údaje uvedené v odstavci 1 orientaãnû
zjistit na internetov˘ch stránkách Rady Evropy (http://conventions.coe.int/ – pouze v angliãtinû a ve francouz‰tinû);
ãísla ETS, podle kter˘ch lze na internetov˘ch stránkách Rady Evropy vyhledávat, jsou uvedena jednak v seznamu
v‰ech úmluv Rady Evropy na internetov˘ch stránkách Rady
Evropy, jednak v pﬁípadû nejdÛleÏitûj‰ích úmluv Rady Evropy pro vzájemnou právní pomoc ve vûcech trestních v pﬁíloze ã. 3 tohoto pokynu. Údaje na stránkách Rady Evropy
jsou pravidelnû aktualizovány.
(3) Informace o právním ﬁádu cizích státÛ, které jsou
nezbytné pro postup niÏ‰ích státních zastupitelství v právním styku s cizinou v trestních vûcech, zabezpeãí na jejich
Ïádost mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.

Omezení osobní svobody obãana âeské republiky v cizinû

Oddíl 7

(1) Informace o tom, Ïe do‰lo k omezení osobní svobody
obãana âeské republiky v cizinû lze zjistit dotazem u konzulárního oddûlení zastupitelského úﬁadu âeské republiky akreditovaného pro pﬁíslu‰n˘ stát v pﬁípadû, Ïe pﬁíslu‰ná dvoustranná
konzulární úmluva stanoví, Ïe o omezení osobní svobody takové osoby musí b˘t informováno konzulární oddûlení zastupitelského úﬁadu âeské republiky akreditovaného pro takov˘
stát. V ostatních státech jsou konzulární oddûlení zastupitelsk˘ch úﬁadÛ âeské republiky informována pouze v pﬁípadû, Ïe
o to obãan âeské republiky poÏádal. Státní zástupce mÛÏe v takovém pﬁípadû zjistit, zda obãan âeské republiky vykonává
trest odnûtí svobody nebo vazbu v cizím státû dotazem pﬁímo
u konzulárního odboru Ministerstva zahraniãních vûcí.
(2) Zjistit místo omezení osobní svobody (pobytu) osoby
v cizinû lze rovnûÏ dotazem adresovan˘m Policejnímu prezidiu âeské republiky, odboru mezinárodní policejní spolupráce, oddûlení Interpol, av‰ak pouze pro úãely trestního stíhání
ãi v˘konu pravomocného rozsudku.

Zvlá‰tní ustanovení o komunikaci
v rámci Evropské unie

Oddíl 6
Informace o mezinárodních smlouvách
a o právním ﬁádu cizích státÛ

âl. 17
(1) Je-li tﬁeba poÏádat nûkter˘ z orgánÛ Evropsk˘ch spoleãenství nebo Evropské unie o souhlas s trestním stíháním
osoby poÏívající v˘sad a imunit podle mezinárodního práva,
za‰le státní zástupce takovou Ïádost pﬁíslu‰nému orgánu
Evropsk˘ch spoleãenství nebo Evropské unie prostﬁednictvím Stálého zastoupení âeské republiky pﬁi Evropsk˘ch
spoleãenstvích v Bruselu (dále jen „Stálé zastoupení v Bruselu“). Písemnosti urãené Stálému zastoupení v Bruselu
státní zástupce za‰le prostﬁednictvím podatelny Ministerstva
zahraniãních vûcí tak, Ïe jako adresu uvede: „Ministerstvo
zahraniãních vûcí, podatelna pro Stálé zastoupení v Bruselu,
Loretánské námûstí 5, 118 00 Praha 1“. Kopii této Ïádosti
vÏdy za‰le na vûdomí mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství.
(2) Podání urãená orgánÛm Evropsk˘ch spoleãenství
a Evropské unie státní zástupce neopatﬁuje pﬁekladem do cizího jazyka, neboÈ ãesk˘ jazyk je úﬁedním jazykem Evropské unie.
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âl. 18

âl. 21

Evropská soudní síÈ v trestních vûcech

Styk státních zástupcÛ s národním ãlenem

(1) Pro neformální styk s orgány doÏádan˘ch ãlensk˘ch
státÛ (napﬁ. pﬁedjednání Ïádostí atp.) lze vyuÏít kontaktních
osob Evropské soudní sítû v trestních vûcech,1) které byly ustanoveny v âeské republice.
(2) Kontaktní osoby Evropské soudní sítû v trestních vûcech, které byly ustanoveny z ﬁad státních zástupcÛ, sdûluje
generálnímu sekretariátu této sítû za soustavu státního zastupitelství Nejvy‰‰í státní zastupitelství, a to po vyjádﬁení vedoucího státního zástupce státního zastupitelství, u kterého je
státní zástupce ãinn˘. Nejvy‰‰í státní zastupitelství generálnímu sekretariátu této sítû rovnûÏ sdûluje za soustavu státních
zastupitelství jakékoli zmûny t˘kající se kontaktních osob této sítû.

Státní zástupci se s národním ãlenem mohou st˘kat pﬁímo.
Adresa národního ãlena je uvedena v pﬁíloze ã. 11 tohoto
pokynu. Vhodnost zapojení Eurojust do vyﬁizování Ïádosti
o právní pomoc mohou státní zástupci konzultovat rovnûÏ
s mezinárodním odborem Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.

âl. 19
Atlas Evropské soudní sítû v trestních vûcech
K vyhledávání adres pﬁíslu‰n˘ch justiãních orgánÛ ãlensk˘ch státÛ lze pouÏít i Atlas Evropské soudní sítû v trestních
vûcech dostupn˘ na internetov˘ch stránkách (http://ejn.fishbones.pt/rje/atlas_advanced.aspx).
Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

âl. 22
Styk mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího státního
zastupitelství s národním ãlenem
(1) Registraci trestní vûci v Eurojust navrhuje národní ãlen.
Národní ãlen vÏdy informuje mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství o v‰ech pﬁípadech právní pomoci ve vûcech trestních, které byly zaregistrovány v souvislosti s âeskou republikou u Eurojust. Pokud národní ãlen neobdrÏel
Ïádost o právní pomoc ve vûcech trestních prostﬁednictvím
mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství,
kopii takové Ïádosti vÏdy za‰le tomuto odboru.
(2) Mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství vyhledává pﬁípady právní pomoci vhodné pro projednání v rámci
Eurojust a neprodlenû o nich informuje národního ãlena.
âl. 23

âl. 20
Postavení národního ãlena âeské republiky v Eurojust
(1) Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)2 ) je
orgán Evropské unie zaloÏen˘ Rozhodnutím Rady ze dne
28. února 2002 (2002/187/JVV), jehoÏ úãelem je napomáhat
vyﬁizování právní pomoci zejména v pﬁípadech závaÏné organizované trestné ãinnosti.
(2) Národním ãlenem âeské republiky v Eurojust (dále jen
národní ãlen) je státní zástupce ãinn˘ u Nejvy‰‰ího státního
zastupitelství, zaﬁazen˘ do mezinárodního odboru.
(3) Úkolem národního ãlena je napomáhat v rámci Eurojust
vyﬁizování sloÏit˘ch pﬁípadÛ vzájemné spolupráce ve vûcech
trestních, zejména v pﬁípadech trestné ãinnosti spáchané na
území dvou a více ãlensk˘ch státÛ Evropské unie. Národní
ãlen v rámci Eurojust napomáhá dobré mezinárodní spolupráci ve vûcech trestních a hájí v Eurojust zájmy âeské republiky
v této oblasti.

Uzavﬁení dohody o vzniku spoleãného
vy‰etﬁovacího t˘mu národním ãlenem
Jako státní zástupce mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství je národní ãlen oprávnûn uzavﬁít dohodu o vzniku spoleãného vy‰etﬁovacího t˘mu (ãl. 83), a to
po konzultaci s dozorov˘m státním zástupcem a pﬁíslu‰n˘m
policejním útvarem, jehoÏ pﬁíslu‰níci mají b˘t ãleny tohoto
t˘mu. O podnûtu k uzavﬁení dohody o vzniku spoleãného
vy‰etﬁovacího t˘mu vÏdy informuje mezinárodní odbor
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
âÁST DRUHÁ
Vydávací ﬁízení
Oddíl 1
Spoleãné ustanovení

1)
V praxi se vyskytuje i název „Evropská justiãní síÈ”, kter˘ je vzhledem k charakteru spolupráce v rámci této sítû mnohem pﬁiléhavûj‰í, av‰ak
úﬁední pﬁeklad Spoleãné akce zakládající tuto síÈ uveﬁejnûn˘ v Úﬁedním vûstníku EU pouÏívá názvu „Evropská soudní síÈ” - viz Spoleãná akce
ze dne 29. ãervna 1998 pﬁijatá Radou na základû ãlánku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vytvoﬁení Evropské soudní sítû (98/428/SVV); Text byl
publikován v Úﬁedním vûstníku Evropské unie pod ã. L 191, 7. 7. 1998.

2)
V praxi se vyskytuje i název “Evropská jednotka pro justiãní spolupráci”, kter˘ je vzhledem k charakteru spolupráce v rámci této sítû mnohem
pﬁiléhavûj‰í, av‰ak úﬁední pﬁeklad Rozhodnutí zakládajícího tuto jednotku uveﬁejnûn˘ v Úﬁedním vûstníku EU pouÏívá názvu „Evropská
jednotka pro soudní spolupráci” - viz Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zﬁízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za
úãelem posílení boje proti závaÏné trestné ãinnosti (2002/187/JHA) - Úﬁ. vûst. ã. L 63, 6. 3. 2002, str. 1.
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âl. 24
Postup státních zástupcÛ pﬁi vyÏádání obvinûného z ciziny
a vydání osoby do ciziny vypl˘vá z pﬁíslu‰né mezinárodní
smlouvy a je upraven v § 383 aÏ 402 tr. ﬁ.
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ny, mÛÏe státní zástupce postupovat v dané vûci pﬁedáním
trestního ﬁízení do státu, kter˘ vydání nepovolil ãi nedal souhlas se stíháním pro dal‰í trestné ãiny (ãl. 92 aÏ 102), anebo
ponechat vûc ve vyhlá‰ení ãi pokraãování mezinárodního
pátrání pro pﬁípad, Ïe by osoba území státu, kter˘ její vydání do âeské republiky nepovolil, opustila.

Oddíl 2
âl. 28
Postup pﬁi vyÏádání obvinûného z ciziny
Doãasné pﬁevzetí vydávané osoby
âl. 25
(1) ZdrÏuje-li se obvinûn˘ v cizinû a je-li tﬁeba ho vyÏádat
za úãelem trestního stíhání, které se proti nûmu koná v âeské
republice, podá státní zástupce soudu pﬁíslu‰nému k projednání vûci návrh na vydání zat˘kacího rozkazu podle § 384 odst.
1 tr. ﬁ. Souãasnû navrhne, aby pﬁedseda senátu poÏádal Ministerstvo spravedlnosti o dal‰í opatﬁení.
(2) Nesnese-li vûc odkladu, navrhne státní zástupce zároveÀ s podáním návrhu na vydání zat˘kacího rozkazu, aby
pﬁedseda senátu poÏádal Ministerstvo spravedlnosti o zaﬁízení
pﬁedbûÏné vazby obvinûného podle § 386 odst. 1 tr. ﬁ.
(3) Návrh státního zástupce na vydání zat˘kacího rozkazu
obsahuje náleÏitosti uvedené v § 384 odst. 2 a 4 tr. ﬁ., dále údaj
o známém místû pobytu obvinûného v cizinû a uvedení dosavadního procesního postupu orgánÛ ãinn˘ch v tomto trestním
ﬁízení, jakoÏ i odÛvodnûní potﬁeby vyÏádat obvinûného z ciziny.
(4) Stejnopis návrhu na vydání zat˘kacího rozkazu za‰le
státní zástupce k informaci mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(5) O rozhodnutí soudu o návrhu na vydání zat˘kacího rozkazu informuje státní zástupce mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství zasláním jeho kopie.
âl. 26
Zásada speciality
Obvinûn˘ mÛÏe b˘t stíhán pouze pro trestné ãiny, pro
které byl vydán, s v˘jimkou pﬁípadÛ uveden˘ch v § 389 odst.
1 tr. ﬁ. Hodlá-li ho státní zástupce stíhat pro dal‰í trestné ãiny,
musí k tomu vyÏádat dodateãn˘ souhlas cizího státu. Pro jeho
postup platí pﬁimûﬁenû ãl. 24. Pokud z mezinárodní smlouvy
nevypl˘vá nûco jiného, státní zástupce vÏdy podá soudu návrh
na vydání zat˘kacího rozkazu podle § 384 odst. 2 tr. ﬁ., kter˘
bude obsahovat popis skutkÛ, pro které je Ïádán souhlas cizího státu s jejich stíháním.
âl. 27
Pokud vydání do âeské republiky nebylo povoleno anebo
pokud jin˘ stát nedal souhlas se stíháním pro dal‰í trestné ãi-

Pokud bylo vydání doÏádan˘m státem povoleno, av‰ak
jeho realizace byla odloÏena, mÛÏe státní zástupce podat
soudu návrh na podání Ïádosti o doãasné pﬁedání osoby, jejíÏ
vydání bylo povoleno, do âeské republiky (§ 390 tr. ﬁ.).
Oddíl 3
Postup pﬁi vydání do ciziny
âl. 29
PﬁedbûÏné ‰etﬁení
(1) PﬁedbûÏné ‰etﬁení podle § 394 tr. ﬁ. provádí státní
zástupce krajského státního zastupitelství (dále jen “pﬁíslu‰n˘
státní zástupce”):
a) v jehoÏ obvodu se vyÏádaná osoba zdrÏuje nebo
v jehoÏ obvodu byla zadrÏena, a to z vlastního podnûtu, nebo
b) kterému zaslalo Ministerstvo spravedlnosti nebo
Nejvy‰‰í státní zastupitelství Ïádost cizího státu
o vydání.
(2) V pﬁípadû, Ïe pﬁíslu‰n˘ státní zástupce provádí pﬁedbûÏné ‰etﬁení z vlastního podnûtu nebo k Ïádosti cizího státu
o vydání, kterou mu zaslalo Ministerstvo spravedlnosti, informuje o zapoãetí pﬁedbûÏného ‰etﬁení mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. V informaci uvede pﬁedev‰ím
známé údaje k osobû, o jejíÏ vydání jde, skutkové okolnosti
a právní hodnocení ãinu, pro kter˘ má b˘t vydána a stát, jehoÏ
justiãní orgán vydal zat˘kací rozkaz. ZároveÀ informuje
o pﬁípadném zadrÏení osoby, o jejíÏ vydání jde (§ 395 tr. ﬁ.).
(3) Pﬁíslu‰n˘ státní zástupce pﬁi pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle
§ 394 tr. ﬁ. zkoumá zejména, zda vydání osoby do cizího státu
nebrání skuteãnosti uvedené v § 393 odst. 1 tr. ﬁ.
(4) Otázka, zda osoba, o jejíÏ vydání jde, je obãanem âeské republiky nebo zda jí byl udûlen v âeské republice azyl,
se posuzuje podle práva âeské republiky.3) Je-li toho tﬁeba,
vyÏádá si státní zástupce, kter˘ provádí pﬁedbûÏné ‰etﬁení,
k otázce státního obãanství, udûlení azylu a postavení uprchlíka
stanovisko pﬁíslu‰ného orgánu cizinecké policie nebo jiného
pﬁíslu‰ného státního orgánu. Za obãana âeské republiky se

3)
Zákon âNR ã. 40/1993 Sb., o nab˘vání a pozb˘vání státního obãanství âeské republiky, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Zákon ã. 325/1999 Sb., o azylu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a zákon ã. 326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na území âeské republiky, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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povaÏuje i osoba, která je obãanem âeské republiky a souãasnû obãanem jiného státu.
(5) Dospûje-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce k závûru, Ïe Ïádost
cizího státu o vydání nebo spisov˘ materiál, kter˘ je její pﬁílohou, neposkytují dostateãn˘ podklad pro podání návrhu soudu
na rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání nebo pﬁedání vûci Ministerstvu spravedlnosti k postupu ve zkráceném vydávacím ﬁízení, poÏádá Ministerstvo spravedlnosti (pokud mezinárodní
smlouva neumoÏÀuje pﬁím˘ právní styk), aby zabezpeãilo ve
státû, kter˘ o vydání osoby Ïádá, dodatkové informace.
(6) JestliÏe nastala skuteãnost uvedená v § 394 odst. 5 tr. ﬁ.,
pﬁíslu‰n˘ státní zástupce vrátí Ministerstvu spravedlnosti Ïádost cizího státu o vydání s tím, aby byla vrácena orgánu
státu, kter˘ o vydání poÏádal. V samostatném pﬁípisu státní
zástupce uvede, na základû kterého dÛvodu uvedeného v § 394
odst. 5 písm. a) aÏ f) tr. ﬁ. tuto Ïádost o vydání vrací.
(7) Po skonãení pﬁedbûÏného ‰etﬁení sdûlí pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce, kter˘ je provádûl, jeho v˘sledky mezinárodnímu
odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Tuto informaci lze
podat zasláním stejnopisu návrhu, kter˘ pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce podává soudu podle § 397 odst. 1 tr. ﬁ., nebo stejnopisu pﬁípisu adresovaného Ministerstvu spravedlnosti, kter˘m
vrací Ïádost cizího státu o vydání.
âl. 30
Omezení osobní svobody v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení
(1) Shledá-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce dÛvod vazby podle
§ 396 odst. 1 tr. ﬁ., zadrÏí osobu, o jejíÏ vydání jde, nebo dá
k jejímu zadrÏení pﬁíkaz policejnímu orgánu (§ 395 odst. 1 tr. ﬁ.).
(2) Pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce oznámí zadrÏení vyÏádané osoby v pﬁíslu‰né lhÛtû
konzulárnímu oddûlení zastupitelského úﬁadu státu, jehoÏ je
osoba, o jejíÏ vydání jde, obãanem, jestliÏe tak jiÏ neuãinil policejní orgán (ãl. 14) nebo pokud sám takovou osobu zadrÏel.
(3) Nejpozdûji do 48 hodin od zadrÏení odevzdá pﬁíslu‰n˘
státní zástupce osobu, která má b˘t vydána, pﬁíslu‰nému krajskému soudu a navrhne vzetí takové osoby do pﬁedbûÏné vazby (§ 396 odst. 1 tr. ﬁ.). Neshledá-li státní zástupce dÛvod
k tomuto postupu, naﬁídí propu‰tûní takové osoby ze zadrÏení
na svobodu.
(4) Návrh pﬁíslu‰ného státního zástupce na vzetí do pﬁedbûÏné vazby (§ 396 odst. 1 tr. ﬁ.). obsahuje zejména:
a) oznaãení krajského státního zastupitelství, které
návrh podává, a krajského soudu, ke kterému je
návrh podáván,
b) v‰echny údaje t˘kající se identity zadrÏené osoby,
c) odkaz na dÛvod k zadrÏení, tj. na zat˘kací rozkaz
cizího státu,
d) skuteãnosti, které odÛvodÀují obavu z útûku vyÏádané osoby.
K tomuto návrhu pﬁipojí rovnûÏ Ïádost cizího státu o vzetí
takové osoby do vydávací vazby a zat˘kací rozkaz pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu, pokud mu byly doruãeny, dále protokol
o provedeném v˘slechu zadrÏené osoby, jakoÏ i jin˘ spisov˘
materiál, kter˘ dosud opatﬁil.
(5) Pokud by po propu‰tûní z pﬁedbûÏné vazby do podání
návrhu pﬁíslu‰n˘m státním zástupcem na pﬁípustnost vydání
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podle § 397 odst. 1 tr. ﬁ. nastaly okolnosti, které by odÛvodÀovaly opûtovné vzetí pﬁedávané osoby do pﬁedbûÏné vazby, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce dá pokyn k obnovení pátrání a zadrÏení
osoby na území âeské republiky Policejnímu prezidiu, Úﬁadu
sluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování, odboru obecné kriminality.
(6) O podání návrhu soudu na vzetí do pﬁedbûÏné vazby,
o rozhodnutí soudu o tomto návrhu, o propu‰tûní a event. opûtovném vzetí do pﬁedbûÏné vazby, informuje pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství
zasláním stejnopisu návrhu a rozhodnutí soudu o tomto návrhu.
âl. 31
Návrh na rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání
(1) Po skonãení pﬁedbûÏného ‰etﬁení podá pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce krajskému soudu návrh na rozhodnutí o pﬁípustnosti
vydání podle § 397 odst. 1 tr. ﬁ.
(2) V návrhu pﬁíslu‰n˘ státní zástupce uvede ve‰keré známé údaje k osobû, o jejíÏ vydání jde, shrne v˘sledky pﬁedbûÏného ‰etﬁení a k návrhu pﬁiloÏí Ïádost cizího státu o vydání
této osoby a dal‰í spisov˘ materiál, kter˘ obdrÏel od doÏadujícího státu a kter˘ shromáÏdil v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení.
(3) Má-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce po provedeném pﬁedbûÏném ‰etﬁení za to, Ïe jsou tu podmínky pro vydání takové
osoby, navrhne soudu, aby bylo rozhodnuto, Ïe vydání je pﬁípustné. Má-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce za to, Ïe je moÏno vydat takovou osobu pouze s v˘hradou nebo její vydání cizímu
státu uskuteãnit aÏ po pravomocném skonãení trestního ﬁízení,
které se proti ní v âeské republice pro jin˘ trestn˘ ãin vede, ãi
po vykonání trestu, kter˘ byl takové osobû uloÏen za jin˘ trestn˘ ãin, neÏ pro kter˘ je Ïádáno o vydání, navrhne soudu, pokud pﬁíslu‰ná mezinárodní smlouva takov˘ postup umoÏÀuje,
aby bylo rozhodnuto, Ïe vydání je pﬁípustné s v˘hradou nebo
Ïe je pﬁípustné, ale vydání vyÏádané osoby bude uskuteãnûno
po pravomocném skonãení trestního stíhání nebo po vykonání
trestu. Má-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce za to, Ïe tu podmínky
pro vydání osoby nejsou, navrhne soudu, aby bylo rozhodnuto, Ïe vydání není pﬁípustné.
(4) O rozhodnutí soudu o návrhu státního zástupce na rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání, informuje státní zástupce mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Informaci lze
podat i zasláním kopie rozhodnutí soudu o pﬁípustnosti vydání.
âl. 32
Zkrácené vydávací ﬁízení
(1) JiÏ v prÛbûhu zadrÏení (§ 395 odst. 2 tr. ﬁ.) pﬁíslu‰n˘
státní zástupce dbá na to, aby policejní orgán v prÛbûhu v˘slechu osobu, o jejíÏ vydání jde, pouãil o moÏnosti zkráceného
vydávacího ﬁízení a o v˘znamu souhlasu, kter˘ by pﬁípadnû taková osoba dala ke svému vydání, jakoÏ i o dÛsledcích, které
jsou s takov˘m prohlá‰ením spojeny, o tom, Ïe své prohlá‰ení
musí uãinit pﬁed soudem, a Ïe souhlas s vydáním nelze vzít
zpût (§ 398 odst. 3 tr. ﬁ.). Sdûlí-li tato osoba, Ïe prohlá‰ení hodlá uãinit, provede pﬁíslu‰n˘ státní zástupce nezbytná opatﬁení
k tomu, aby soud mohl prohlá‰ení pﬁijmout.
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(2) JestliÏe osoba, o jejíÏ vydání jde, uvedla v prÛbûhu
pﬁedbûÏného ‰etﬁení, Ïe uãiní prohlá‰ení o svém souhlasu
s vydáním do cizího státu k trestnímu stíhání nebo k v˘konu
trestu za ãin, kter˘ je uveden v zat˘kacím rozkazu a pozdûji
v Ïádosti o vydání, pﬁedloÏí pﬁíslu‰n˘ státní zástupce vûc
soudu, aby mohla takové prohlá‰ení uãinit. Soudu pﬁedloÏí
rovnûÏ potﬁebn˘ spisov˘ materiál, zejména protokol o v˘slechu osoby, v nûmÏ svÛj zámûr vyjádﬁila. Poté, co zadrÏená
osoba pﬁed soudem prohlásila, Ïe souhlasí se sv˘m vydáním
do státu, kter˘ o její vydání poÏádal, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce pﬁedloÏí vûc Ministerstvu spravedlnosti s návrhem, aby
ministr spravedlnosti povolil vydání. K návrhu pﬁipojí shromáÏdûn˘ spisov˘ materiál. Jsou-li dány podmínky uvedené
v ãl. 35 nebo 36 tohoto Pokynu, státní zástupce souãasnû navrhne odloÏení vydání (§ 400 odst. 1 tr. ﬁ.) nebo doãasné pﬁedání (§ 400 odst. 2 tr. ﬁ.). V návrhu na doãasné pﬁedání uvede
rovnûÏ datum, k nûmuÏ musí b˘t tato osoba nejpozdûji vrácena na území âeské republiky. Pokud pﬁíslu‰n˘ státní zástupce doãasné pﬁedání neshledá vhodn˘m, ministru
spravedlnosti podá návrh na zamítnutí doãasného pﬁedání této osoby do vyÏadujícího státu.
(3) Pﬁedkládá-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce vûc soudu k tomu,
aby osoba, o jejíÏ vydání jde, uãinila prohlá‰ení o souhlasu se
sv˘m vydáním, zároveÀ podá soudu návrh na vzetí takové
osoby do vydávací vazby (§ 398 odst. 5 ve spojení s § 397
odst. 3 tr. ﬁ.).
(4) Státní zástupce informuje mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství o postupu podle § 398 odst. 1 a 2 tr. ﬁ.
âl. 33
Úãast obhájce v ﬁízení o vydání
Osoba, o jejíÏ vydání jde, musí mít v ﬁízení o vydání do
ciziny obhájce (§ 394 odst. 3 ve spojení s § 36 odst. 4 tr. ﬁ.),
a to jiÏ v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení, nejpozdûji v‰ak pﬁed
zapoãetím v˘slechu podle § 395 odst. 2 tr. ﬁ. Státní zástupce
dbá o to, aby policejní orgán vãas vyrozumûl obhájce o dobû
a místu konání v˘slechu.
âl. 34
Pﬁezkoumání trestní jurisdikce âeské republiky
Pokud soud rozhodl, Ïe vydání není pﬁípustné z dÛvodÛ
uveden˘ch v § 393 odst. 1 písm. a), b), g), h) nebo i) tr. ﬁ.,
a Ministerstvem spravedlnosti byl spis vrácen soudu s tím, Ïe
vûc nebyla podle § 397 odst. 5 tr. ﬁ. pﬁedloÏena Nejvy‰‰ímu
soudu, vûcnû a místnû pﬁíslu‰n˘ státní zástupce postupuje
podle § 2 odst. 3 tr. ﬁ. a podle § 17, § 18, § 19, § 20 a § 20a
tr. zák.
âl. 35
Odklad vydání
JestliÏe je pﬁítomnost osoby, o jejíÏ vydání jde, nezbytná
v âeské republice pro úãely trestního stíhání anebo v˘konu
trestu odnûtí svobody v souvislosti s jin˘m trestn˘m ãinem,
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neÏ kter˘ je pﬁedmûtem Ïádosti o její vydání do cizího státu,
pﬁíslu‰n˘ státní zástupce se ve svém návrhu na vyslovení pﬁípustnosti vydání (§ 397 odst. 1 tr. ﬁ.), vyjádﬁí ke vhodnosti odloÏení vydání rozhodnutím ministra spravedlnosti (§ 400 odst.
1 tr. ﬁ.).
âl. 36
Doãasné pﬁedání
JestliÏe je pﬁítomnost osoby, o jejíÏ vydání jde, nezbytná
v âeské republice pro úãely trestního stíhání anebo v˘konu
trestu odnûtí svobody v souvislosti s jin˘m trestn˘m ãinem,
neÏ kter˘ je pﬁedmûtem Ïádosti o její vydání do cizího státu,
a jestliÏe doÏadující stát poÏádá o doãasné pﬁedání osoby,
o jejíÏ vydání jde, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce se ve svém návrhu na vyslovení pﬁípustnosti vydání (§ 397 odst. 1 tr. ﬁ.), vyjádﬁí k Ïádosti o doãasné pﬁedání této osoby do doÏadujícího
státu za úãelem provedení nezbytn˘ch procesních úkonÛ
trestního ﬁízení (§ 400 odst. 2 tr. ﬁ.). V návrhu uvede datum,
k nûmuÏ musí b˘t vyÏádaná osoba nejpozdûji vrácena na území âeské republiky.
âl. 37
Roz‰íﬁení vydání na jin˘ trestn˘ ãin
(1) K Ïádosti cizího státu o udûlení souhlasu k trestnímu
stíhání ãi k v˘konu trestu pro jin˘ trestn˘ ãin, neÏ pro kter˘ bylo vydání tomuto státu povoleno, nebo o udûlení souhlasu
s vydáním osoby, která byla tomuto státu vydána, do tﬁetího
státu, musí státní zástupce provést pﬁedbûÏné ‰etﬁení podle ãl.
29 a podat soudu návrh na udûlení souhlasu podle § 402 odst.
1 tr. ﬁ. Pro náleÏitosti tohoto návrhu platí ãl. 31 odst. 2 obdobnû. Pro postup státních zástupcÛ v ﬁízení konaném k Ïádosti cizího státu o roz‰íﬁení vydání na jin˘ trestn˘ ãin podle § 402
tr. ﬁ. se uÏije pﬁimûﬁenû rovnûÏ ãl. 34.
(2) Pokud k Ïádosti cizího státu podle odstavce 1 nebyl pﬁiloÏen protokol nebo úﬁední záznam s vyjádﬁením vydané osoby
k obsahu této Ïádosti, státní zástupce, kter˘ provádí pﬁedbûÏné ‰etﬁení, poÏádá o poskytnutí takového protokolu nebo záznamu. Pokud byla osoba vydána podle Evropské úmluvy o vydávání ze dne
13. 12. 1957 (sdûlení federálního ministerstva zahraniãních vûcí
ã. 549/1992 Sb.), vyjádﬁení vydané osoby k obsahu Ïádosti pﬁiloÏeno b˘t musí (ãl. 14 odst. 1 písm. a) cit. úmluvy).
âl. 38
Soubûh Ïádostí o vydání
Pokud o vydání osoby Ïádá souãasnû více cizích státÛ
(§ 401 tr. ﬁ.), musí b˘t posouzena pﬁípustnost vydání na základû kaÏdé z Ïádostí samostatnû. Pﬁíslu‰n˘ státní zástupce mÛÏe
soudu navrhnout, Ïe vydání je pﬁípustné do více neÏ jednoho
státu. Rozhodnutí o tom, do kterého státu bude vydání povoleno, pﬁíslu‰í ministru spravedlnosti.
Oddíl 4
PrÛvoz pro úãely trestního ﬁízení v cizinû
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(1) Pro postup státních zástupcÛ v ﬁízení konaném k Ïádosti
podané podle mezinárodní smlouvy cizím státem o prÛvoz
osoby územím âeské republiky pro úãely trestního ﬁízení
v cizinû podle § 423 tr. ﬁ. se uÏijí pﬁimûﬁenû ãl. 29 aÏ 38.
(2) Nezbytná ‰etﬁení provede mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství a poté podá návrh Nejvy‰‰ímu soudu
na rozhodnutí o pﬁípustnosti prÛvozu k Ïádosti cizího státu.
(3) Pokud na území âeské republiky dojde k neplánovanému
pﬁistání a âeské republice nebyla doruãena Ïádost cizího státu
o povolení prÛvozu, státní zástupce mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství navrhne Nejvy‰‰ímu soudu vzetí
této osoby do vazby aÏ na 96 hod. (§ 423 odst. 3 tr. ﬁ.).

tem lze realizovat v˘luãnû pro trestné ãiny spáchané po 1. 11.
2004. Na trestné ãiny spáchané pﬁed tímto datem se pouÏije
ustanovení oddílu druhého hlavy dvacáté páté trestního ﬁádu
o vydávání a pﬁíslu‰n˘ch mezinárodních smluv o vydávání.
(2) Nejvy‰‰í státní zastupitelství informuje niÏ‰í stupnû
státního zastupitelství o zahájení a rozsahu aplikace evropského zat˘kacího rozkazu vÛãi jednotliv˘m ãlensk˘m státÛm.
(3) VyÏádání osob na základû evropského zat˘kacího rozkazu je moÏné pouze z metropolitních území ãlensk˘ch státÛ.
Ve vztahu k územím, za jejichÏ zahraniãní vztahy jednotlivé
ãlenské státy odpovídají (zámoﬁská a závislá území), se nadále uplatÀují pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy o vydávání, pﬁípadnû se postupuje bez smluvního základu podle ustanovení
právního ﬁádu âeské republiky.

âÁST T¤ETÍ

âl. 42

Pﬁedávací ﬁízení na základû evropského zat˘kacího
rozkazu a vydávání podle Schengenské provádûcí úmluvy

Zvlá‰tní ustanovení t˘kající se Rakouska

âl. 39

Oddíl 1
Obecná ustanovení t˘kající se aplikace
evropského zat˘kacího rozkazu
âl. 40
(1) Postup státních zástupcÛ pﬁi vyÏádání obvinûného z ãlenského státu Evropské unie (dále jen ãlenského státu) a pﬁedání
osoby do ãlenského státu je upraven v § 403 aÏ 421 tr. ﬁ. Aplikace tûchto ustanovení musí b˘t v souladu se závazky vypl˘vajícími pro âeskou republiku z mezinárodních smluv, kter˘mi je
vázána (ãl. 10 Ústavy âR a § 375 odst.1 tr. ﬁ.).
(2) Do doby neÏ bude mezi âeskou republikou a jin˘m
ãlensk˘m státem aplikována právní úprava evropského zat˘kacího rozkazu je tﬁeba na vydávací ﬁízení rovnûÏ aplikovat
ãlánky 59, 61 - 63, 65 a 66 Úmluvy k provedení Schengenské
dohody ze dne 14. ãervna 1985 mezi vládami státÛ Hospodáﬁské unie Beneluxu, Spolkové republiky Nûmecko a Francouzské republiky o postupném odstraÀování kontrol na spoleãn˘ch hranicích podepsané dne 19. ãervna 1990
v Schengenu (dále jen „Schengenská provádûcí úmluva“)4),
která doplÀuje mimo jiné i Evropskou úmluvu o vydávání z r.
1957 (vyhlá‰ena pod ã. 549/1992 Sb.). Tyto ãlánky Schengenské provádûcí úmluvy je tﬁeba aplikovat rovnûÏ na vydávací
ﬁízení ve vztahu k Norskému království a Republice Island.
Rozsah aplikace evropského zat˘kacího rozkazu
âl. 41
(1) Vzájemné pﬁedávání osob na základû evropského zat˘kacího rozkazu mezi âeskou republikou a jin˘m ãlensk˘m stá-

(1) AÏ do 31. prosince 2008 Rakouská republika nebude
pﬁedávat rakouské obãany na základû evropského zat˘kacího
rozkazu bez jejich vlastního souhlasu.
(2) Od 1. ledna 2009 bude Rakouská republika pﬁedávat
rakouské obãany na základû evropského zat˘kacího rozkazu,
s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy je Ïádáno o pﬁedání rakouského
obãana:
a) k v˘konu trestu,
b) pro trestné ãiny podléhající jurisdikci rakousk˘ch
orgánÛ,
c) pro trestné ãiny spáchané mimo území vyÏadujícího
ãlenského státu.
(3) Dokud nebude vÛãi Rakouské republice aplikován
evropsk˘ zat˘kací rozkaz, základní normativní úprava je
obsaÏena ve Smlouvû mezi âeskou republikou a Rakouskou
republikou o dodatku k Evropské úmluvû o vydávání
z 13. prosince 1957 a o usnadnûní jejího plnûní z 27. ãervna
1994 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 2/1996 Sb.)
a v Schengenské provádûcí úmluvû.
(4) Pﬁeklad písemností se v tûchto pﬁípadech nepoﬁizuje.
Oddíl 2
Postup pﬁi pﬁedání z jiného ãlenského státu
do âeské republiky
âl. 43
(1) ZdrÏuje-li se obvinûn˘ v ãlenském státû a je-li tﬁeba ho
vyÏádat za úãelem trestního stíhání, které se proti nûmu koná
v âeské republice, podá státní zástupce soudu pﬁíslu‰nému
k projednání vûci návrh na vydání pﬁíkazu k zatãení podle § 69
tr. ﬁ. nebo zat˘kacího rozkazu podle § 384 tr. ﬁ. a na jejich podkladû evropského zat˘kacího rozkazu. Není-li místo pobytu

4)
Text Schengenské provádûcí úmluvy byl v Úﬁedním vûstníku Evropské unie publikován pod ãíslem L 239, 22. 9. 2000, znûní v ãe‰tinû je
uveﬁejnûno pod ãíslem Úﬁední vûstník, Zvlá‰tní vydání 2004, Kap. 19, sv. 02 (L 239, 22.9.2000, s. 19), text v ãe‰tinû lze rovnûÏ najít na
internetové adrese: http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/docs/2000/42000A0922_02_-CS.doc
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obvinûného v cizinû známo, zejména není-li s urãitostí známo,
zda se obvinûn˘ zdrÏuje na území nûkterého z ãlensk˘ch státÛ, je vhodné navrhnout vydání mezinárodního zat˘kacího
rozkazu podle § 384 tr. ﬁ. jako podkladu k vydání evropského
zat˘kacího rozkazu, aby tak bylo moÏno vyhlásit pátrání po
obvinûném i mimo území ãlensk˘ch státÛ.
(2) Návrh státního zástupce obsahuje zejména skuteãnosti
uvedené v § 405 odst. 2 a 4 tr. ﬁ., dále údaj o známém místû
pobytu obvinûného v cizinû, popis dosavadního procesního
postupu orgánÛ ãinn˘ch v tomto trestním ﬁízení, jakoÏ i odÛvodnûní potﬁeby vyÏádat obvinûného z ciziny.
(3) Stejnopis návrhu na vydání evropského zat˘kacího
rozkazu za‰le státní zástupce pro informaci mezinárodnímu
odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(4) O rozhodnutí soudu o návrhu na vydání evropského
zat˘kacího rozkazu informuje státní zástupce mezinárodní
odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství zasláním jeho kopie.
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(1) Pokud dosud nebylo rozhodnuto o pﬁedání anebo bylo
pﬁedání jin˘m ãlensk˘m státem povoleno, av‰ak jeho realizace byla odloÏena, mÛÏe státní zástupce podat soudu návrh:
a) na v˘slech pﬁedávané osoby v pﬁedávajícím státû,
anebo
b) na podání Ïádosti o doãasné pﬁevzetí osoby, na kterou
byl vydán evropsk˘ zat˘kací rozkaz, na území âeské
republiky pro úãely trestního stíhání (§ 407 tr. ﬁ.).
(2) Je-li tﬁeba pﬁi v˘slechu pﬁedávané osoby zajistit úãast
tﬁetích osob (napﬁ. obhájce, policejního orgánu, státního zástupce), státní zástupce v pﬁípadû uvedeném v odstavci 1 písm.
a) takovou skuteãnost uvede. V návrhu uvedeném v odstavci 1
písm. b) státní zástupce uvede dÛvody, pro které je Ïádáno
o doãasné pﬁevzetí osoby.
Oddíl 3

âl. 44

Postup pﬁi pﬁedání z âeské republiky
do jiného ãlenského státu

Zásada speciality

âl. 47

(1) Obvinûn˘ mÛÏe b˘t stíhán pouze pro trestné ãiny, pro
které byl jin˘m ãlensk˘m státem pﬁedán, aÏ na v˘jimky uvedené v § 406 odst. 1 tr. ﬁ. Hodlá-li státní zástupce obvinûného
stíhat pro dal‰í trestné ãiny, podá soudu návrh na podání
Ïádosti jinému ãlenskému státu o souhlas s trestním stíháním
pro jiné trestné ãiny, neÏ pro které byl obvinûn˘ pﬁedán (§ 406
odst. 3 tr. ﬁ.).
(2) Pokud je Ïádáno pﬁedání vyÏádané osoby, která byla do
âeské republiky vydána ze tﬁetího státu a nemÛÏe b˘t dále
pﬁedána bez souhlasu tohoto tﬁetího státu, pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce ihned informuje o této skuteãnosti Ministerstvo spravedlnosti a poÏádá je o provedení nezbytn˘ch úkonÛ k zaji‰tûní souhlasu tﬁetího státu s pﬁedáním (§ 421 odst. 2 tr. ﬁ.). K této
Ïádosti pﬁipojí evropsk˘ zat˘kací rozkaz, pokud mu jiÏ byl
doruãen, a ve‰keré spisové materiály, které do té doby
shromáÏdil.

PﬁedbûÏné ‰etﬁení

âl. 45
Pokud pﬁedání do âeské republiky nebylo povoleno anebo
pokud jin˘ ãlensk˘ stát nedal souhlas se stíháním pro dal‰í
trestné ãiny, mÛÏe státní zástupce postupovat v dané vûci pﬁedáním trestního ﬁízení do jiného ãlenského státu, kter˘ pﬁedání nepovolil ãi nedal souhlas se stíháním pro dal‰í trestné ãiny
(ãl. 92 aÏ 102), anebo ponechat vûc ve vyhlá‰ení ãi pokraãování mezinárodního pátrání pro pﬁípad, Ïe by osoba území
jiného ãlenského státu, kter˘ její pﬁedání do âeské republiky
nepovolil, opustila.
âl. 46
V˘slech a doãasné pﬁevzetí osoby pﬁed pﬁedáním
z jiného ãlenského státu

5)

(1) PﬁedbûÏné ‰etﬁení podle § 409 tr. ﬁ. provádí k tomu
pﬁíslu‰n˘ státní zástupce, jímÏ je pro úãely tohoto ﬁízení státní
zástupce krajského státního zastupitelství:
a) v jehoÏ obvodu se vyÏádaná osoba zdrÏuje nebo
v jehoÏ obvodu byla zadrÏena, a to z vlastního podnûtu, nebo
b) kterému justiãní orgán jiného ãlenského státu, Ministerstvo spravedlnosti, Nejvy‰‰í státní zastupitelství
nebo Policejní prezidium zaslaly evropsk˘ zat˘kací
rozkaz.
(2) V pﬁípadû, Ïe pﬁíslu‰n˘ státní zástupce provádí pﬁedbûÏné ‰etﬁení z vlastního podnûtu nebo na základû evropského
zat˘kacího rozkazu, kter˘ mu pﬁímo zaslal justiãní orgán jiného ãlenského státu, kter˘ jej vydal nebo kter˘ mu zaslalo Ministerstvo spravedlnosti nebo Policejní prezidium, informuje
o zapoãetí pﬁedbûÏného ‰etﬁení mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství. V informaci uvede pﬁedev‰ím známé
údaje k osobû, o jejíÏ pﬁedání se Ïádá, skutkové okolnosti
a právní hodnocení ãinu, pro nûjÏ se Ïádá o pﬁedání, a stát, kter˘ o pﬁedání Ïádá. ZároveÀ informuje o zadrÏení osoby, o jejíÏ
pﬁedání jde (§ 410 tr. ﬁ. ve spojení s 395 tr. ﬁ.).
(3) Pﬁíslu‰n˘ státní zástupce pﬁi pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle
§ 409 tr. ﬁ. zkoumá zejména, zda pﬁedání osoby do cizího státu nebrání skuteãnosti uvedené v § 409 odst. 3 nebo § 411
odst. 6 tr. ﬁ. V pﬁípadû pochybností, zda skutek uveden˘ v evropském zat˘kacím rozkazu spadá pod nûkterou z kategorií
jednání uveden˘ch v § 412 odst. 2 tr. ﬁ., konzultuje vûc s mezinárodním odborem Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(4) Otázka, zda osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, je obãanem âeské republiky, se posuzuje podle práva âeské republiky. 5) Je-li
toho tﬁeba, vyÏádá si státní zástupce, kter˘ provádí pﬁedbûÏné

Zákon ã. 40/1993 Sb., o nab˘vání a pozb˘vání státního obãanství âeské republiky, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
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‰etﬁení, k této otázce stanovisko pﬁíslu‰ného orgánu. Za obãana âeské republiky se povaÏuje i osoba, která je obãanem âeské republiky a souãasnû obãanem jiného státu.
(5) Dospûje-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce k závûru, Ïe evropsk˘ zat˘kací rozkaz vydan˘ justiãním orgánem jiného ãlenského státu, neposkytuje dostateãn˘ podklad pro podání
návrhu soudu na pﬁedání osoby, vyÏádá si pﬁímo od pﬁíslu‰ného
justiãního orgánu jiného ãlenského státu dodatkové informace,
zejména rozhodnutí, na jehoÏ základû byl evropsk˘ zat˘kací
rozkaz vydán. O zaji‰tûní dodatkov˘ch informací od vyÏadujícího státu mÛÏe státní zástupce téÏ poÏádat Policejní prezidium
nebo mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
Pro doruãení dodatkové informace mÛÏe státní zástupce
stanovit pﬁimûﬁenou lhÛtu.
(6) JestliÏe nastala skuteãnost uvedená v § 409 odst. 3 tr. ﬁ.,
pﬁíslu‰n˘ státní zástupce vrátí justiãnímu orgánu jiného ãlenského státu evropsk˘ zat˘kací rozkaz. V samostatném pﬁípisu
státní zástupce uvede, na základû kterého dÛvodu uvedeného
v § 409 odst. 3 tr. ﬁ. evropsk˘ zat˘kací rozkaz vrací.
(7) Po skonãení pﬁedbûÏného ‰etﬁení sdûlí pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce, kter˘ je provádûl, jeho v˘sledky mezinárodnímu
odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Tuto informaci lze
podat zasláním stejnopisu návrhu, kter˘ podává soudu podle
§ 411 tr. ﬁ. nebo stejnopisu pﬁípisu adresovaného justiãnímu
orgánu jiného ãlenského státu, kter˘m vrací evropsk˘ zat˘kací rozkaz.
âl. 48
Omezení osobní svobody v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení
(1) Shledá-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce (ãl. 47 odst. 1) dÛvod
vazby podle § 396 odst. 1 tr. ﬁ., zadrÏí osobu, o jejíÏ pﬁedání
jde, nebo dá k jejímu zadrÏení pﬁíkaz policejnímu orgánu
(§ 410 tr. ﬁ. ve spojení s § 395 odst. 1 tr. ﬁ.).
(2) Pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce oznámí zadrÏení vyÏádané osoby v pﬁíslu‰né lhÛtû
konzulárnímu oddûlení zastupitelského úﬁadu státu, jehoÏ je
osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, obãanem, jestliÏe tak jiÏ neuãinil policejní orgán (ãl. 14) nebo pokud takovou osobu zadrÏel sám.
(3) Nejpozdûji do 48 hodin od zadrÏení odevzdá pﬁíslu‰n˘
státní zástupce osobu, která má b˘t pﬁedána, pﬁíslu‰nému krajskému soudu a navrhne vzetí takové osoby do pﬁedbûÏné vazby (§ 410 tr. ﬁ. ve spojení s § 396 odst. 1 tr. ﬁ.). Neshledá-li
státní zástupce dÛvod k tomuto postupu, naﬁídí propu‰tûní
takové osoby ze zadrÏení na svobodu.
(4) Návrh pﬁíslu‰ného státního zástupce na vzetí do pﬁedbûÏné vazby (§ 410 tr. ﬁ. ve spojení s § 396 odst. 1 tr. ﬁ.) obsahuje zejména:
a) oznaãení krajského státního zastupitelství, které
návrh podává, a krajského soudu, ke kterému je
návrh podáván,
b) v‰echny údaje t˘kající se identity zadrÏené osoby,
c) odkaz na dÛvod k zadrÏení, tj. na evropsk˘ zat˘kací
rozkaz jiného ãlenského státu,
d) skuteãnosti, které odÛvodÀují obavu z útûku vyÏádané osoby.
K tomuto návrhu státní zástupce pﬁipojí rovnûÏ evropsk˘
zat˘kací rozkaz pﬁíslu‰ného orgánu jiného ãlenského státu,
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pokud mu byl doruãen, dále protokol o provedeném v˘slechu
zadrÏené osoby, jakoÏ i jin˘ spisov˘ materiál, kter˘ dosud
opatﬁil.
(5) O zahájení pﬁedbûÏného ‰etﬁení a event. vzetí vyÏádané
osoby do pﬁedbûÏné vazby státní zástupce ihned informuje
buì pﬁímo, nebo prostﬁednictvím Policejního prezidia âR,
odboru mezinárodní policejní spolupráce, oddûlení SIRENE,
orgán, kter˘ v jiném ãlenském státû vydal evropsk˘ zat˘kací
rozkaz, a vyzve jej, aby mu nejpozdûji do 40 dnÛ doruãil originál evropského zat˘kacího rozkazu s pﬁekladem do ãe‰tiny,
kromû evropsk˘ch zat˘kacích rozkazÛ ze Slovenské republiky
a Rakouské republiky, kde se pﬁeklad nepoÏaduje. Pokud vyÏádaná osoba pﬁi v˘slechu pﬁed soudem za pﬁítomnosti obhájce do protokolu uvedla, Ïe souhlasí s pﬁedáním do
doÏadujícího státu, státní zástupce informuje orgán, kter˘
v jiném ãlenském státû vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz,
stejn˘m zpÛsobem rovnûÏ o této skuteãnosti.
(6) Pokud by po propu‰tûní z pﬁedbûÏné vazby do podání
návrhu pﬁíslu‰n˘m státním zástupcem na pﬁedání podle § 411
odst. 1 tr. ﬁ. nastaly okolnosti, které by odÛvodÀovaly opûtovné vzetí pﬁedávané osoby do pﬁedbûÏné vazby, pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce dá pokyn k obnovení pátrání a zadrÏení osoby na
území âeské republiky Policejnímu prezidiu, Úﬁadu sluÏby
kriminální policie a vy‰etﬁování, odboru obecné kriminality.
(7) O podání návrhu soudu na vzetí do pﬁedbûÏné vazby,
o rozhodnutí soudu o tomto návrhu, o propu‰tûní a event. opûtovném vzetí do pﬁedbûÏné vazby, informuje pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství zasláním stejnopisu návrhu a rozhodnutí soudu o tomto
návrhu.
âl. 49
Návrh na rozhodnutí o pﬁedání
(1) Po skonãení pﬁedbûÏného ‰etﬁení podá pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce (ãl. 47 odst. 1) krajskému soudu návrh na rozhodnutí o pﬁedání podle § 411 odst. 1 tr. ﬁ. Pokud tomu nebrání závaÏné okolnosti, státní zástupce podá tento návrh tak, aby bylo
moÏno dodrÏet lhÛty stanovené v § 411 odst. 11 a 12 tr. ﬁ. Pﬁípadné nedodrÏení tûchto lhÛt ve svém návrhu odÛvodní.
(2) V návrhu uvede ve‰keré známé údaje k osobû, o jejíÏ
pﬁedání jde, shrne v˘sledky pﬁedbûÏného ‰etﬁení a k návrhu
pﬁiloÏí evropsk˘ zat˘kací rozkaz, pﬁípadnû i dal‰í materiály,
které obdrÏel od doÏadujícího jiného ãlenského státu a které
shromáÏdil v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení.
(3) Má-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce po provedeném pﬁedbûÏném ‰etﬁení za to, Ïe jsou tu podmínky pro pﬁedání takové
osoby, navrhne soudu, aby bylo rozhodnuto o pﬁedání. Má-li
pﬁíslu‰n˘ státní zástupce za to, Ïe je moÏno pﬁedat takovou
osobu pouze s v˘hradou (zejména podle § 411 odst. 7, 8 a 10
tr. ﬁ.) nebo její pﬁedání cizímu státu uskuteãnit aÏ po pravomocném skonãení trestního stíhání, které se proti ní v âeské
republice pro jin˘ trestn˘ ãin vede (§ 411 odst. 9 tr. ﬁ.), ãi po
vykonání trestu za jin˘ trestn˘ ãin, neÏ pro kter˘ je Ïádáno
o pﬁedání, navrhne soudu, aby bylo rozhodnuto o pﬁedání s v˘hradou nebo o tom, Ïe pﬁedání vyÏádané osoby bude uskuteãnûno po pravomocném skonãení trestního stíhání nebo po
vykonání trestu. Má-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce za to, Ïe tu
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podmínky pro pﬁedání osoby nejsou, navrhne soudu, aby bylo
rozhodnuto, Ïe vyÏádaná osoba pﬁedána nebude.
(4) Rozhodne-li krajsk˘ soud o návrhu státního zástupce,
pﬁezkoumá pﬁíslu‰n˘ státní zástupce toto rozhodnutí, pﬁiãemÏ
vezme v úvahu i dal‰í skuteãnosti zji‰tûné soudem po podání
návrhu. Dospûje-li k závûru, Ïe ve‰keré zji‰tûné skuteãnosti ve
svém souhrnu neodÛvodÀují rozhodnutí soudu, podá stíÏnost,
kterou v pﬁípadû potﬁeby spojí se stíÏností proti rozhodnutí
soudu o propu‰tûní pﬁedávané osoby z pﬁedávací vazby.
(5) O rozhodnutí soudu informuje pﬁíslu‰n˘ státní zástupce
mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Informaci lze podat i pﬁedloÏením kopie rozhodnutí soudu o pﬁedání ãi nepﬁedání vyÏádané osoby.
âl. 50
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Osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, musí mít v ﬁízení o pﬁedání do
ciziny obhájce (§ 36 odst. 4 písm. c) tr. ﬁ. per analogiam),
a to jiÏ v pﬁedbûÏném ‰etﬁení, nejpozdûji v‰ak pﬁed zapoãetím
v˘slechu podle § 409 odst. 2 tr. ﬁ. Státní zástupce dbá o to,
aby policejní orgán vãas vyrozumûl obhájce o dobû a místu
konání v˘slechu.
âl. 52
NedodrÏení lhÛt
O nedodrÏení lhÛt pro rozhodnutí o pﬁedání na základû
evropského zat˘kacího rozkazu (§ 411 odst. 11 a 12 tr. ﬁ.),
jakoÏ i o jeho dÛvodech, státní zástupce informuje národního
ãlena âeské republiky v Eurojust a mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.

Zkrácené pﬁedávací ﬁízení
âl. 53
(1) JiÏ v prÛbûhu zadrÏení (§ 410 ve spojení s § 395 odst. 2
tr. ﬁ.) pﬁíslu‰n˘ státní zástupce dbá na to, aby policejní orgán
v prÛbûhu v˘slechu osobu, o jejíÏ pﬁedání jde, pouãil:
a) o moÏnosti zkráceného pﬁedávacího ﬁízení, a
b) o moÏnosti vzdát se práva na uplatnûní zásady speciality podle § 406 odst. 1 tr. ﬁ.
Dále dbá o to, aby tato osoba byla pouãena o v˘znamu
tûchto souhlasÛ, které by pﬁípadnû dala, jakoÏ i o dÛsledcích,
které jsou s takov˘mi prohlá‰eními spojeny, o tom, Ïe své prohlá‰ení musí uãinit pﬁed soudem, a o tom, Ïe souhlas s pﬁedáním ãi vzdáním se práva speciality nelze vzít zpût (§ 413 odst.
2 tr. ﬁ.). Sdûlí-li tato osoba, Ïe prohlá‰ení hodlá uãinit, provede pﬁíslu‰n˘ státní zástupce nezbytná opatﬁení k tomu, aby
soud mohl prohlá‰ení pﬁijmout.
(2) JestliÏe osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, uvedla v prÛbûhu
pﬁedbûÏného ‰etﬁení, Ïe uãiní prohlá‰ení o svém souhlasu
s pﬁedáním do cizího státu k trestnímu stíhání nebo k v˘konu
trestu za ãin, kter˘ je uveden v evropském zat˘kacím rozkazu,
pﬁedloÏí pﬁíslu‰n˘ státní zástupce vûc soudu, aby mohla takové prohlá‰ení uãinit. Soudu pﬁedloÏí rovnûÏ potﬁebn˘ spisov˘
materiál, zejména protokol o v˘slechu osoby, v nûmÏ svÛj zámûr vyjádﬁila. Poté, co osoba pﬁed soudem prohlásila, Ïe souhlasí se sv˘m pﬁedáním do jiného ãlenského státu, postupuje
bez prÛtahÛ podle ãl. 48 odst. 5. Jakmile je mu doruãen originál evropského zat˘kacího rozkazu, navrhne její pﬁedání, pﬁípadnû navrhne pﬁedání s v˘hradou (zejména podle § 411 odst.
7, 8 a 10 tr. ﬁ.) nebo navrhne, aby se její pﬁedání cizímu státu
uskuteãnilo aÏ po pravomocném skonãení trestního ﬁízení
(§ 411 odst. 9 tr. ﬁ.), které se proti ní v âeské republice pro jin˘ trestn˘ ãin vede, ãi po vykonání trestu za jin˘ trestn˘ ãin,
neÏ pro kter˘ je Ïádáno o pﬁedání, anebo navrhne zamítnutí jejího pﬁedání z dÛvodÛ uveden˘ch v § 411 odst. 6 písm. c), d)
nebo e) tr. ﬁ.
(3) Pﬁedkládá-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce vûc soudu proto,
aby osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, uãinila prohlá‰ení o souhlasu se
sv˘m pﬁedáním, zároveÀ podá soudu návrh na vzetí
takové osoby do pﬁedávací vazby (§ 411 odst. 4 tr. ﬁ.).
âl. 51
Úãast obhájce v ﬁízení o pﬁedání

Odklad pﬁedání
JestliÏe je pﬁítomnost osoby, o jejíÏ pﬁedání jde, nezbytná
v âeské republice pro úãely trestního stíhání anebo v˘konu
trestu odnûtí svobody v souvislosti s jin˘m trestn˘m ãinem,
neÏ kter˘ je pﬁedmûtem evropského zat˘kacího rozkazu vydaného jin˘m ãlensk˘m státem, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce ve
svém návrhu na pﬁedání (§ 411 odst. 1 tr. ﬁ.), mÛÏe navrhnout
odloÏení pﬁedání (§ 411 odst. 9 tr. ﬁ.).
âl. 54
Doãasné pﬁedání
JestliÏe je pﬁítomnost osoby, o jejíÏ pﬁedání jde, nezbytná
v âeské republice pro úãely trestního stíhání anebo v˘konu
trestu odnûtí svobody v souvislosti s jin˘m trestn˘m ãinem,
neÏ kter˘ je pﬁedmûtem evropského zat˘kacího rozkazu vydaného jin˘m ãlensk˘m státem za úãelem trestního stíhání, za
podmínky, Ïe tento jin˘ ãlensk˘ stát poÏádá o doãasné pﬁedání osoby, o jejíÏ pﬁedání jde, a pokud takov˘ postup pﬁíslu‰n˘
státní zástupce shledá vhodn˘m, navrhne doãasné pﬁedání této
osoby do vyÏadujícího státu za úãelem provedení nezbytn˘ch
procesních úkonÛ trestního ﬁízení (§ 414 tr. ﬁ.). V návrhu uvede datum, k nûmuÏ musí b˘t vyÏádaná osoba nejpozdûji vrácena na území âeské republiky. Pokud pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce doãasné pﬁedání neshledá vhodn˘m, sdûlí své stanovisko vyÏadujícímu státu s uvedením dÛvodÛ.
âl. 55
Roz‰íﬁení pﬁedání na jin˘ trestn˘ ãin
(1) K Ïádosti jiného ãlenského státu o udûlení souhlasu
k trestnímu stíhání ãi k v˘konu trestu pro jin˘ trestn˘ ãin, neÏ
pro kter˘ byla vyÏádaná osoba pﬁedána (§ 418 odst. 1 písm. a)
tr. ﬁ.), nebo o udûlení souhlasu s pﬁedáním nebo vydáním osoby, která byla tomuto státu pﬁedána, do tﬁetího státu ãi jiného
ãlenského státu (§ 418 odst. 1 písm. b) a c) tr. ﬁ.), musí státní
zástupce provést pﬁedbûÏné ‰etﬁení podle ãl. 47 a podat soudu
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návrh na udûlení souhlasu podle § 418 odst. 1 tr. ﬁ. Pro náleÏitosti tohoto návrhu platí ãl. 49 odst. 2 obdobnû. Pro postup
státních zástupcÛ v ﬁízení konaném k Ïádosti jiného ãlenského
státu o roz‰íﬁení pﬁedání na jin˘ trestn˘ ãin podle § 418 tr. ﬁ. se
uÏije pﬁimûﬁenû rovnûÏ ãl. 52.
(2) Pokud k Ïádosti jiného ãlenského státu podle odstavce 1
nebyl pﬁiloÏen protokol nebo úﬁední záznam s vyjádﬁením vyÏádané osoby k obsahu této Ïádosti, mÛÏe státní zástupce, kter˘
provádí pﬁedbûÏné ‰etﬁení, poÏádat o poskytnutí takového protokolu nebo záznamu. Tento protokol nebo úﬁední záznam státní
zástupce vyÏádá vÏdy, pokud vyÏádanou osobou je obãan âeské
republiky nebo osoba s trval˘m pobytem v âeské republice.
âl. 56
Soubûh dvou a více evropsk˘ch zat˘kacích rozkazÛ
Pokud o pﬁedání osoby Ïádá souãasnû více jin˘ch ãlensk˘ch
státÛ (§ 419 tr. ﬁ.), musí b˘t posouzeno pﬁedání na základû kaÏdého evropského zat˘kacího rozkazu samostatnû. Pﬁíslu‰n˘
státní zástupce na základû zváÏení v‰ech okolností pﬁípadu,
zejména na základû kritérií uveden˘ch v § 419 odst. 1 tr. ﬁ., soudu navrhne, do kterého ãlenského státu má b˘t vyÏádaná osoba
pﬁedána. Pﬁedání na základû dal‰ích evropsk˘ch zat˘kacích
rozkazÛ navrhne zamítnout. Jin˘ ãlensk˘ stát, kterému byla
vyÏádaná osoba pﬁedána, pak mÛÏe Ïádat âeskou republiku
o souhlas s pﬁedáním do dal‰ího ãlenského státu (§ 418 tr. ﬁ.).
âl. 57
Soubûh evropského zat˘kacího rozkazu a Ïádosti o vydání
Pokud o pﬁedání osoby Ïádá souãasnû jeden ãi více ãlensk˘ch státÛ a zároveÀ je Ïádáno o vydání do jednoho ãi více
cizích státÛ (§ 420 tr. ﬁ.), musí b˘t posouzeno pﬁedání a pﬁípustnost vydání samostatnû.
Oddíl 4
PrÛvoz pro úãely pﬁedání
âl. 58
(1) K úkonÛm státního zastupitelství v ﬁízení konaném
k Ïádosti podané jin˘m ãlensk˘m státem o prÛvoz osoby územím âeské republiky pro úãely trestního ﬁízení v cizinû podle
§ 422 tr. ﬁ. v souvislosti s pﬁedávacím ﬁízením, je v˘luãnû
pﬁíslu‰né Nejvy‰‰í státní zastupitelství.
(2) Pokud na území âeské republiky dojde k neplánovanému pﬁistání a âeské republice nebyla doruãena Ïádost jiného
ãlenského státu o povolení prÛvozu, státní zástupce mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství navrhne
Nejvy‰‰ímu soudu vzetí této osoby do vazby aÏ na 96 hod.
(§ 422 odst. 3 tr. ﬁ.).

ãástka 2

Spoleãné ustanovení
âl. 59
(1) Postup státních zástupcÛ pﬁi doÏádání cizozemsk˘ch orgánÛ o poskytnutí právní pomoci pro trestní ﬁízení vedené
v âeské republice a pﬁi poskytování právní pomoci cizozemsk˘m orgánÛm pro trestní ﬁízení vedené v cizinû vypl˘vá z pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy a je upraven v § 425 aÏ § 446 tr. ﬁ.
(2) Právní pomoc zahrnuje zejména:
a) vydání a odnûtí vûci (§ 78, § 79 tr. ﬁ.), jakoÏ i její vrácení (§ 80 tr. ﬁ.),
b) zaji‰tûní penûÏních prostﬁedkÛ na úãtu u banky,
u spoﬁitelního nebo úvûrního druÏstva nebo jin˘ch
subjektÛ, které vedou úãet pro jiného, blokaci penûÏních prostﬁedkÛ penzijního pﬁipoji‰tûní se státním
pﬁíspûvkem, blokaci ãerpání finanãního úvûru a blokaci finanãního pronájmu, jakoÏ i zaji‰tûní zaknihovan˘ch cenn˘ch papírÛ (§ 79a, § 79b, § 79c tr. ﬁ.),
zaji‰tûní nároku po‰kozeného (§ 47 tr. ﬁ.), zaji‰tûní
v˘konu trestu propadnutí majetku (§ 347 tr. ﬁ.),
c) domovní a osobní prohlídku a prohlídku jin˘ch prostor a pozemku (§ 82, § 83a, § 83b tr. ﬁ.),
d) zadrÏení a otevﬁení zásilek (§ 86, § 87 tr. ﬁ.), zámûnu
zásilky (§ 87a tr. ﬁ.) a sledování zásilky (§ 87b tr. ﬁ.),
e) odposlech a záznam telekomunikaãního provozu
a zji‰Èování údajÛ o uskuteãnûném telekomunikaãním provozu (§ 88, § 88a tr. ﬁ.),
f) v˘slech obvinûného (§ 91 tr. ﬁ.), svûdka (§ 101, § 102
tr. ﬁ.) a po‰kozeného (§ 43 tr. ﬁ.), jakoÏ i dal‰ích osob,
jejichÏ v˘povûì má v˘znam pro trestní ﬁízení, napﬁ.
v˘slech znalce (§ 108 tr. ﬁ.) nebo vyjádﬁení zúãastnûné osoby (§ 42 tr. ﬁ.),
g) konfrontaci (§ 104a tr. ﬁ.), rekognici (§ 104b tr. ﬁ.),
vy‰etﬁovací pokus (§104c tr. ﬁ.), rekonstrukci
(§ 104d tr. ﬁ.), provûrku na místû (§ 104e tr. ﬁ.),
h) opatﬁení znaleckého posudku a odborného vyjádﬁení
(§ 105 tr. ﬁ.) vãetnû vy‰etﬁení du‰evního stavu (§ 116
a § 118 tr. ﬁ.),
i) opatﬁení vûcn˘ch a listinn˘ch dÛkazÛ jin˘mi postupy
neÏ shora uveden˘mi, napﬁ. opatﬁení zprávy bankovní
instituce k bankovnímu úãtu (§ 112, § 8 odst. 2 tr. ﬁ.),
j) ohledání (§ 113 tr. ﬁ.), vãetnû prohlídky tûla a jin˘ch
podobn˘ch úkonÛ (§ 114 tr. ﬁ.) a prohlídky a pitvy
mrtvoly a její exhumace (§ 115 tr. ﬁ.),
k) pouÏití operativnû pátracích prostﬁedkÛ, tj. pﬁedstíraného pﬁevodu (§ 158c tr. ﬁ.), sledování osob a vûcí
(§ 158d tr. ﬁ.) a pouÏití agenta (§ 158e tr. ﬁ.),
l) doruãování rozhodnutí, pﬁedvolání a jin˘ch písemností dÛleÏit˘ch pro trestní ﬁízení.
Oddíl 2

âÁST âTVRTÁ

Postup pﬁi doÏádání o poskytnutí právní pomoci v cizinû

DoÏádání

âl. 60

Oddíl 1

Îádost o právní pomoc ve stadiu provûﬁování
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Státní zástupce mÛÏe doÏádat právní pomoc u cizozemsk˘ch orgánÛ i pﬁed zahájením trestního stíhání v âeské
republice (tzn. ve stadiu provûﬁování, po zahájení úkonÛ trestního ﬁízení k objasnûní a provûﬁení skuteãností dÛvodnû nasvûdãujících tomu, Ïe byl spáchán trestn˘ ãin, postupem podle
§ 158 odst. 3 tr. ﬁ.), pokud to pﬁíslu‰ná mezinárodní smlouva
nevyluãuje. PouÏitelnost takto opatﬁen˘ch dÛkazÛ v pozdûj‰ím
trestním stíhání se posoudí podle trestního ﬁádu âeské republiky (zejména § 158 odst. 8, § 158b odst. 3, § 160 odst. 4, §
164 odst. 1, 2 a 4, § 169 odst. 1 a § 211 a § 212 tr. ﬁ.), proto lze
v této fázi ﬁízení doporuãit spí‰e cestu mezinárodní policejní
spolupráce.
âl. 61
Îádost o právní pomoc
(1) Dospûje-li státní zástupce, kter˘ vykonává dozor v pﬁípravném ﬁízení nebo sám pﬁípravné ﬁízení koná, k závûru,
Ïe pro toto trestní ﬁízení je nezbytné provést procesní úkon
v cizím státû a Ïe byly vyãerpány v‰echny ostatní moÏnosti
pro objasnûní vûci, vypracuje Ïádost o právní pomoc.
(2) Îádost o právní pomoc, jejíÏ vzor je uveden v pﬁíloze
ã. 9 tohoto pokynu, státní zástupce adresuje orgánu pﬁíslu‰nému k provedení doÏádan˘ch procesních úkonÛ a uvede v ní
náleÏitosti stanovené pﬁíslu‰nou mezinárodní smlouvou, jakoÏ
i odkaz na tuto smlouvu. Nestanoví-li mezinárodní smlouva
jinak, uvede se v Ïádosti zejména:
a) odvolání na dosavadní styk pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ âeské republiky a cizího státu pﬁi poskytování právní pomoci,
b) oznaãení státního zastupitelství, které vykonává dozor
nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení
nebo pﬁípravné ﬁízení koná, vãetnû jeho telefonního
a faxového ãísla, event. i s uvedením jeho e-mailové
adresy, a jeho spisová znaãka pod kterou ﬁízení vede,
c) struãné vylíãení skutkového stavu, uvedení právní
kvalifikace podle trestního zákona, vãetnû citace
dotãen˘ch ustanovení trestního zákona ãi jin˘ch
právních pﬁedpisÛ,
d) osobní data obvinûného, bylo-li jiÏ zahájeno trestní
stíhání, pﬁípadnû uvedení jeho obhájce,
e) podrobné a úplné vymezení úkonÛ, o jejichÏ provedení se Ïádá, jakoÏ i skuteãnosti, které mají b˘t doÏádan˘mi úkony objasnûny, a odÛvodnûní nezbytnosti
provedení takov˘ch úkonÛ na území cizího státu pro
trestní ﬁízení vedené v âeské republice,
f) údaje, které mohou provedení doÏádan˘ch úkonÛ
usnadnit (osobní data svûdkÛ, okolnosti, které mohou
pﬁispût k identifikaci nebo vypátrání osob a vûcí, poukaz na trestní stíhání vedené orgánem cizího státu
v této vûci nebo v jiné související vûci apod.),
g) dal‰í skuteãnosti rozhodné pro trestní ﬁízení vedené
v âeské republice a které souvisí s doÏádáním
v dané trestní vûci,

6)
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h) citace ustanovení trestního ﬁádu, která opravÀují státního zástupce k vyÏádání bankovních informací nebo
rozhodnutí o zaji‰Èovacích opatﬁeních, pﬁípadû k podání Ïádosti k soudu o vydání takového rozhodnutí,
není-li k této Ïádosti pﬁipojeno takové rozhodnutí
státního zástupce nebo soudu podle trestního ﬁádu.
(3) Je-li poskytnutí právní pomoci zvlá‰tû naléhavé, zejména proto, Ïe obvinûn˘ se nachází ve vazbû, je-li Ïádáno zaji‰tûní vûci nebo majetku, je vedeno trestní ﬁízení proti
mladistvému nebo na poskytnutí právní pomoci zásadnû závisí dal‰í prÛbûh trestního ﬁízení, popﬁípadû obvinûní dal‰ích
osob, uvede tyto skuteãnosti státní zástupce vÏdy ve své Ïádosti a poÏádá rovnûÏ o její urychlené vyﬁízení. Îádost viditelnû oznaãí v souladu se zásadami spisové sluÏby6) slovem
PILNÉ.
(4) Îádá-li státní zástupce právní pomoc pro trestní ﬁízení
pﬁed zahájením trestního stíhání, uvede tuto skuteãnost ve své
Ïádosti spolu s oznaãením osoby, vÛãi níÏ smûﬁuje podezﬁení,
nebo s poukazem na to, Ïe poskytnutí právní pomoci má vést
ke zji‰tûní pachatele.
(5) K Ïádosti se pﬁipojí spisov˘ materiál a fotografická
nebo jiná dokumentace, které jsou nezbytné pro provedení
doÏádan˘ch úkonÛ, písemnosti, které mají b˘t doruãeny, vûci
dÛleÏité pro trestní ﬁízení, apod.
(6) Pro vyhotovení Ïádosti o právní pomoc a jejích pﬁípadn˘ch pﬁíloh, pﬁekladu a event. legalizace se uÏijí pﬁimûﬁenû
ãl. 7 aÏ 9.
(7) Pokud státní zástupce Ïádá o provedení procesních
úkonÛ v cizím státû, kter˘ uplatÀuje anglosask˘ zpÛsob ﬁízení
a se kter˘m âeská republika neuskuteãÀuje styk na základû
mezinárodní smlouvy, Ïádost o právní pomoc, jejíÏ vzor je
uveden v pﬁíloze ã. 9 tohoto pokynu, obsahuje kromû náleÏitostí uveden˘ch v odstavci 2 rovnûÏ:
a) struãn˘ popis pravomocí státního zastupitelství
v trestním ﬁízení s pravomocí Ïádat o právní pomoc
v pﬁípravném ﬁízení,
b) podrobn˘ popis skutku v chronologickém poﬁádku,
c) citaci pﬁíslu‰n˘ch ustanovení trestního zákona
o promlãení,
d) kdo je z tohoto trestného ãinu obvinûn a zda se obvinûn˘ nachází na na‰em území ãi nikoli, bylo-li jiÏ zahájeno trestní stíhání, pﬁípadnû uvedení jeho obhájce;
pokud trestní stíhání dosud zahájeno nebylo uvedení
skuteãností ve smyslu odstavce 4.
(8) Stejnopis Ïádosti o právní pomoc se vÏdy zaloÏí
do trestního spisu.
âl. 62
Pﬁeklady
(1) Îádost o právní pomoc a spisov˘ materiál k ní pﬁiloÏen˘ musí b˘t opatﬁeny pﬁekladem do cizího jazyka v souladu s poÏadavky vypl˘vajícími z pﬁíslu‰né mezinárodní
smlouvy.

Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 7/2004, jímÏ se vydává kanceláﬁsk˘ ﬁád státního zastupitelství (kanceláﬁsk˘ ﬁád).
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Îádost o právní pomoc zpracovanou ve trojím vyhotovení za‰le niÏ‰í státní zastupitelství i s pﬁílohami a pﬁeklady mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství s poÏadavkem
pﬁedat ji pﬁíslu‰nému orgánu cizího státu. Jedno vyhotovení Ïádosti je vÏdy zaﬁazeno do spisu Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Pokud mají b˘t procesní úkony provádûny nûkolika vûcnû
ãi místnû pﬁíslu‰n˘mi orgány cizího státu, lze zpravidla doporuãit pﬁedloÏení jednoho vyhotovení Ïádosti i s pﬁílohami pro kaÏd˘ jednotliv˘ tento orgán. V pochybnostech o poãtu vyhotovení
Ïádosti si niÏ‰í státní zastupitelství vyÏádá stanovisko mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.

a koneãné do doby, neÏ budou podmínky podle odstavcÛ 1 aÏ
3 splnûny nebo neÏ odpadnou pﬁekáÏky podle odstavce 4.
(6) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe
jsou splnûny poÏadavky podle odstavce 1, vyhotoví pﬁedkládací zprávu a za‰le ji spolu se Ïádostí státního zástupce a jejími pﬁílohami pﬁíslu‰nému orgánu cizího státu. Pro obsahové
a formální náleÏitosti pﬁedkládací zprávy, poﬁizování pﬁekladu,
jakoÏ i pro zpÛsob jejího pﬁedání orgánu cizího státu platí
pﬁimûﬁenû ãl. 7 aÏ 9. V pﬁípadech hodn˘ch zvlá‰tního zﬁetele
poÏádá Nejvy‰‰í státní zastupitelství orgán cizího státu
o potvrzení, Ïe Ïádost o právní pomoc byla doruãena, a o sdûlení, kdy lze oãekávat její vyﬁízení. O odeslání Ïádosti do ciziny Nejvy‰‰í státní zastupitelství informuje niÏ‰í státní
zastupitelství.
(7) V naléhav˘ch pﬁípadech mÛÏe Nejvy‰‰í státní zastupitelství zaslat Ïádost o právní pomoc s pﬁedkládací zprávou pﬁíslu‰nému orgánu cizího státu faxem. Originál Ïádosti o právní
pomoc s pﬁílohami a s pﬁedkládací zprávou za‰le ihned poté
pﬁíslu‰nému orgánu cizího státu po‰tou.
(8) Nejvy‰‰í státní zastupitelství prÛbûÏnû sleduje vyﬁízení
Ïádosti o právní pomoc a v pﬁípadech, kdy je to s ohledem na
prÛbûh trestního ﬁízení vedeného v âeské republice nutné
a s ohledem na charakter existujících vztahÛ s orgány cizího
státu moÏné a úãelné, poÏádá v pﬁimûﬁené dobû po odeslání
Ïádosti o právní pomoc pﬁíslu‰n˘ orgán cizího státu o sdûlení,
kdy lze vyﬁízení Ïádosti oãekávat, pﬁípadnû jaké pﬁekáÏky
vyﬁízení brání. V pﬁípadech, kdy je to vhodné, poÏádá o spolupráci zastupitelsk˘ úﬁad âeské republiky v cizím státû.

âl. 64

âl. 65

Postup Nejvy‰‰ího státního zastupitelství po doruãení
Ïádosti státního zástupce

(1) Poté, co Nejvy‰‰í státní zastupitelství obdrÏí od doÏádaného orgánu cizího státu spisov˘ materiál k vyﬁízení Ïádosti o právní pomoc a popﬁípadû vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení
vedené v âeské republice, pﬁedá je neprodlenû niÏ‰ímu státnímu zastupitelství, které o právní pomoc poÏádalo.
(2) Pokud bylo poskytnutí právní pomoci orgánem cizího
státu odmítnuto nebo nebylo Ïádosti o právní pomoc vyhovûno z jin˘ch dÛvodÛ, sdûlí neprodlenû Nejvy‰‰í státní zastupitelství tyto skuteãnosti spolu se sv˘m stanoviskem
niÏ‰ímu státnímu zastupitelství. Za‰le mu rovnûÏ spisov˘
materiál, kter˘ v této souvislosti od orgánu cizího státu
obdrÏelo, a vrátí mu spisov˘ materiál k doÏádání o právní
pomoc v cizinû.
(3) V souvislosti s postupem podle odstavcÛ 1 a 2 Nejvy‰‰í státní zastupitelství rovnûÏ niÏ‰ímu státnímu zastupitelství
sdûlí, Ïe provedlo doplnûní nebo opravy jeho Ïádosti o právní
pomoc nebo odstranilo její nedostatky (ãl. 64 odst. 2, 3).
(4) ObdrÏí-li pﬁíslu‰né niÏ‰í státní zastupitelství spisov˘
materiál k vyﬁízení své Ïádosti, která byla orgánu cizího státu
zaslána Nejvy‰‰ím státním zastupitelstvím pﬁímo, sdûlí tuto
skuteãnost mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství a uvede, zda byla právní pomoc poskytnuta v poÏadovaném rozsahu.

(2) Neplatí-li ve vztahu mezi âeskou republikou a cizím
státem taková smlouva, vychází se pﬁi poﬁízení pﬁekladu z poÏadavkÛ vypl˘vajících z dosavadního vzájemného styku pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ pﬁi pﬁedávání trestních vûcí. V takovém
pﬁípadû se provede pﬁeklad písemností do úﬁedního jazyka nebo jednoho z úﬁedních jazykÛ cizího státu, popﬁípadû do jiného jazyka v doÏádaném státû uÏívaného nebo do nûkterého ze
svûtov˘ch jazykÛ. Pﬁi v˘bûru jazyka, do nûhoÏ mají b˘t písemnosti pﬁeloÏeny, se bere v úvahu, kterého jazyka se v cizím
státû nejãasnûji uÏívá. V pochybnostech si niÏ‰í státní zastupitelství vyÏádá stanovisko mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství.
(3) Není-li tímto ãlánkem stanoveno jinak, státní zástupce
postupuje podle ãl. 7 odst. 4.
âl. 63

(1) Nejvy‰‰í státní zastupitelství Ïádost a její pﬁílohy pﬁezkoumá z hlediska poÏadavkÛ vypl˘vajících z pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy, a neplatí-li ve vztahu mezi âeskou
republikou a cizím státem taková smlouva, z hlediska oboustrannû dodrÏovan˘ch podmínek dosavadního styku mezi pﬁíslu‰n˘mi orgány pﬁi poskytování právní pomoci.
(2) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe je tﬁeba z hledisek uveden˘ch v odstavci 1 Ïádost o právní pomoc nebo její pﬁílohy doplnit nebo opravit, vrátí ji, popﬁípadû s jejími
pﬁílohami, se Ïádostí o doplnûní nebo opravu niÏ‰ímu státnímu
zastupitelství, které Ïádost pﬁedloÏilo. Pokud je to moÏné a pro
urychlení postupu vhodné, provede Nejvy‰‰í státní zastupitelství
vhodn˘m zpÛsobem doplnûní nebo opravu Ïádosti samo.
(3) Má-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství jiné pﬁipomínky
k obsahu a formû Ïádosti o právní pomoc nebo jejích pﬁíloh,
postupuje pﬁimûﬁenû podle odstavce 2.
(4) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe Ïádost státního zástupce sice splÀuje poÏadavky podle odstavce
1, ale souãasné vztahy mezi âeskou republikou a cizím státem
nebo vnitﬁní pomûry cizího státu doÏádání o právní pomoc
neumoÏÀují, Ïádost státnímu zástupci vrátí. PovaÏuje-li to za
nezbytné, vyÏádá si za tím úãelem informaci od Ministerstva
zahraniãních vûcí.
(5) Stanovisko Nejvy‰‰ího státního zastupitelství podle odstavcÛ 1 aÏ 4 je pro pﬁíslu‰ného státního zástupce závazné

âl. 66
PouÏití procesních pﬁedpisÛ âeské republiky
pﬁi úkonech v cizinû
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(1) Pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, orgán cizího státu provádí zásadnû procesní úkony k Ïádosti o právní
pomoc podle práva svého státu. Pokud je pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice tﬁeba, aby byl doÏádan˘ úkon proveden v cizinû téÏ v souladu s poÏadavky trestního ﬁádu, uvede
pﬁíslu‰né státní zastupitelství tento poÏadavek s odÛvodnûním
nezbytnosti takového postupu pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice, ve své Ïádosti o právní pomoc.
(2) Îádá-li státní zástupce, aby v˘slech obvinûného, svûdka nebo po‰kozeného byl proveden po pouãení podle pﬁíslu‰n˘ch ustanovení trestního ﬁádu âeské republiky, uvede
v Ïádosti, aby byla vysl˘chaná osoba pouãena rovnûÏ podle
pﬁíslu‰n˘ch ustanovení o pouãení podle trestního ﬁádu âeské
republiky, pokud to není v rozporu s právním ﬁádem doÏádaného státu. V Ïádosti uvede nebo k ní pﬁipojí citaci pﬁíslu‰n˘ch
ustanovení, podle kter˘ch má b˘t dotãená osoba pouãena,
s v˘jimkou upozornûní na moÏnost pﬁedvedení, uloÏení
povinnosti pﬁedloÏit obãansk˘ prÛkaz, pohrÛÏku pokutou
apod. Citaci ustanovení, podle kter˘ch má b˘t dotãená osoba
pouãena, je tﬁeba pﬁedloÏit ve stejném poãtu vyhotovení jako
Ïádost o právní pomoc.
âl. 67
Pﬁítomnost zástupce orgánÛ âeské republiky
a dal‰ích osob pﬁi úkonech v cizinû
(1) VyÏadují-li to sloÏitost trestního ﬁízení vedeného v âeské republice nebo sloÏitost úkonu, o jehoÏ provedení v cizím
státû se Ïádá, a jeho v˘znam pro trestní ﬁízení vedené v âeské
republice, poÏádá pﬁíslu‰né státní zastupitelství ve své Ïádosti
o právní pomoc orgán cizího státu o souhlas s pﬁítomností pﬁíslu‰ného státního zástupce, policejního orgánu, popﬁípadû jiné
oprávnûné osoby, zejména obhájce obvinûného, pﬁi úkonech
právní pomoci v doÏádaném státû. Dále v Ïádosti pﬁíslu‰né
státní zastupitelství poÏádá, aby udûlení souhlasu bylo sdûleno
spolu s uvedením data a místa konání doÏádaného úkonu
doÏadujícímu státnímu zastupitelství, popﬁípadû mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, v dostateãném
ãasovém pﬁedstihu, zpravidla nejménû jeden mûsíc pﬁed provedením plánovaného úkonu. Má-li doÏadující státní zastupitelství dal‰í zvlá‰tní poÏadavek na datum konání úkonu,
napﬁíklad z dÛvodu nezbytnosti, aby si osoby, jichÏ se provedení úkonu t˘ká, mohly opatﬁit vízum ke vstupu do doÏádaného státu, uvede tuto skuteãnost rovnûÏ ve své Ïádosti o právní
pomoc.
(2) Nejvy‰‰í státní zastupitelství takov˘ poÏadavek niÏ‰ího
státního zastupitelství pﬁezkoumá, a shledá-li ho v souladu
s pﬁíslu‰nou mezinárodní smlouvou, nebo neplatí-li ve vztazích mezi âeskou republikou a cizím státem mezinárodní
smlouva, v souladu s podmínkami vypl˘vajícími z dosavadního styku mezi pﬁíslu‰n˘mi orgány pﬁi poskytování právní pomoci, sdûlí tento poÏadavek rovnûÏ ve své pﬁedkládací zprávû
pﬁíslu‰nému orgánu cizího státu. Nejvy‰‰í státní zastupitelství
zároveÀ poÏádá, aby v pﬁípadû, Ïe úãast shora uveden˘ch osob
u doÏádaného úkonu nebude povolena, byla tato skuteãnost
pﬁíslu‰n˘m orgánem cizího státu v˘slovnû potvrzena. Pokud
Nejvy‰‰í státní zastupitelství shledá, Ïe tento poÏadavek niÏ‰ího státního zastupitelství není v souladu s pﬁíslu‰nou meziná-
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rodní smlouvou, nebo neplatí-li ve vztazích mezi âeskou republikou a cizím státem mezinárodní smlouva, nebo Ïe není
v souladu s podmínkami vypl˘vajícími z dosavadního styku
mezi pﬁíslu‰n˘mi orgány pﬁi poskytování právní pomoci, vrátí
Ïádost o právní pomoc, popﬁípadû s pﬁipojen˘mi pﬁílohami,
niÏ‰ímu státnímu zastupitelství se sv˘m stanoviskem a souãasnû je poÏádá, aby takov˘ poÏadavek ze Ïádosti o právní
pomoc vypustilo. Pokud Nejvy‰‰í státní zastupitelství neshledá tento poÏadavek v Ïádosti o právní pomoc dostateãnû odÛvodnûn˘m, vrátí tuto Ïádost popﬁípadû s pﬁipojen˘mi
pﬁílohami, niÏ‰ímu státnímu zastupitelství a souãasnû je poÏádá, aby poÏadavek ﬁádnû odÛvodnilo.
(3) Poté, co Nejvy‰‰í státní zastupitelství obdrÏí od doÏádaného orgánu cizího státu povolení k pﬁítomnosti úﬁedních
a dal‰ích oprávnûn˘ch osob z âeské republiky pﬁi úkonech
právní pomoci v tomto státû a zprávu o datu a místû konání doÏádan˘ch procesních úkonÛ, vyrozumí neprodlenû niÏ‰í státní
zastupitelství, které o povolení Ïádalo. Toto státní zastupitelství rovnûÏ vyrozumí, jestliÏe takové povolení bylo odmítnuto
a pﬁedá mu originál nebo ovûﬁenou kopii takového sdûlení
orgánu cizího státu k zaloÏení do trestního spisu.
(4) Státní zástupce doÏadujícího státního zastupitelství zajistí, aby policejní orgán i obhájce byli neprodlenû informováni o dobû a místû úkonu, kter˘ má b˘t na základû jeho
doÏádání proveden v cizinû.
(5) Státní zástupce, policejní orgán a dal‰í oprávnûné osoby se úãastní provádûní doÏádan˘ch úkonÛ v cizinû jako pozorovatelé a poradci orgánÛ doÏádaného státu, které poskytují
právní pomoc. Nemohou zasahovat do provádûného úkonu,
ale v pﬁípadû potﬁeby poÏádají orgán cizího státu, kter˘ právní
pomoc poskytuje, o zamûﬁení takového úkonu ke znám˘m
ãi novû zji‰tûn˘m skuteãnostem, o poloÏení dal‰ích otázek
vysl˘chané osobû, o provedení doplÀujících skutkov˘ch
zji‰tûní obstaráním dal‰ího spisového materiálu, apod.
(6) Pokud státní zástupce, policejní orgán nebo dal‰í oprávnûná osoba, kteﬁí se úãastní provádûní doÏádan˘ch úkonÛ
v cizinû, neovládají jazyk, v nûmÏ se doÏádan˘ úkon v cizím
státû provádí, zabezpeãí si sami ve své kompetenci, aby byli
pﬁi takové úãasti na doÏádan˘ch úkonech doprovázeni tlumoãníkem.
(7) Jsou-li doÏádané orgány cizího státu ochotny pﬁíslu‰nému státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu ihned pﬁedat
protokoly o doÏádan˘ch úkonech, jakoÏ i dal‰í písemnosti
a vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice,
státní zástupce nebo policejní orgán je pﬁevezme. O této skuteãnosti niÏ‰í státní zastupitelství vyrozumí mezinárodní odbor
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
âl. 68
Doruãování v cizinû
(1) Je-li pﬁedmûtem Ïádosti o právní pomoc v cizinû doruãení rozhodnutí ãi jiné písemnosti, vedle dodrÏení obecn˘ch zásad stanoven˘ch pro doruãování v cizinû (ãl. 5)
státní zástupce zváÏí, zda pro úãely trestního ﬁízení vedeného v âeské republice postaãí forma a zpÛsob doruãení, jak
ho provede doÏádan˘ orgán podle pﬁíslu‰né mezinárodní
smlouvy, popﬁípadû práva cizího státu. Pokud dospûje k zá-
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vûru, Ïe s ohledem na povahu doruãovaného rozhodnutí nebo písemnosti a právní dÛsledky s doruãením spojené, je tﬁeba poÏádat o doruãení rozhodnutí podle poÏadavkÛ trestního
ﬁádu (doruãení do vlastních rukou a vylouãení uloÏení doruãované zásilky u po‰tovního úﬁadu, protokolární pﬁedání
rozhodnutí nebo jiné písemnosti adresátu a zji‰tûní jeho
stanoviska k obsahu doruãovaného rozhodnutí nebo jiné
písemnosti, apod.), a je-li takov˘ poÏadavek v souladu
s pﬁíslu‰nou mezinárodní smlouvou, vyjádﬁí ho s odÛvodnûním nezbytnosti doÏádaného postupu v Ïádosti o právní
pomoc.
(2) Doruãované rozhodnutí nebo jiná písemnost musí b˘t
opatﬁeny pﬁekladem obdobnû jako Ïádost o právní pomoc.
Pokud pﬁíslu‰ná mezinárodní smlouva nevyÏaduje, aby
doruãovaná písemnost byla opatﬁena pﬁekladem, ale stanoví,
Ïe adresát mÛÏe pﬁevzetí takové písemnosti neopatﬁené
pﬁekladem do jeho mateﬁského jazyka odmítnout, státní zástupce, kter˘ o právní pomoc Ïádá, tuto moÏnost zváÏí
a podle v˘znamu doruãení pro dal‰í ﬁízení rozhodne o opatﬁení pﬁekladu.
(3) ObãanÛm âeské republiky, kteﬁí se zdrÏují v cizinû, se
rozhodnutí a jiné písemnosti státního zastupitelství, jakoÏ
i dal‰ích orgánÛ ãinn˘ch v pﬁípravném ﬁízení doruãují prostﬁednictvím pﬁíslu‰ného zastupitelského úﬁadu âeské republiky v cizím státû pouze tehdy, jestliÏe to umoÏÀuje mezinárodní
smlouva, nebo vnitrostátní právo státu, ve kterém zastupitelsk˘ úﬁad âeské republiky pÛsobí.
(4) Pﬁedvolání osob k úkonÛm do âeské republiky, popﬁípadû jiné písemnosti, o jejichÏ doruãení v cizinû se Ïádá,
nesmûjí obsahovat pohrÛÏku sankcí za nedostavení se k úkonu, vãetnû pﬁedvedení.
(5) Pokud státní zástupce Ïádá justiãní orgán cizího státu
o doruãení rozhodnutí, proti kterému je pﬁípustn˘ opravn˘
prostﬁedek (ãl. 5 odst. 2), v Ïádosti, jejíÏ vzor je uveden
v pﬁíloze ã. 9 tohoto pokynu, uvede rovnûÏ, aby dotãená osoba byla pouãena o tom, Ïe opravn˘ prostﬁedek je moÏné podat
pouze u orgánu, kter˘ rozhodnutí vydal, a to osobnû ãi po‰tou.
(6) Není-li v tomto ãlánku stanoveno jinak, postupuje se
podle ãlánkÛ 5 aÏ 9.
âl. 69
Pﬁím˘ styk niÏ‰ích státních zastupitelství
s orgány cizího státu
(1) Pokud z mezinárodní smlouvy vypl˘vá, Ïe Ïádosti
o právní pomoc podávají pﬁíslu‰n˘m orgánÛm cizího státu
pﬁímo niÏ‰í státní zastupitelství, uÏijí se pro jejich postup
pﬁimûﬁenû ãl. 60 aÏ 68.
(2) Pokud státnímu zástupci ani po vyuÏití databáze Atlas
(ãl. 19) nebo jin˘ch informaãních zdrojÛ není známo, kter˘
justiãní orgán je v doÏádaném cizím státû pﬁíslu‰n˘ k vyﬁízení
Ïádosti o právní pomoc, tuto Ïádost za‰le ústﬁednímu justiãnímu orgánu doÏádaného státu. Adresy ústﬁedních justiãních
orgánÛ jsou uvedeny v pﬁíloze ã. 12 tohoto pokynu.
(3) Zasílá-li státní zástupce Ïádost o právní pomoc pﬁímo
justiãnímu orgánu jiného státu podle odstavce 1 a 2, kopii této
Ïádosti vÏdy za‰le pro informaci mezinárodnímu odboru
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.

ãástka 2

Oddíl 3
Postup pﬁi poskytování právní pomoci
cizozemsk˘m orgánÛm
âl. 70
Pﬁi poskytování právní pomoci cizozemsk˘m orgánÛm je
povinností státních zástupcÛ zajistit, aby:
a) doÏádané procesní úkony byly provedeny pﬁesnû, úplnû
a rychle,
b) protokoly a jiné dokumenty pﬁedávané jako vyﬁízení
Ïádosti o právní pomoc mûly bezvadnou vnûj‰í úpravu
a formální náleÏitosti, zejména byly opatﬁeny kulat˘m
úﬁedním razítkem, se‰ity, oãíslovány a zapsány do
pﬁipojeného spisového pﬁehledu,
c) protokoly a jiné dokumenty byly pﬁedloÏeny cizozemsk˘m orgánÛm v poÏadovaném poãtu vyhotovení.
âl. 71
Postup Nejvy‰‰ího státního zastupitelství
(1) ObdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství Ïádost cizozemského orgánu o právní pomoc pro trestní ﬁízení vedené v cizinû, pﬁezkoumá ji z hlediska jejího souladu s pﬁíslu‰nou
mezinárodní smlouvou, a neplatí-li mezi âeskou republikou
a cizím státem taková smlouva, z hlediska oboustrannû dodrÏovan˘ch podmínek dosavadního styku mezi pﬁíslu‰n˘mi
orgány pﬁi poskytování právní pomoci a z hlediska právního
ﬁádu âeské republiky.
(2) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe poskytnutí právní pomoci orgány âeské republiky musí b˘t odmítnuto, vyhotoví své stanovisko s odÛvodnûním odmítnutí,
zejména s odvoláním na pﬁíslu‰né ustanovení mezinárodní
smlouvy a poukazem na procesní pﬁedpisy âeské republiky,
a za‰le je orgánu cizího státu, kter˘ Ïádost o právní pomoc
podal, a vrátí mu popﬁípadû pﬁiloÏen˘ spisov˘ materiál.
(3) Pokud Nejvy‰‰í státní zastupitelství dospûje k závûru,
Ïe doruãená Ïádost cizozemského orgánu neobsahuje dostateãné informace podstatné pro vyﬁízení doÏádaní o provedení
procesních úkonÛ na území âeské republiky, poÏádá doÏadující cizozemsk˘ orgán o doplnûní Ïádosti. Pokud to je pro
vyﬁízení doÏádání vhodné, mÛÏe k doplnûní Ïádosti stanovit
pﬁimûﬁenou lhÛtu.
(4) Zjistí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství, Ïe státní zastupitelství popﬁípadû jiné orgány pﬁípravného ﬁízení trestního nejsou k poskytnutí právní pomoci k Ïádosti cizozemského
orgánu pﬁíslu‰né, pﬁedá takovou Ïádost jinému pﬁíslu‰nému
orgánu v âeské republice. Má-li b˘t taková Ïádost o právní
pomoc k vyﬁízení pﬁedána soudu, uãiní tak Nejvy‰‰í státní zastupitelství prostﬁednictvím mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti. V neodkladn˘ch pﬁípadech tuto Ïádost
za‰le soudu pﬁímo, pﬁiãemÏ kopii této Ïádosti za‰le Ministerstvu spravedlnosti, které souãasnû vyrozumí o svém postupu.
(5) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe nejsou dány dÛvody k odmítnutí právní pomoci podle odstavce 2
a Ïe pro poskytnutí právní pomoci je pﬁíslu‰né státní zastupitelství, pﬁedá Ïádost cizozemského orgánu pﬁíslu‰nému niÏ‰í-
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mu státnímu zastupitelství k provedení doÏádan˘ch úkonÛ.
Pokud je to ze zvlá‰tních dÛvodÛ nutné nebo vhodné, pﬁedá
Nejvy‰‰í státní zastupitelství tuto Ïádost k provedení doÏádan˘ch úkonÛ rovnûÏ i pﬁíslu‰nému policejnímu orgánu.
(6) Pokud Nejvy‰‰í státní zastupitelství shledá, Ïe v âeské
republice je více niÏ‰ích státních zastupitelství pﬁíslu‰n˘ch
k vyﬁízení jednotliv˘ch ãástí Ïádosti, urãí pﬁíslu‰nost jednoho
z nich k vykonání v‰ech nebo nûkter˘ch úkonÛ právní pomoci (§ 431 odst. 3 tr. ﬁ.).
(7) Îádost cizozemského orgánu o provedení procesních
úkonÛ na území âeské republiky je moÏné pﬁijmout rovnûÏ
i faxem s tím, Ïe je nezbytné od doÏadujícího cizozemského
orgánu vyÏádat dodateãné zaslání i písemného vyhotovení
Ïádosti.
(8) Nejvy‰‰í státní zastupitelství sleduje vyﬁizování Ïádosti
cizozemského orgánu o právní pomoc pﬁíslu‰n˘m niÏ‰ím státním zastupitelstvím tak, aby byly splnûny závazky, které vypl˘vají pro âeskou republiku z pﬁíslu‰né mezinárodní
smlouvy, a neplatí-li ve vztazích mezi âeskou republikou
a cizím státem taková smlouva, z oboustrannû dodrÏovan˘ch
podmínek poskytování právní pomoci. Za tím úãelem vyÏaduje od niÏ‰ího státního zastupitelství, jemuÏ Ïádost o právní
pomoc pﬁedalo, podání informace o stavu vyﬁizování Ïádosti
o právní pomoc, pokud Ïádosti o právní pomoc nebylo vyhovûno v pﬁimûﬁené dobû.
âl. 72
(1) Poté, co pﬁíslu‰n˘ státní zástupce provede doÏádané
úkony, pﬁedá ve‰ker˘ shromáÏdûn˘ spisov˘ materiál, jakoÏ
i vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení, které na základû Ïádosti cizozemského orgánu shromáÏdil, mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství spolu s pﬁedkládací zprávou. Pokud
Ïádosti nebylo vyhovûno v celém rozsahu, státní zástupce uvede v pﬁedkládací zprávû dÛvody.
(2) Poté, co Nejvy‰‰í státní zastupitelství od niÏ‰ího státního zastupitelství obdrÏí vyﬁízení Ïádosti cizozemského orgánu
o právní pomoc, pﬁezkoumá je z hlediska splnûní podmínek
pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy, popﬁípadû z hlediska oboustrannû dodrÏovan˘ch podmínek poskytování právní pomoci,
jakoÏ i z hledisek uveden˘ch v ãl. 70.
(3) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru,
Ïe Ïádosti cizozemského orgánu o právní pomoc bylo na území âeské republiky ﬁádnû vyhovûno, za‰le spisov˘ materiál
a vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení v cizinû cizozemskému orgánu, od nûhoÏ Ïádost o právní pomoc obdrÏelo.
(4) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe je
tﬁeba právní pomoc doplnit, napﬁ. provedením dal‰ích procesních úkonÛ nebo doplnûním úkonÛ jiÏ proveden˘ch, vrátí Ïádost cizozemského orgánu pﬁíslu‰nému niÏ‰ímu státnímu
zastupitelství se Ïádostí o její doplnûní. Pro dal‰í postup platí
pﬁimûﬁenû odstavce 1 aÏ 3.
(5) ObdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství od niÏ‰ího státního zastupitelství, kterému byla Ïádost o právní pomoc pﬁedána,
zprávu, Ïe Ïádosti nelze z váÏn˘ch dÛvodÛ vyhovût, napﬁ. proto, Ïe svûdek zemﬁel nebo se zdrÏuje na neznámém místû,
nebo proto, Ïe spisov˘ materiál, o jehoÏ pﬁedání se Ïádá, je tﬁeba pro trestní ﬁízení probíhající v âeské republice, anebo proto,
Ïe vûcn˘ nebo listinn˘ dÛkaz nebyl nalezen nebo byl zniãen,
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vyrozumí o takové pﬁekáÏce poskytnutí právní pomoci orgán
cizího státu, kter˘ mu Ïádost o právní pomoc pﬁedal.
(6) Je-li to vhodné nebo pro urychlení postupu ãi z jiného dÛvodu nutné, mohou b˘t písemnosti k vyﬁízení Ïádosti o právní
pomoc, jakoÏ i vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení vedené v cizinû
pﬁedány orgánu cizího státu pﬁímo niÏ‰ím státním zastupitelstvím nebo policejním orgánem, kterého státní zástupce povûﬁil
provedením doÏádan˘ch úkonÛ. Pokud Nejvy‰‰í státní zastupitelství samo takov˘ poÏadavek niÏ‰ímu státnímu zastupitelství
nebo policejnímu orgánu nepﬁedalo, vyrozumí niÏ‰í státní zastupitelství Nejvy‰‰í státní zastupitelství o tomto svém úmyslu,
popﬁípadû o takovém dodateãném poÏadavku orgánu cizího státu, kter˘ obdrÏelo pﬁímo. Nejvy‰‰í státní zastupitelství pﬁezkoumá splnûní podmínek uveden˘ch v odstavci 2 a své stanovisko
k takovému postupu neprodlenû sdûlí niÏ‰ímu státnímu zastupitelství, pﬁípadnû téÏ policejnímu orgánu.
âl. 73
PouÏití procesních pﬁedpisÛ cizího státu
pﬁi úkonech v âeské republice
(1) Pﬁi poskytování právní pomoci postupují pﬁíslu‰ní státní zástupci podle procesních pﬁedpisÛ âeské republiky. Pﬁitom
jsou povinni vÏdy zajistit i právo obvinûného na obhajobu,
zejména jsou-li dány dÛvody nutné obhajoby (§ 36 tr. ﬁ.).
(2) Byla-li podána Ïádost o provedení úkonu téÏ podle
poÏadavkÛ procesního práva cizího státu, Nejvy‰‰í státní zastupitelství ji pﬁezkoumá z hlediska podmínek pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy, a z hlediska právního ﬁádu âeské republiky.
(3) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe takové Ïádosti lze vyhovût, sdûlí toto stanovisko pﬁíslu‰nému
niÏ‰ímu státnímu zastupitelství, jeÏ takov˘ poÏadavek cizozemského orgánu pﬁi poskytování právní pomoci uskuteãní
nebo takto postupuje, pokud vyﬁizuje Ïádost o právní pomoc
samo.
(4) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe
takovému poÏadavku cizozemského orgánu nelze vyhovût,
sdûlí to neprodlenû cizozemskému orgánu a vyÏádá si jeho stanovisko k dal‰ímu postupu orgánÛ âeské republiky. Po doruãení tohoto stanoviska popﬁípadû uãiní dal‰í opatﬁení
k poskytnutí právní pomoci.
âl. 74
Pﬁítomnost zástupce cizího státu
pﬁi úkonech v âeské republice
(1) ObdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství spolu se Ïádostí
orgánÛ cizího státu o právní pomoc rovnûÏ poÏadavek, aby se
úﬁední ãi jiné oprávnûné osoby tohoto státu mohly úãastnit
provádûní doÏádan˘ch procesních úkonÛ v âeské republice,
pﬁezkoumá tento poÏadavek z hlediska podmínek pﬁíslu‰né
mezinárodní smlouvy, popﬁípadû z hlediska právního ﬁádu
âeské republiky.
(2) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe nic
nebrání takové úãasti uveden˘ch osob cizího státu, dá doÏadujícímu orgánu cizího státu souhlas (§ 432 odst. 2 tr. ﬁ.) s jeho
úãastí na doÏádan˘ch procesních úkonech v âeské republice
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s pouãením podle § 432 odst. 1 a 4 tr. ﬁ. ZároveÀ Nejvy‰‰í státní zastupitelství poÏádá pﬁíslu‰né niÏ‰í státní zastupitelství,
kterému Ïádost o právní pomoc pﬁedává, o organizaãnû technické zabezpeãení pﬁítomnosti tûchto osob pﬁi doÏádan˘ch
úkonech. Termín a místo provedení doÏádan˘ch úkonÛ sdûlí
cizozemskému orgánu, kter˘ takovou Ïádost pﬁedloÏil, nebo
osobám, které se mají provedení úkonu v âeské republice
úãastnit, Nejvy‰‰í státní zastupitelství nebo pﬁíslu‰né státní
zastupitelství anebo pﬁíslu‰n˘ policejní orgán.
(3) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe
takové Ïádosti nelze vyhovût, sdûlí své stanovisko s odÛvodnûním cizozemskému orgánu, kter˘ Ïádost pﬁedloÏil, a poÏádá
ho o stanovisko, zda mají b˘t doÏádané úkony na území âeské republiky provedeny bez pﬁítomnosti úﬁedních osob cizího
státu. Poté, co obdrÏí toto stanovisko, popﬁípadû uãiní dal‰í
opatﬁení k poskytnutí právní pomoci.
(4) Na základû Ïádosti osob, které se úãastnily provedení
doÏádan˘ch procesních úkonÛ v âeské republice, je moÏné
jim pﬁedat kopii protokolÛ o doÏádan˘ch úkonech, jakoÏ i dal‰í písemnosti a vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení vedené v cizinû.
O této skuteãnosti niÏ‰í státní zastupitelství vyrozumí mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.

ãástka 2

âl. 77
Pﬁeshraniãní pronásledování
O podání Ïádosti o pﬁedbûÏné zadrÏení osoby za úãelem
pﬁedání podle § 435 odst. 3 tr. ﬁ. pﬁíslu‰n˘ státního zástupce informuje mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
Informaci je moÏné podat zasláním kopie Ïádosti.
âl. 78
Pﬁeshraniãní sledování
O povolení, jakoÏ i o zamítnutí Ïádosti cizího státu o povolení pﬁeshraniãního sledování pﬁíslu‰n˘ státní zástupce informuje mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
Informaci je moÏné podat zasláním kopie vydaného povolení
k pﬁeshraniãnímu sledování ãi kopie pﬁípisu, jímÏ byla Ïádost
o povolení pﬁeshraniãního sledování zamítnuta.
âl. 79
Skryté vy‰etﬁování

âl. 75
Doruãování písemností
(1) Îádosti cizozemského orgánu o právní pomoc doruãením jeho písemnosti vyhoví pﬁíslu‰né státní zastupitelství
v souladu s poÏadavky pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy.
Pokud ve vztazích mezi âeskou republikou a cizím státem
neplatí mezinárodní smlouva, pﬁíslu‰né státní zastupitelství
postupuje podle § 433 tr. ﬁ., pﬁiãemÏ jde-li o doruãení procesního rozhodnutí, pﬁedvolání k jednání orgánu trestního ﬁízení
cizího státu anebo jiné písemnosti srovnatelné závaÏnosti,
pﬁedá státní zastupitelství písemnost adresátu protokolárnû.
V protokolu se uvede, kdy, kde a komu byla písemnost
pﬁedána a popﬁípadû jaké je stanovisko pﬁíjemce k obsahu
písemnosti nebo k opravnému prostﬁedku. Protokol musí
splÀovat formální a obsahové poÏadavky kladené na písemnosti pﬁedávané do ciziny.
(2) Protokol o doruãení písemnosti a jiné doruãné doklady
se pﬁedají mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Pokud z dÛvodu urychlení postupu nebo vhodnosti
hodlá niÏ‰í státní zastupitelství pﬁedat tyto materiály pﬁímo
cizozemskému orgánu, kter˘ o právní pomoc Ïádal, postupuje
pﬁimûﬁenû podle ãl. 74 odst. 4.
âl. 76
Pﬁím˘ styk niÏ‰ích státních zastupitelství s orgány cizího
státu Pokud z mezinárodní smlouvy vypl˘vá, Ïe Ïádosti
o právní pomoc podávají pﬁíslu‰né orgány cizího státu pﬁímo
niÏ‰ím státním zastupitelstvím, uÏijí se pro jejich postup
pﬁimûﬁenû ãlánky 70 aÏ 75.

(1) Státní zastupitelství, kterému byla doruãena Ïádost pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu o povolení skrytého vy‰etﬁování
nebo pﬁedstíraného pﬁevodu podle § 437 odst. 1 tr. ﬁ., postoupí
tuto Ïádost bezodkladnû k vyﬁízení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Uvedené státní zastupitelství pak postupuje
podle § 437 odst. 2 tr. ﬁ., pﬁípadnû podle § 158e odst. 7 tr. ﬁ.
V pﬁípadû potﬁeby mu poskytne Vrchní státní zastupitelství
v Olomouci souãinnost.
(2) Pokud dojde ve stejné trestní vûci k povolení pouÏití
agentÛ jednak podle § 437 odst. 2 tr. ﬁ. a jednak podle
§ 158e odst. 4 tr. ﬁ., plní úkoly podle § 158e odst. 7 tr. ﬁ. vrchní státní zastupitelství místnû pﬁíslu‰né podle § 18a odst. 2 vyhlá‰ky ã. 23/1994 Sb., o jednacím ﬁádu státního zastupitelství,
zﬁízení poboãek nûkter˘ch státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech provádûn˘ch právními ãekateli, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
(3) Návrh na vydání povolení k pﬁedstíranému pﬁevodu
anebo podnût k podání návrhu na povolení ãinnosti policisty
cizího státu jako agenta ve smyslu § 437 odst. 2 tr. ﬁ. v trestní
vûci vedené v âeské republice, pﬁedkládá Vrchnímu státnímu
zastupitelství v Praze státní zastupitelství, které ve vûci vykonává dozor, spolu se spisov˘mi materiály potﬁebn˘mi k vydání uvedeného rozhodnutí.
(4) Bylo-li skryté vy‰etﬁování povoleno, pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze po jeho
skonãení za‰le mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního
zastupitelství kopii rozhodnutí o jeho povolení. Kopii rozhodnutí za‰le i v pﬁípadû, Ïe Ïádost o povolení skrytého vy‰etﬁování byla pravomocnû zamítnuta. Stejnû postupuje i v pﬁípadû
pﬁedstíraného pﬁevodu.
âl. 80

Oddíl 4
Zvlá‰tní druhy doÏádání

Doãasné pﬁedání do ciziny za úãelem
provádûní procesních úkonÛ
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(1) JestliÏe byla státnímu zástupci doruãena Ïádost jiného státu o doãasné pﬁedání osoby nacházející se ve vazbû
nebo ve v˘konu trestu odnûtí svobody na území âeské
republiky do cizího státu pro úãely dokazování (§ 438 tr. ﬁ.),
provede ‰etﬁení smûﬁující k provûﬁení podmínek uveden˘ch
v § 438 odst. 2 tr. ﬁ. Po provedeném ‰etﬁení pﬁedloÏí ministru spravedlnosti návrh na doãasné pﬁedání této osoby do
doÏadujícího státu. V návrhu uvede rovnûÏ datum, k nûmuÏ
musí b˘t tato osoba nejpozdûji vrácena na území âeské
republiky. Pokud pﬁíslu‰n˘ státní zástupce doãasné pﬁedání
neshledá vhodn˘m, ministru spravedlnosti podá návrh
na zamítnutí doãasného pﬁedání této osoby do doÏadujícího
státu.
(2) Je-li tﬁeba osobu nacházející se ve vazbû nebo ve v˘konu trestu odnûtí svobody na území âeské republiky doãasnû
pﬁedat do ciziny za úãelem úãasti pﬁi provádûní úkonu právní
pomoci (§ 439 tr. ﬁ.), státní zástupce nejprve provûﬁí podmínky uvedené v § 438 odst. 2 tr. ﬁ. Jsou-li tyto podmínky pro doãasné pﬁedání splnûny, státní zástupce v Ïádosti o právní
pomoc uvede kromû obecn˘ch náleÏitostí uveden˘ch v ãl. 61
rovnûÏ to, Ïe v˘‰e uvedená osoba s doãasn˘m pﬁedáním souhlasí a proã je pﬁítomnost dané osoby u úkonu, kter˘ má b˘t
proveden v doÏádaném státû, nezbytná. Po projednání konkrétních podmínek provedení úkonu právní pomoci s pﬁíslu‰n˘m orgánem doÏádaného státu, státní zástupce podá ministru
spravedlnosti návrh na doãasné pﬁedání osoby do doÏádaného
státu. V návrhu uvede rovnûÏ datum, k nûmuÏ musí b˘t tato
osoba nejpozdûji vrácena na území âeské republiky.
âl. 81
Doãasné pﬁevzetí osoby z ciziny
k provedení procesních úkonÛ
(1) Je-li v pﬁípravném ﬁízení na území âeské republiky potﬁeba úãasti jiné osoby neÏ obvinûného pro úãely dokazování
a tato osoba je v cizím státû ve vazbû nebo ve v˘konu trestu
odnûtí svobody, státní zástupce poÏádá mezinárodní odbor
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství o zaji‰tûní doãasného pﬁevzetí této osoby na území âeské republiky (§ 440 odst. 1 tr. ﬁ.).
(2) Státní zástupce vypracuje Ïádost o právní pomoc, která
kromû obecn˘ch náleÏitostí uveden˘ch v ãl. 61 bude obsahovat údaje o tom, k jak˘m úkonÛm je v âeské republice pﬁítomnost takové osoby potﬁebná a oznaãení dne nebo období,
na které je potﬁebné pﬁítomnost takové osoby zabezpeãit.
(3) Je-li do âeské republiky na základû doÏádání o provedení úkonu trestního ﬁízení pﬁedávána osoba, která má b˘t na
základû vyhlá‰ené mezinárodní smlouvy, kterou je âeská republika vázána, nebo na základû v˘hrady cizího státu, drÏena
ve vazbû, podá státní zástupce, v jehoÏ obvodu má b˘t proveden úkon, kter˘ je pﬁedmûtem doÏádání, pﬁíslu‰nému soudu
návrh na vzetí takové osoby do vazby (§ 440 odst. 2 tr. ﬁ.).
(4) Jakmile byly úkony trestního ﬁízení, pro které byla osoba do âeské republiky doãasnû pﬁedána, provedeny, státní zástupce podá o tom informaci mezinárodnímu odboru
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, kter˘ o této skuteãnosti informuje pﬁíslu‰n˘ orgán doÏádaného státu a sjedná dobu
a místo vrácení doãasnû pﬁedané osoby zpût do doÏádaného
státu, pokud nebyl termín vrácení osoby a místo a zpÛsob její-
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ho pﬁedání zpût orgánÛm doÏádaného státu sjednán jiÏ v dobû
jejího doãasného pﬁedání na území âeské republiky, a ke zmûnû tûchto skuteãností dodateãnû nedo‰lo.
(5) Poté, co Nejvy‰‰í státní zastupitelství obdrÏí od orgánu
cizího státu zprávu o dobû a místû vrácení doãasnû pﬁedané
osoby, vyrozumí o tom státního zástupce.
(6) Státní zastupitelství, jehoÏ státní zástupce podal Ïádost
o doãasné pﬁedání osoby na území âeské republiky k provedení úkonÛ trestního ﬁízení, zajistí dodání doãasnû pﬁedané
osoby na místo a v dobû stanovené pro vrácení doãasnû pﬁedané osoby orgánÛm doÏádaného státu. Státní zástupce tohoto
státního zastupitelství doruãí doãasnû pﬁedané osobû usnesení
o propu‰tûní z vazby (§ 440 odst. 3 tr. ﬁ.). Policejním orgánÛm
doprovázejícím tuto osobu pﬁedá usnesení o propu‰tûní této
osoby z vazby a pﬁíkaz k jejímu propu‰tûní z vazby. OrgánÛm
cizího státu pﬁedá usnesení o propu‰tûní z vazby.
(7) O pﬁedání doãasnû pﬁedané osoby sepí‰e státní zástupce protokol, v nûmÏ uvede zejména:
a) jméno a pﬁíjmení, datum narození, zamûstnání, státní
pﬁíslu‰nost této osoby, ãíslo jejího pasu, popﬁípadû jiného osobního dokladu, jímÏ je ovûﬁena její totoÏnost,
a k˘m a kdy byl pas nebo tento jin˘ doklad vydán,
b) údaj o tom, kdy, kde a kterému orgánu cizího státu byla
tato osoba pﬁedána,
c) údaje o osobních vûcech této osoby a jin˘ch vûcech
a písemnostech, které jsou spolu s ní pﬁedávány,
d) údaje o zdravotním stavu osoby, je-li to nutné k zaznamenání jejího zhor‰eného zdravotního stavu.
(8) O pﬁedání doãasnû pﬁedané osoby orgánÛm cizího státu státní zástupce vyrozumí mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství a pﬁedá mu protokol sepsan˘ podle odstavce 7.
(9) Ustanovení odstavcÛ 1 aÏ 8 se uÏijí pﬁimûﬁenû na postup
pﬁi pﬁedání osoby z cizího státu k úãasti na úkonu právní
pomoci provádûného na území âeské republiky na Ïádost orgánÛ cizího státu (§ 440 odst. 4 tr. ﬁ.).
âl. 82
Zaji‰Èování vûcí a majetku
(1) Zaji‰Èování vûcí a majetku lze podle § 441 tr. ﬁ. provádût jak za podmínek stanoven˘ch v mezinárodní smlouvû,
tak na základû záruky vzájemnosti. Pokud âeská republika
neuskuteãÀuje s doÏadujícím státem styk na základû mezinárodní smlouvy upravující zaji‰Èování vûcí a majetku, mÛÏe o zaji‰tûní vûci a majetku rozhodnout pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce pouze na základû písemného uji‰tûní doÏadujícího
státu o vzájemnosti pﬁi zaji‰Èování vûcí a majetku.
(2) O zaji‰tûní vûci nebo majetku pﬁedstavujících v˘nos
z trestné ãinnosti anebo to, co bylo za tento v˘nos získáno,
na základû Ïádosti cizozemského orgánu nebo o nevyhovûní
této Ïádosti, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce informuje mezinárodní
odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Informaci je moÏné
podat zasláním kopie rozhodnutí o zaji‰tûní vûci nebo majetku
anebo kopie pﬁípisu doÏadujícímu orgánu obsahujícího dÛvody nevyhovûní.
(3) Státní zástupce v Ïádosti o zaji‰tûní vûci a majetku uvede kromû obecn˘ch náleÏitostí uveden˘ch v ãl. 61 zejména to,
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jak˘m zpÛsobem spolu souvisí trestná ãinnost, která je pﬁedmûtem trestního ﬁízení, a daná vûc ãi majetek.
âl. 83
Spoleãn˘ vy‰etﬁovací t˘m
(1) Státní zástupce v Ïádosti o uzavﬁení dohody o vzniku
spoleãného vy‰etﬁovacího t˘mu uvede kromû obecn˘ch náleÏitostí uveden˘ch v ãl. 61 zejména skuteãnosti uvedené
v § 442 odst. 2 tr. ﬁ., a z jak˘ch dÛvodÛ shledává vznik
tohoto t˘mu za potﬁebn˘ pro dal‰í prÛbûh trestního ﬁízení.
(2) Jakmile Nejvy‰‰í státní zastupitelství uzavﬁe dohodu
o vzniku spoleãného vy‰etﬁovacího t˘mu, kopii této dohody
ihned za‰le státnímu zástupci, kter˘ o tuto právní pomoc Ïádal.
(3) K Ïádosti doÏadujícího státu Nejvy‰‰í státní zastupitelství uzavﬁe dohodu o vzniku spoleãného vy‰etﬁovacího t˘mu
teprve po konzultacích s policejním orgánem, kter˘ má b˘t za
âeskou republiku souãástí tohoto t˘mu, a státním zástupcem,
kter˘ bude za âeskou republiku vykonávat dozor nad úkony
trestního ﬁízení provádûn˘mi tímto t˘mem na území âeské
republiky.
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(5) V Ïádosti o zaji‰tûní v˘slechu prostﬁednictvím videotelefonu nebo telefonu (§ 445 tr. ﬁ.) státní zástupce kromû obecn˘ch náleÏitostí uveden˘ch v ãl. 61 uvede, z jakého dÛvodu
je vhodné provést v˘slech osoby pomocí videotelefonu nebo
telefonu.
(6) Pokud státní zástupce Ïádost zaslal prostﬁednictvím
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství (ãl. 3), vyrozumí následnû
mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství o tom,
zda v˘slech probûhl.
(7) Není-li právní styk âeské republiky s doÏadujícím státem
uskuteãÀován na základû mezinárodní smlouvy umoÏÀující v˘slech osoby nacházející se na území âeské republiky cizozemsk˘m orgánem prostﬁednictvím videotelefonu, je moÏné zajistit
úãast zástupcÛ cizího státu pﬁi úkonu v âeské republice (ãl. 74)
tak, Ïe státní zástupce nebo jím povûﬁen˘ policejní orgán
vyslechne osobu sám a zástupce cizího státu prostﬁednictvím
videotelefonu tento úkon pouze sleduje. Na poloÏení doplÀujících otázek zástupcem cizího státu se pouÏije § 432 odst. 4 tr. ﬁ.
âl. 85
Zvlá‰tní ustanovení o doÏádání mezi ãlensk˘mi
státy Schengenské provádûcí úmluvy

âl. 84
V˘slech prostﬁednictvím videotelefonu a telefonu
(1) Pokud pﬁíslu‰n˘ státní zástupce nemá k dispozici technické vybavení k provedení v˘slechu prostﬁednictvím videotelefonu, mÛÏe se obrátit na mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství se Ïádostí o technickou pomoc. Pokud
provedení v˘slechu není moÏno zajistit ani s pomocí Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, obrátí se státní zástupce pﬁedepsan˘m zpÛsobem (ãl. 3 a 4) se Ïádostí o zapÛjãení nezbytného
technického vybavení na doÏadující orgán.
(2) O prÛbûhu v˘slechu prostﬁednictvím videotelefonu
nebo telefonu podle § 444 tr. ﬁ. poﬁídí státní zástupce protokol,
jehoÏ vyhotovení vypracované v souladu s ãl. 7 za‰le pﬁedepsan˘m zpÛsobem (ãl. 3 a 4) doÏadujícímu orgánu. Souãasnû
státní zástupce poﬁídí z v˘slechu pomocí videotelefonu videozáznam a z v˘slechu pomocí telefonu magnetofonov˘ záznam,
kter˘ pﬁiloÏí k protokolu zasílanému doÏadujícímu orgánu. Pokud je souhlas vysl˘chané osoby podmínkou provedení v˘slechu (§ 444 odst. 1, 2 tr. ﬁ.), dotáÏe se státní zástupce osoby po
zahájení protokolace, av‰ak je‰tû pﬁed zapoãetím videozáznamu ãi magnetofonového záznamu, na její stanovisko; pokud
osoba s v˘slechem souhlasí, poÏádá státní zástupce osobu
o opûtovné vyjádﬁení souhlasu po zapoãetí videozáznamu ãi
magnetofonového záznamu. Po zapoãetí videozáznamu ãi
magnetofonového záznamu a zahájení protokolace státní zástupce oznaãí Ïádost, na jejímÏ základû je v˘slech provádûn,
a uvede popis skutku, pro kter˘ se trestní ﬁízení v doÏadujícím
státû vede, a ovûﬁí totoÏnost vysl˘chané osoby a provede její
pouãení podle § 444 odst. 4 tr. ﬁ.
(3) Pokud státní zástupce v˘slech pﬁeru‰í (§ 444 odst.
5 tr. ﬁ.), uvede dÛvod pﬁeru‰ení do protokolu.
(4) Pﬁípadné pouÏití opatﬁení ve smyslu § 444 odst. 6 tr. ﬁ.
nebo poskytnutí ochrany vysl˘chané osobû ve smyslu § 444
odst. 7 tr. ﬁ. uvede státní zástupce do protokolu.

Ode dne pﬁistoupení k Evropské unii (1. kvûtna 2004) jsou
pro âeskou republiku závazná a pouÏitelná ustanovení Schengenské provádûcí úmluvy o vzájemné pomoci v trestních
vûcech (viz její ãl. 48 aÏ 53).
âÁST PÁTÁ
Pﬁevzetí a pﬁedání trestní vûci
Oddíl 1
Spoleãné ustanovení
âl. 86
Postup státních zástupcÛ pﬁi pﬁebírání trestní vûci z ciziny
a pﬁedávání trestní vûci do ciziny vypl˘vá z pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy o pﬁedávání trestního ﬁízení a je upraven
v § 447 a 448 tr. ﬁ.
Oddíl 2
Postup pﬁi pﬁevzetí trestní vûci z ciziny
âl. 87
(1) ObdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství Ïádost pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu, aby orgány âeské republiky pﬁevzaly
trestní ﬁízení vedené proti obãanu âeské republiky, kter˘ na
území tohoto státu spáchal soudnû trestn˘ ãin, pﬁezkoumá Ïádost a pﬁipojen˘ spisov˘ materiál z hlediska splnûní podmínek
stanoven˘ch pﬁíslu‰nou mezinárodní smlouvou a právním
ﬁádem âeské republiky.
(2) ObdrÏí-li takovou Ïádost pﬁímo niÏ‰í státní zastupitelství a pﬁitom mezinárodní smlouva neumoÏÀuje pﬁím˘ právní
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styk v oblasti pﬁedávání trestního ﬁízení, pﬁedá ji se spisov˘m
materiálem k ní pﬁipojen˘m neprodlenû mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, kter˘ dále postupuje,
jako by mu Ïádost byla doruãena orgánem cizího státu.
(3) Na základû pﬁezkoumání podle odstavce 1 Nejvy‰‰í
státní zastupitelství rozhodne o Ïádosti cizího státu o pﬁevzetí
trestního ﬁízení podle § 447 tr. ﬁ.
(4) Dospûje-li k závûru, Ïe pro pﬁevzetí trestního ﬁízení
jsou splnûny podmínky stanovené pﬁíslu‰nou mezinárodní
smlouvou a právním ﬁádem âeské republiky, rozhodne, Ïe
trestní ﬁízení se pﬁebírá, a dá bezodkladnû podnût k trestnímu
ﬁízení podle trestního ﬁádu niÏ‰ímu vûcnû a místnû pﬁíslu‰nému státnímu zastupitelství. Souãasnû mu s tímto podnûtem
pﬁedá ve‰ker˘ spisov˘ materiál, kter˘ od orgánu cizího státu
obdrÏelo, a vyrozumí doÏadující orgán cizího státu o svém
rozhodnutí.
(5) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe pro
pﬁevzetí trestního ﬁízení nejsou splnûny podmínky pﬁíslu‰né
mezinárodní smlouvy a právního ﬁádu âeské republiky, rozhodne, Ïe se trestní ﬁízení nepﬁebírá. Toto své rozhodnutí spolu s jeho odÛvodnûním sdûlí neprodlenû orgánu cizího státu,
kter˘ o pﬁevzetí trestního ﬁízení poÏádal.
(6) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru,
Ïe pﬁedloÏená Ïádost a k ní pﬁipojen˘ spisov˘ materiál neposkytují dostatek podkladÛ pro rozhodnutí o pﬁevzetí trestního
ﬁízení, poÏádá orgán cizího státu, kter˘ Ïádost pﬁedloÏil, o jejich doplnûní. Obdobnû Nejvy‰‰í státní zastupitelství postupuje, jestliÏe mu jsou známy okolnosti, které by mohly ovlivnit
vzetí Ïádosti o pﬁevzetí trestního ﬁízení orgánem cizího státu
zpût, nebo jestliÏe se v dobû mezi podáním Ïádosti orgánem
cizího státu o pﬁevzetí trestního ﬁízení a rozhodnutím o ní podstatnû zmûnily rozhodné skuteãnosti a tato zmûna by mohla
vést k vzetí Ïádosti o pﬁevzetí trestního ﬁízení orgánem cizího
státu zpût. Pokud je to nezbytné pro rozhodnutí o pﬁevzetí
trestního ﬁízení, poÏádá Nejvy‰‰í státní zastupitelství o souãinnost pﬁíslu‰né státní orgány âeské republiky.
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ní zastupitelství mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního
zastupitelství spolu se svou informací opis nebo ovûﬁenou
kopii takového rozhodnutí s doloÏkou právní moci.
(4) Nejvy‰‰í státní zastupitelství podá orgánu cizího státu,
kter˘ o pﬁevzetí trestní vûci poÏádal, zprávu o pravomocném
meritorním rozhodnutí orgánu ãinného v trestním ﬁízení,
a pokud tak mezinárodní smlouva stanoví, pﬁedá mu opis nebo ovûﬁenou kopii tohoto rozhodnutí.
âl. 90
Pﬁím˘ styk niÏ‰ích státních zastupitelství
s orgány cizího státu
(1) Pokud z mezinárodní smlouvy vypl˘vá, Ïe Ïádosti
o pﬁevzetí trestního ﬁízení podávají pﬁíslu‰né orgány cizího
státu pﬁímo niÏ‰ím státním zastupitelstvím, která rozhodují
o takov˘ch Ïádostech orgánÛ cizího státu, uÏijí se pro postup
niÏ‰ích státních zastupitelství pﬁimûﬁenû ãlánky 87 aÏ 89.
(2) K rozhodnutí o pﬁevzetí trestního ﬁízení z ciziny je v pﬁípadech uveden˘ch v odstavci 1 pﬁíslu‰né státní zastupitelství, které
by bylo pﬁíslu‰né k v˘konu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení (§ 447 odst. 2 tr. ﬁ.). ObdrÏí-li Ïádost cizozemského orgánu státní zastupitelství, které není k rozhodování
pﬁíslu‰né, pﬁedá ji neprodlenû státnímu zastupitelství pﬁíslu‰nému
a informuje o tom orgán cizího státu, kter˘ mu Ïádost zaslal.
âl. 91
Zvlá‰tní ustanovení t˘kající se rozhodnutí justiãních orgánÛ
ãlensk˘ch státÛ Schengenské provádûcí úmluvy v trestním ﬁízení
Ode dne pﬁistoupení k Evropské unii (1. kvûtna 2004) jsou
pro âeskou republiku závazná a pouÏitelná ustanovení Schengenské provádûcí úmluvy t˘kající se zásady ne bis in idem
(viz její ãl. 54 aÏ 58).
Oddíl 3

âl. 88
Postup pﬁi pﬁedávání trestní vûci do ciziny
ObdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství Ïádost orgánu cizího státu o pﬁevzetí trestního ﬁízení vedeného proti obãanu
jiného státu, osobû bez státní pﬁíslu‰nosti nebo neznámému
pachateli, postupuje pﬁimûﬁenû podle ãl. 87, je-li dána trestní
jurisdikce âeské republiky.
âl. 89
(1) Nejvy‰‰í státní zastupitelství sleduje postup niÏ‰ího
státního zastupitelství v pﬁevzatém trestním ﬁízení tak, aby ve
vztahu k orgánu cizího státu, kter˘ o pﬁevzetí poÏádal, mohlo
splnit povinnost tento orgán informovat o opatﬁeních a rozhodnutích, která orgány pﬁípravného ﬁízení v pﬁevzatém trestním ﬁízení uãinily, jestliÏe tato povinnost vypl˘vá z pﬁíslu‰né
mezinárodní smlouvy.
(2) Za tím úãelem vyÏaduje od pﬁíslu‰ného niÏ‰ího státního
zastupitelství informace o stavu pﬁípravného ﬁízení a o opatﬁeních a rozhodnutích, která v nûm byla uãinûna.
(3) Bylo-li v pﬁevzaté trestní vûci meritornû a pravomocnû
rozhodnuto orgánem ãinn˘m v trestním ﬁízení, pﬁedá niÏ‰í stát-

âl. 92
(1) Neplatí-li mezi âeskou republikou a cizím státem mezinárodní smlouva upravující pﬁedávání trestního ﬁízení, mÛÏe
b˘t trestní vûc pﬁedána orgánu cizího státu, jde-li o ãin, kter˘
je soudnû trestn˘ podle práva obou státÛ, a nebrání-li tomu
jinak právní ﬁád âeské republiky, povaha ãinu a okolnosti
ﬁízení, jakoÏ i jiné váÏné dÛvody.
(2) Má-li dojít k pﬁedání trestní vûci do cizího státu uplatÀujícího anglosask˘ zpÛsob ﬁízení, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce
pﬁed podáním Ïádosti tuto vûc vÏdy konzultuje s mezinárodním odborem Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
âl. 93
(1) Je-li vedeno trestní ﬁízení ve vûci uvedené v § 448 odst.
1 tr. ﬁ., zváÏí státní zástupce, kter˘ vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení nebo sám pﬁípravné
ﬁízení koná, zda toto ﬁízení má b˘t i nadále vedeno na území
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âeské republiky, nebo zda má b˘t poÏádán pﬁíslu‰n˘ orgán
cizího státu o pﬁevzetí trestní vûci.
(2) Pﬁitom bere v úvahu zejména:
a) zda jsou splnûny obecné podmínky pro pﬁedání trestní
vûci do ciziny, jak vypl˘vají z právního ﬁádu âeské
republiky a pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy,
b) zda byly na území âeské republiky shromáÏdûny ve‰keré dostupné dÛkazy,
c) konkrétní skutkové okolnosti trestní vûci a zda z nich
nevypl˘vá obecn˘ zájem na potrestání obvinûného
v âeské republice, ãi naopak, zda z nich vypl˘vá obecn˘
zájem na potrestání obvinûného v jeho domovském nebo
jiném cizím státû,
d) osobní pomûry obvinûného a zda by pﬁedání trestní vûci
pro nûho neznamenalo hrozbu trestu, kter˘ je v rozporu
s principy lidskosti a kter˘ je v hrubém nepomûru s trestem, kter˘ by ho mohl postihnout podle práva âeské
republiky,
e) zda lze pﬁedpokládat, Ïe v cizím státû bude obvinûnému
zaruãeno právo na spravedliv˘ proces,
f) zda obvinûn˘ jiÏ trvale opustil území âeské republiky,
ãi jaká je oãekávaná délka jeho pobytu na území âeské
republiky,
g) zda je spoluobvinûn˘m obãan âeské republiky nebo její
obyvatel bez státní pﬁíslu‰nosti, kter˘ zde má trvalé bydli‰tû, nebo obãan jiného státu, kter˘ zde má trvalé bydli‰tû, a zda by rozdûlení vûci bylo úãelné a nezpÛsobilo
by dÛkazní nouzi,
h) zda v‰ichni dÛleÏití svûdci a po‰kození, jakoÏ i v‰echny
dÛleÏité dÛkazní prostﬁedky, se nacházejí na území âeské republiky ãi zda by pﬁedání trestní vûci nezpÛsobilo
prÛtahy v ﬁízení,
i) zda nebude pﬁedáním trestní vûci zcela vzata po‰kozenému moÏnost domoci se sv˘ch práv,
j) zda je pro tent˘Ï ãin jiÏ vedeno trestní ﬁízení pﬁíslu‰n˘m
orgánem cizího státu.
(3) V pﬁípadû nezbytnosti poÏádá pﬁíslu‰n˘ státní zástupce
o stanovisko ke svému dal‰ímu postupu mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Za tím úãelem mu pﬁedloÏí informaci, v níÏ uvede svÛj zámûr a specifikuje otázku, ohlednû níÏ se
stanovisko Ïádá. K informaci pﬁipojí nezbytn˘ spisov˘ materiál.
(4) Státní zástupce, kter˘ obdrÏí návrh policejního orgánu
na pﬁedání trestní vûci do ciziny s trestním spisem obsahujícím
protokol o v˘povûdi svûdka, jehoÏ totoÏnost je utajena ve
smyslu § 55 odst. 2 tr. ﬁ., poÏádá mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství o zji‰tûní, zda a v jakém rozsahu stát,
do kterého má b˘t trestní vûc pﬁedána, mÛÏe zajistit ochranu
takového svûdka. Nejvy‰‰í státní zastupitelství opatﬁí vyjádﬁení pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu, kam má b˘t trestní vûc pﬁedána, a toto pﬁedá pﬁíslu‰nému státnímu zástupci k dal‰ímu
postupu dle ãl. 94.
âl. 94
Îádost o pﬁevzetí trestní vûci
(1) Dospûje-li pﬁíslu‰n˘ státní zástupce k závûru, Ïe je tﬁeba poÏádat orgán cizího státu o pﬁevzetí trestní vûci, vypracuje Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci.

ãástka 2

(2) Îádost adresuje orgánu cizího státu pﬁíslu‰nému ke
konání trestního ﬁízení zpravidla podle známého místa bydli‰tû obvinûného anebo podle místa spáchání skutku. Uvede v ní
náleÏitosti stanovené pﬁíslu‰nou mezinárodní smlouvou, jakoÏ
i odkaz na tuto smlouvu. Pokud neplatí ve vztazích mezi
âeskou republikou a cizím státem taková smlouva, uvede se
v Ïádosti o pﬁevzetí trestní vûci:
a) odkaz na dosavadní styk pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ âeské
republiky a cizího státu pﬁi pﬁedávání trestního ﬁízení,
b) oznaãení státního zastupitelství, jehoÏ státní zástupce
vykonával dozor v pﬁípravném ﬁízení nebo toto ﬁízení
sám vedl a jeho spisové znaãky, jakoÏ i oznaãení orgánu
policie, kter˘ byl v pﬁípravném ﬁízení ãinn˘, a jeho spisové znaãky, pod kterou se ﬁízení vede,
c) osobní data obvinûného nebo podezﬁelého, je-li znám,
vãetnû známého místa jeho pobytu v cizím státû,
d) vylíãení skutkového stavu a uvedení právní kvalifikace
skutku podle trestního zákona, vãetnû citace dotãen˘ch
ustanovení trestního zákona ãi jin˘ch právních pﬁedpisÛ
(napﬁ. z oblasti dopravy, bezpeãnosti práce apod.),
e) seznam nejdÛleÏitûj‰ích dÛkazních prostﬁedkÛ shromáÏdûn˘ch v trestním ﬁízení a na jejich základû uãinûn˘ch
skutkov˘ch zji‰tûní,
f) pokud pﬁipojen˘ spis obsahuje spisové materiály, které
není moÏné podle trestního ﬁádu pouÏít jako dÛkaz pﬁed
trestním soudem v âeské republice, ale slouÏí pouze
k informaci, v˘slovné upozornûní na tuto skuteãnost,
g) konstatování, Ïe trestní stíhání trestného ãinu není promlãeno, a odkaz na pﬁíslu‰né ustanovení trestního zákona,
jakoÏ i konstatování, Ïe trestnímu stíhání nebrání Ïádná
jiná zákonná pﬁekáÏka, vãetnû citace ustanovení trestního
zákona t˘kajících se promlãení trestního stíhání,
h) odkaz na pﬁílohy pﬁipojené k Ïádosti o pﬁevzetí trestního
stíhání.
(3) K Ïádosti se pﬁipojí:
a) ovûﬁená kopie trestního spisu, je-li to v konkrétní vûci
nezbytné nebo vypl˘vá-li to z pﬁíslu‰né mezinárodní
smlouvy, jinak pouze ovûﬁená kopie spisového materiálu t˘kajícího se nejdÛleÏitûj‰ích skutkov˘ch a právních
zji‰tûní; originál spisu se pﬁipojí pouze v nezbytnû nutn˘ch pﬁípadech,
b) vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení,
c) usnesení o pﬁeru‰ení trestního stíhání podle § 173 odst. 1
tr. ﬁ.,
d) návrh po‰kozeného na zahájení trestního stíhání obvinûného, jestliÏe jde o trestn˘ ãin, kter˘ se podle práva doÏádaného státu stíhá jen na návrh po‰kozeného, pﬁiãemÏ
takov˘ návrh mÛÏe b˘t uãinûn v samostatném podání
po‰kozeného nebo v protokolu o jeho v˘slechu,
e) návrh po‰kozeného, aby pﬁíslu‰n˘ cizozemsk˘ orgán
uloÏil obvinûnému povinnost nahradit mu zpÛsobenou
‰kodu, uveden˘ v samostatném podání po‰kozeného
nebo v protokolu o jeho v˘slechu; z návrhu musí b˘t
patrny skuteãnosti uvedené v § 43 odst. 3 poslední vûta tr. ﬁ.
(4) Îádost o pﬁevzetí trestní vûci musí odpovídat poÏadavkÛm uveden˘m v ãl. 7. Ve‰keré písemnosti pﬁipojené k Ïádosti musejí b˘t se‰ity, oãíslovány a zapsány do pﬁipojeného
spisového pﬁehledu.
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âl. 95

âl. 98

Pﬁeklady

(1) Zjistí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství, Ïe trestní vûc lze
do ciziny pﬁedat, ale Ïe Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci nebo pﬁipojen˘ spisov˘ materiál je tﬁeba doplnit nebo opravit, vrátí Ïádost a spisov˘ materiál pﬁíslu‰nému státnímu zástupci
s poÏadavkem na doplnûní nebo opravu. Pﬁíslu‰n˘ státní
zástupce doplnûní nebo opravu provede a Ïádost se spisov˘m
materiálem pﬁedloÏí mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(2) Pokud je to moÏné a pro urychlení postupu vhodné, provede Nejvy‰‰í státní zastupitelství vhodn˘m zpÛsobem doplnûní nebo opravu Ïádosti o pﬁevzetí trestní vûci samo.

(1) Îádost o pﬁevzetí trestní vûci a spisov˘ materiál k ní pﬁiloÏen˘ musí b˘t opatﬁeny pﬁekladem do cizího jazyka v souladu
s poÏadavky vypl˘vajícími z pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy.
(2) Neplatí-li ve vztahu mezi âeskou republikou a cizím
státem taková smlouva, vychází se pﬁi poﬁízení pﬁekladu z poÏadavkÛ vypl˘vajících z dosavadního vzájemného styku pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ pﬁi pﬁedávání trestních vûcí. V takovém
pﬁípadû se provede pﬁeklad písemností do úﬁedního jazyka
nebo jednoho z úﬁedních jazykÛ cizího státu, popﬁípadû do jiného jazyka v doÏádaném státû uÏívaného, nebo do nûkterého
ze svûtov˘ch jazykÛ. Pﬁi v˘bûru jazyka, do nûhoÏ mají b˘t
písemnosti pﬁeloÏeny, se bere v úvahu, kterého jazyka se v cizím státû nejãasnûji uÏívá. V pochybnostech si niÏ‰í státní zastupitelství vyÏádá stanovisko mezinárodního odboru
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
(3) Není-li tímto ãlánkem stanoveno jinak, státní zástupce
postupuje podle ãl. 7 odst. 4.
âl. 96
Îádost o pﬁevzetí trestní vûci ve trojím vyhotovení s pﬁílohami a pﬁeklady za‰le niÏ‰í státní zastupitelství mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství s poÏadavkem
pﬁedat ji pﬁíslu‰nému orgánu cizího státu. Jedno vyhotovení je
vÏdy zaﬁazeno do spisu Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
âl. 97
(1) Nejvy‰‰í státní zastupitelství Ïádost pﬁíslu‰ného státního zastupitelství o pﬁevzetí trestní vûci orgánem cizího
státu a pﬁiloÏen˘ spisov˘ materiál pﬁezkoumá z hlediska splnûní podmínek stanoven˘ch právním ﬁádem âeské republiky, mezinárodní smlouvou a popﬁípadû z hlediska podmínek
vypl˘vajících z dosavadního vzájemného styku pﬁíslu‰n˘ch
orgánÛ âeské republiky a cizího státu pﬁi pﬁedávání trestních vûcí.
(2) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství na základû tohoto pﬁezkoumání k závûru, Ïe tyto podmínky splnûny nejsou,
trestní vûc do ciziny nepﬁedá. Îádost a pﬁipojen˘ spisov˘ materiál vrátí pﬁíslu‰nému státnímu zastupitelství a sdûlí mu
dÛvody svého postupu.
(3) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe
zde sice takové podmínky jsou, ale souãasné vztahy mezi âeskou republikou a cizím státem nebo vnitﬁní pomûry cizího státu pﬁedání trestní vûci neumoÏÀují, postupuje obdobnû jako
v odstavci 2. PovaÏuje-li to za nezbytné, vyÏádá si za tím úãelem informaci od Ministerstva zahraniãních vûcí.
(4) Stanovisko Nejvy‰‰ího státního zastupitelství podle
odstavcÛ 2 a 3 je pro pﬁíslu‰ného státního zástupce závazné
a koneãné do doby, neÏ budou podmínky podle odstavce 1
splnûny a neÏ odpadnou pﬁekáÏky podle odstavce 3.
(5) Poté, co obdrÏí pﬁíslu‰n˘ státní zástupce negativní stanovisko Nejvy‰‰ího státního zastupitelství k Ïádosti o pﬁevzetí trestního ﬁízení a pﬁedloÏen˘ spisov˘ materiál, zabezpeãí
pokraãování v trestním ﬁízení na území âeské republiky.

â1. 99
Návrh na pﬁevzetí trestní vûci
(1) Dospûje-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství k závûru, Ïe
jsou zde splnûny podmínky ve smyslu ãl. 97 odst. 1 a nejsou
zde skuteãnosti uvedené v ãl. 97 odst. 3, podá pﬁíslu‰nému
orgánu cizího státu návrh na pﬁevzetí trestní vûci.
(2) Návrh za‰le orgánu cizího státu, kter˘ je podle pﬁíslu‰né
mezinárodní smlouvy, nebo neplatí-li ve vztazích mezi âeskou
republikou a cizím státem taková smlouva, na základû dosavadního vzájemného styku pﬁi pﬁedávání trestních vûcí, orgánem pﬁíslu‰n˘m pro styk s Nejvy‰‰ím státním zastupitelstvím.
(3) Návrh obsahuje:
a) odvolání se na pﬁíslu‰né ustanovení mezinárodní smlouvy upravující styk orgánÛ obou státÛ ve vûcech pﬁedávání trestních vûcí, popﬁípadû poukaz na dosavadní
vzájemn˘ styk pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ v tûchto vûcech,
b) odkaz na Ïádost pﬁíslu‰ného niÏ‰ího státního zastupitelství,
c) poukaz na doplnûní nebo opravy v Ïádosti niÏ‰ího státního zastupitelství o pﬁevzetí trestní vûci, které provedlo
Nejvy‰‰í státní zastupitelství,
d) Ïádost, aby pﬁíslu‰n˘ orgán cizího státu sdûlil mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství stanovisko k návrhu na pﬁevzetí trestní vûci a podal zprávu
o koneãném rozhodnutí orgánÛ cizího státu v pﬁevzaté
trestní vûci, jakoÏ i pﬁedal vyhotovení tohoto rozhodnutí, a to vÏdy s poukazem na pﬁíslu‰né ustanovení mezinárodní smlouvy, popﬁípadû s poukazem na dosavadní
vzájemn˘ styk pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ.
(4) K návrhu se pﬁipojí Ïádost niÏ‰ího státního zastupitelství o pﬁevzetí trestní vûci orgánem cizího státu a k ní pﬁiloÏen˘ spisov˘ materiál. RovnûÏ se pﬁipojí spisov˘ materiál, kter˘
popﬁípadû shromáÏdilo Nejvy‰‰í státní zastupitelství.
(5) Návrh Nejvy‰‰ího státního zastupitelství musí obdobnû
splÀovat podmínky stanovené v ãl. 7. Tento návrh, není-li
pﬁímo sepsán v cizím jazyce, musí b˘t opatﬁen pﬁekladem do
cizího jazyka (ãl. 7 odst. 3).
(6) Jsou-li k Ïádosti pﬁíslu‰ného niÏ‰ího státního zastupitelství pﬁipojeny i vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení (ãl. 94 odst. 3
písm. b)), pﬁipojí je Nejvy‰‰í státní zastupitelství k pﬁedkládací zprávû a za‰le je spolu s ní po‰tou pﬁíslu‰nému orgánu cizího státu. Pokud tak nelze uãinit, zaﬁídí Nejvy‰‰í státní
zastupitelství pﬁedání tûchto vûcí jin˘m vhodn˘m zpÛsobem.
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âl. 100

Oddíl 4

DÛsledky pﬁevzetí trestní vûci

Postup pﬁi pﬁebírání a pﬁedávání trestní vûci
obvinûného nacházejícího se ve vazbû

(1) Pﬁedá-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství pﬁíslu‰nému
orgánu cizího státu Ïádost niÏ‰ího státního zastupitelství
o pﬁevzetí trestní vûci, vyrozumí o svém postupu toto niÏ‰í
státní zastupitelství. Souãasnû ho vyrozumí o svém pﬁípadném opatﬁení podle ãl. 98 odst. 2.
(2) ObdrÏí-li niÏ‰í státní zastupitelství takovou zprávu,
neãiní ani ono, ani policejní orgán v trestním ﬁízení, o jehoÏ
pﬁevzetí poÏádalo, Ïádná dal‰í opatﬁení, s v˘jimkou tûch, která by nemohla b˘t provedena v budoucnu. DÛsledky podání
Ïádosti o pﬁevzetí trestní vûci stanoví pﬁíslu‰ná mezinárodní
smlouva.
(3) Neplatí-li ve vztahu mezi âeskou republikou a cizím
státem taková smlouva, aplikuje se ustanovení § 448 odst.
1 tr. ﬁ.
âl. 101
(1) Nejvy‰‰í státní zastupitelství informuje pﬁíslu‰né niÏ‰í
státní zastupitelství o stanovisku pﬁíslu‰ného orgánu cizího
státu k jeho Ïádosti o pﬁevzetí trestní vûci, a je-li to nutné nebo vhodné, téÏ o opatﬁeních tohoto orgánu uãinûn˘ch na základû takové Ïádosti, jakmile takovou zprávu obdrÏí.
NeobdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství v pﬁimûﬁené dobû
zprávu o stanovisku pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu k Ïádosti o pﬁevzetí trestní vûci, aãkoli povinnost k podání takové
zprávy pro orgán cizího státu vypl˘vá z pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy, vyÏádá takovou zprávu orgánu cizího státu
obdobnou cestou, jakou Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci do ciziny pﬁedloÏilo.
(2) Poté, co Nejvy‰‰í státní zastupitelství obdrÏelo zprávu
o koneãném rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu
v pﬁevzaté trestní vûci, informuje o tomto rozhodnutí niÏ‰í
státní zastupitelství, které Ïádost podalo, a rovnûÏ mu pﬁedá
vyhotovení koneãného rozhodnutí orgánu cizího státu, jestliÏe je obdrÏelo. NeobdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství
v pﬁimûﬁené dobû vyhotovení takového rozhodnutí cizího
státu v pﬁevzaté trestní vûci, aãkoli povinnost pﬁedat toto rozhodnutí vypl˘vá pro orgán cizího státu z pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy, vyÏádá takové rozhodnutí orgánu cizího státu
obdobnou cestou, jakou Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci do ciziny pﬁedloÏilo.
(3) Jakmile niÏ‰í státní zastupitelství obdrÏí od Nejvy‰‰ího státního zastupitelství zprávu o koneãném rozhodnutí
v trestní vûci v cizinû, státní zástupce pﬁezkoumá, zda jsou
dány zákonné podmínky pro zastavení trestního stíhání.
âl. 102
Pﬁím˘ styk niÏ‰ích státních zastupitelství
s orgány cizího státu
Pokud z mezinárodní smlouvy vypl˘vá, Ïe návrhy na
pﬁevzetí trestní vûci podávají pﬁíslu‰n˘m orgánÛm cizího státu
pﬁímo niÏ‰í státní zastupitelství, uÏijí se pro jejich postup
pﬁimûﬁenû ãl. 92 aÏ 101.

âl. 103
Postup pﬁi pﬁebírání obvinûného z ciziny
(1) ObdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství od orgánu cizího
státu se Ïádostí o pﬁevzetí trestní vûci rovnûÏ nabídku na pﬁevzetí obvinûného, kter˘ se na území tohoto státu nachází ve
vazbû, rozhodne podle § 447 odst. 1 tr. ﬁ. (ãl. 87 odst. 4) o pﬁevzetí trestní vûci a rovnûÏ pﬁezkoumá moÏnost pﬁevzetí obvinûného ve vazbû.
(2) Rozhodne-li, Ïe se trestní vûc pﬁebírá a dospûje-li k závûru, Ïe je také moÏno obvinûného ve vazbû pﬁevzít na území
âeské republiky, vyrozumí o svém rozhodnutí a stanovisku
k nabídce na pﬁevzetí obvinûného doÏadující orgán cizího
státu. Souãasnû potvrdí místo a dobu pﬁevzetí obvinûného,
bylo-li to doÏadujícím orgánem navrÏeno, nebo samo místo
a dobu s doÏadujícím orgánem dohodne.
(3) Nejvy‰‰í státní zastupitelství souãasnû s podáním podnûtu vûcnû a místnû pﬁíslu‰nému niÏ‰ímu státnímu zastupitelství k trestnímu stíhání vyrozumí toto státní zastupitelství
o pﬁedání obvinûného ve vazbû orgánÛm âeské republiky.
(4) ZároveÀ poÏádá krajské státní zastupitelství pﬁíslu‰né
podle ãl. 105, aby na stanoveném místû a ve stanovené dobû
pﬁevzalo od orgánÛ cizího státu obvinûného a pﬁedalo ho orgánÛm Policie âeské republiky k dodání vûcnû a místnû pﬁíslu‰nému státnímu zástupci.
(5) O pﬁevzetí obvinûného na území âeské republiky sepí‰e státní zástupce krajského státního zastupitelství protokol,
v nûmÏ se uvede zejména:
a) jméno a pﬁíjmení, datum narození, zamûstnání, státní
pﬁíslu‰nost a známé bydli‰tû obvinûného v cizím státû
a v âeské republice, ãíslo jeho pasu, popﬁípadû jiného
osobního dokladu, jímÏ je ovûﬁena totoÏnost obvinûného, a k˘m a kdy byl pas nebo tento jin˘ doklad vydán,
b) údaje o zdravotním stavu obvinûného,
c) údaje o pﬁípadné nezbytnosti zv˘‰ené ostrahy obvinûného pﬁi pﬁevozu,
d) údaje o osobních vûcech obvinûného a jin˘ch vûcech
a písemnostech, které jsou spolu s ním pﬁedávány,
e) údaj o tom, kdy a kter˘m orgánem cizího státu byl obvinûn˘ propu‰tûn z vazby,
f) údaj o tom, kdy a kter˘m orgánem cizího státu byl obvinûn˘ pﬁedán orgánÛm âeské republiky.
(6) O pﬁevzetí obvinûného na území âeské republiky a jeho pﬁedání orgánÛm Policie âeské republiky vyrozumí krajské
státní zastupitelství neprodlenû vûcnû a místnû pﬁíslu‰né státní
zastupitelství a pﬁedá mu protokol sepsan˘ podle odstavce 5.
Souãasnû vyrozumí o pﬁevzetí obvinûného i mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, jemuÏ za‰le stejnopis
protokolu sepsaného podle odstavce 5 na vûdomí.
âl. 104
Postup pﬁi pﬁedávání obvinûného do ciziny
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(1) ObdrÏí-li Nejvy‰‰í státní zastupitelství od niÏ‰ího státního zastupitelství spolu s Ïádostí o pﬁevzetí trestní vûci orgánem cizího státu informaci, Ïe je moÏné pﬁedat na území
cizího státu obvinûného, kter˘ se nachází ve vazbû, pﬁezkoumá takovou Ïádost podle ãl. 97 a moÏnost pﬁedání obvinûného ve vazbû.
(2) Dospûje-li k závûru, Ïe lze trestní stíhání i obvinûného
do ciziny pﬁedat, souãasnû s návrhem podle ãl. 99 uãiní orgánu cizího státu nabídku na pﬁevzetí takové osoby. ZároveÀ navrhne místo a dobu jejího pﬁedání.
(3) NiÏ‰ímu státnímu zastupitelství podá zprávu podle ãl.
100 odst. 1 a souãasnû je vyrozumí, Ïe uãinilo orgánu cizího
státu nabídku na pﬁedání obvinûného ve vazbû.
(4) Poté, co Nejvy‰‰í státní zastupitelství obdrÏí od orgánu
cizího státu zprávu, Ïe se trestní vûc pﬁebírá a Ïe se rovnûÏ pﬁijímá nabídka na pﬁevzetí obvinûného ve vazbû, vyrozumí
o tom vûcnû a místnû pﬁíslu‰né státní zastupitelství a krajské
státní zastupitelství pﬁíslu‰né podle ãl. 105.
(5) Vûcnû a místnû pﬁíslu‰né státní zastupitelství zajistí pﬁemístûní obvinûného do vazební vûznice, která se nachází v obvodu pÛsobnosti krajského státního zastupitelství pﬁíslu‰ného
podle ãl. 105 nejblíÏe jeho sídlu. Souãasnû vyhotoví a pﬁedá
tomuto krajskému státnímu zastupitelství usnesení o propu‰tûní obvinûného z vazby s datem odpovídajícím stanovené dobû
pﬁedání obvinûného orgánÛm cizího státu.
(6) Krajské státní zastupitelství zajistí dodání obvinûného
z vazební vûznice v obvodu své pÛsobnosti na místo a v dobû
stanovené pro pﬁedání obvinûného orgánÛm cizího státu.
(7) Státní zástupce krajského státního zastupitelství doruãí
obvinûnému usnesení vûcnû a místnû pﬁíslu‰ného státního
zastupitelství o propu‰tûní z vazby. Policejním orgánÛm
doprovázejícím obvinûného pﬁedá usnesení o propu‰tûní obvinûného z vazby a pﬁíkaz k jeho propu‰tûní z vazby. OrgánÛm
cizího státu pﬁedá usnesení o propu‰tûní z vazby.
(8) O pﬁedání obvinûného sepí‰e státní zástupce krajského
státního zastupitelství protokol, v nûmÏ uvede skuteãnosti
obdobnû jako v ãl. 103 odst. 5.
(9) O pﬁedání obvinûného orgánÛm cizího státu vyrozumí
krajské státní zastupitelství neprodlenû vûcnû a místnû pﬁíslu‰né státní zastupitelství a pﬁedá mu protokol sepsan˘ podle odstavce 8. Souãasnû vyrozumí o pﬁedání obvinûného
i mezinárodní odbor Nejvy‰‰ího státního zastupitelství,
jemuÏ za‰le stejnopis protokolu sepsaného podle odstavce 8
na vûdomí.
âl. 105
Pﬁíslu‰nost krajsk˘ch státních zastupitelství
(1) Krajsk˘mi státními zastupitelstvími pﬁíslu‰n˘mi pro
provádûní úkonÛ podle ãl. 103 a 104 jsou:
a) Krajské státní zastupitelství v Brnû pro obvinûné pﬁedávané do Slovenské republiky,
b) Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové pro obvinûné stíhané v obvodech pÛsobnosti Mûstského státního
zastupitelství v Praze, Krajského státního zastupitelství
v Praze, Krajského státního zastupitelství v âesk˘ch Budûjovicích, Krajského státního zastupitelství v Plzni,
Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem
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a Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové
a pﬁedávané do Polské republiky,
c) Krajské státní zastupitelství v Ostravû pro obvinûné stíhané v obvodech pÛsobnosti Krajského státního zastupitelství v Brnû a Krajského státního zastupitelství
v Ostravû a pﬁedávané do Polské republiky,
d) v ostatních pﬁípadech Krajské státní zastupitelství v Praze.
(2) Pokud z mezinárodní smlouvy vypl˘vá, Ïe Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci podávají orgány cizího státu pﬁímo niÏ‰ím
státním zastupitelstvím nebo Ïe Ïádosti o pﬁevzetí trestní vûci
podávají orgánÛm cizího státu pﬁímo niÏ‰í státní zastupitelství,
ãiní úkony Nejvy‰‰ího státního zastupitelství v souvislosti
s nabídkou na pﬁevzetí a pﬁedání obvinûného ve vazbû pﬁíslu‰ná krajská státní zastupitelství uvedená v odstavci 1.
âÁST ·ESTÁ
Uznávání a v˘kon cizozemsk˘ch rozhodnutí
âl. 106
Postup státních zástupcÛ pﬁi uznávání a v˘konu cizozemsk˘ch rozhodnutí vypl˘vá z pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy
a je upraven v § 449 aÏ 460 tr. ﬁ.
Postup pﬁi uznávání a v˘konu cizozemsk˘ch rozhodnutí
âl. 107
Uznání cizozemsk˘ch rozhodnutí
(1) K návrhu na uznání cizozemského rozhodnutí na území
âeské republiky státní zástupce krajského státního zastupitelství, které vyrozumûl krajsk˘ soud o konání veﬁejného zasedání o uznání cizozemského rozhodnutí, podá písemné
vyjádﬁení, ve kterém zhodnotí splnûní podmínek pro uznání
cizozemského rozhodnutí.
(2) Vyjádﬁení podle odstavce 1 a stejnû tak kopii rozsudku soudu o uznání cizozemského rozhodnutí státní zástupce zasílá na vûdomí mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
âl. 108
Vykonávací ﬁízení
Státní zástupce, kter˘ se úãastnil veﬁejného zasedání (§ 455
odst. 2 tr. ﬁ.), informuje o jeho v˘sledku mezinárodní odbor
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Informaci je moÏné podat
zasláním kopie rozhodnutí soudu.
âl. 109
Zvlá‰tní ustanovení t˘kající se pﬁedávání v˘konÛ trestních rozsudkÛ podle Schengenské provádûcí úmluvy
Ode dne pﬁistoupení k Evropské unii (1. kvûtna 2004) jsou
pro âeskou republiku závazná a pouÏitelná ustanovení Schengenské provádûcí úmluvy t˘kající se pﬁedávání v˘konu trestních rozsudkÛ (viz její ãl. 67 - 69).
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âÁST SEDMÁ
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 7/2001
âl. 110
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã.
7/2001 ze dne 13. prosince 2001, jímÏ se upravují podrobnosti vyhotovování obÏalob, návrhÛ na potrestání, ostatních návrhÛ soudu, jin˘ch rozhodnutí a opatﬁení v trestních vûcech
státními zástupci, se mûní takto:
Vzory ã. 117 aÏ ã. 121 uvedené v pﬁíloze k tomuto pokynu
obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce, se zru‰ují.
âÁST OSMÁ
Závûreãná ustanovení
âl. 111
Zru‰ovací usnesení
Zru‰ují se
1. Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 3/1994 ze dne 23. února 1994, kter˘m se upravuje postup
státního zastupitelství pﬁi právním styku s cizinou v trestních
vûcech a trestním stíhání cizincÛ.
2. Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 4/1995 ze dne 27. ãervna 1995, jímÏ se mûní a doplÀuje pokyn obecného povahy poﬁ. ã. 3/1994, kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi právním styku s cizinou v trestních
vûcech a trestním stíhání cizincÛ.
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3. Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 5/1997 ze dne 19. prosince 1997, jímÏ se mûní pokyn obecného povahy poﬁ. ã. 3/1994, kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi právním styku s cizinou v trestních vûcech
a trestním stíhání cizincÛ, ve znûní pokynu obecné povahy poﬁ.
ã. 4/1995.
4. Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 5/2000 ze dne 10. dubna 2000, kter˘m se mûní a doplÀuje
pokyn obecného povahy poﬁ. ã. 3/1994, kter˘m se upravuje
postup státních zástupcÛ pﬁi právním styku s cizinou v trestních vûcech a trestním stíhání cizincÛ, ve znûní pokynÛ obecné povahy poﬁ. ã. 4/1995 a 5/1997.
5. Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 1/2001 ze dne 25. kvûtna 2001, jímÏ se mûní pokyn obecného povahy poﬁ. ã. 3/1994, kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi právním styku s cizinou v trestních vûcech
a trestním stíhání cizincÛ, ve znûní pokynÛ obecné povahy poﬁ.
ã. 4/1995, 5/1997 a 5/2000.
6. Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 12/2001 ze dne 13. prosince 2001, jímÏ se mûní pokyn
obecného povahy poﬁ. ã. 3/1994, kter˘m se upravuje postup
státních zástupcÛ pﬁi právním styku s cizinou v trestních vûcech a trestním stíhání cizincÛ, ve znûní pokynÛ obecné povahy poﬁ. ã. 4/1995, 5/1997, 5/2000 a 1/2001.
âl. 112
Úãinnost
Tento pokyn obecné povahy nab˘vá úãinnosti dnem
1. bﬁezna 2005.
nejvy‰‰í státní zástupkynû:
Mgr. Marie Bene‰ová, v. r.
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Pﬁíloha ã. 1

Seznam mezinárodních smluv
o diplomatick˘ch a konzulárních stycích,
kter˘mi je âeská republika vázána
Vícestranné mezinárodní smlouvy
- VídeÀská úmluva o diplomatick˘ch stycích ze dne 18. dubna 1961 (ã. 157/1964 Sb.)
- VídeÀská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963 (ã. 32/1969 Sb.)

Dvoustranné konzulární smlouvy
- Albánská republika (ze dne 16. 1. 1959, ã. 96/1960 Sb.)
- AlÏírská demokratická a lidová republika (ze dne 3. 7. 1985, ã. 48/1987 Sb.)
- Belgické království (ze dne 15. 6. 1976, ã. 41/1979 Sb.)
- Bûloruská republika (ze dne 27. 4. 1972, ã. 143/1973 Sb.)
- Bosna a Hercegovina (ze dne 10. 12. 1981, ã. 42/1983 Sb.)
- Bulharská republika (ze dne 16. 3. 1972, ã. 63/1974 Sb.)
- âínská lidová republika (ze dne 5. 9. 1988, ã. 97/1989 Sb.)
- Etiopská federativní demokratická republika (ze dne 13. 9. 1981, ã. 119/1982 Sb.)
- Francouzská republika (ze dne 22. 1. 1969, ã. 79/1971 Sb.)
- Gruzie (ze dne 27. 4. 1972, ã. 143/1973 Sb.)
- Chorvatská republika (ze dne 10. 12. 1981, ã. 42/1983 Sb.)
- Indická republika (ze dne 4. 12. 1974, ã. 8/1980 Sb.)
- Irácká republika (ze dne 16. 8. 1985, ã. 81/1987 Sb.)
- Italská republika (ze dne 19. 10. 1975, ã. 42/1979 Sb.)
- Jemenská republika (ze dne 23. 3. 1984, ã. 43/1986 Sb.)
- Korejská lidovû demokratická republika (ze dne 11. 9. 1988, ã. 96/1989 Sb.)
- Kubánská republika (ze dne 7. 4. 1973, ã. 14/1975 Sb.)
- Kyperská republika (ze dne 12. 5. 1976, ã. 74/1979 Sb.)
- Kyrgyzská republika (ze dne 27. 4. 1972, ã. 143/1973 Sb.)
- Laoská lidovû demokratická republika (ze dne 15. 3. 1985, ã. 46/1987 Sb.)
- Maìarská republika (ze dne 17. 5. 1973, ã. 50/1974 Sb.)
- Moldavská republika (ze dne 27. 4. 1972, ã. 143/1973 Sb.)
- Mongolsko (ze dne 3. 6. 1976, ã. 47/1977 Sb.)
- Polská republika (ze dne 9. 6. 1972, ã. 83/1973 Sb.)
- Pﬁechodov˘ islámsk˘ stát Afghánistán (ze dne 22. 4. 1981, ã. 33/1983 Sb.)
- Rakouská republika (ze dne 14. 3. 1979, ã. 22/1981 Sb.)
- Republika Makedonie (FYROM) - (ze dne 10. 12. 1981, ã. 42/1983 Sb.)
- Republika Slovinsko (ze dne 10. 12. 1981, ã. 42/1983 Sb.)
- Rumunsko (ze dne 9. 12. 1972, ã. 64/1974 Sb.)
- Ruská federace (ze dne 27. 4. 1972, ã. 143/1973 Sb.)
- ¤ecká republika (ze dne 22. 10. 1980, ã. 18/1982 Sb.)
- Slovenská republika (Ujednání mezi MZV âR a MZV SR o spolupráci v oblasti konzulárních sluÏeb, Bratislava ze dne 4. 2. 1993)
- Spojené království Velké Británie a Severního Irska (ze dne 3. 4. 1975, ã. 135/1976 Sb.)
- Spojené státy americké (ze dne 9. 7. 1973, ã. 28/1988 Sb.)
- Srbsko a âerná Hora (ze dne 10. 12. 1981, ã. 42/1983 Sb.)
- Syrská arabská republika (ze dne 23. 5. 1979, ã. 101/1982 Sb.)
- ·panûlské království (ze dne 16. 11. 1970, ã. 28/1971 Sb.)
- TádÏická republika (ze dne 27. 4. 1972, ã. 143/1973 Sb.)
- Tuniská republika (ze dne 12. 4. 1979, ã. 44/1981 Sb.)
- Turecká republika (ze dne 15. 11. 1977, ã. 33/1980 Sb.)
- Ukrajina (ze dne 27. 4. 1972, ã. 143/1973 Sb.)
- Vietnamská socialistická republika (ze dne 14. 2. 1980, ã. 15/1981 Sb.)
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Pﬁíloha ã. 2

Seznam mezinárodních smluv,
kter˘mi je v oblasti právního styku s cizinou
Vícestranné mezinárodní smlouvy

Smlouvy Spojen˘ch národÛ:
- Mezinárodní úmluva, aby byl potlaãen obchod s dûvãaty ze dne 4. kvûtna 1910, ã. 26/1913 Zákoníku ﬁí‰ského pro království
a zemû v radû ﬁí‰ské zastoupená, âástka XII. - Vydána a rozeslána dne 20. února 1913, ve znûní Vyhlá‰ky ministra zahraniãních
vûcí ze dne 8. února 1922 o pﬁístupu âeskoslovenské republiky k mezinárodní úmluvû ze dne 4. kvûtna 1910, aby byl potlaãen
obchod s dûvãaty (ã. 160/1922 Sb.)
- Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s Ïenami a dûtmi ze dne 30. záﬁí 1921 (ã. 123/1924 Sb.)
- Mezinárodní úmluva o potírání obchodu zletil˘mi Ïenami ze dne 11. ﬁíjna 1933 (ã. 32/1936 Sb.)
- (âeská republika ratifikovala rovnûÏ Úmluvu OSN o potlaãování obchodu s lidmi a vyuÏívání jin˘ch k prostituci ze dne 21. 3.
1950, která nahrazuje shora uvedené mezinárodní smlouvy. Tuto úmluvu v‰ak âeská republika nikdy nepublikovala ve Sbírce
zákonÛ nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. PﬁestoÏe je tedy âeská republika touto smlouvou v mezinárodních vztazích
vázána, podle ãl. 10 Ústavy âR tato úmluva není souãástí na‰eho právního ﬁádu. V následujícím období se plánuje její
vypovûzení.)
- Úmluva o otroctví ze dne 25. 9. 1926 (ã. 165/1930 Sb.)
- Úmluva o potírání penûzokazectví ze dne 20. dubna 1929 (ã. 15/1932 Sb.)

Smlouvy Organizace spojen˘ch národÛ:
- Úmluva Organizace spojen˘ch národÛ proti nedovolenému obchodu s omamn˘mi a psychotropními látkami ze dne 20.
prosince 1988 (462/1991 Sb.)
- Úmluva o zabránûní a trestání zloãinu genocidia ze dne 8. prosince 1948 (ã. 32/1955 Sb.)
- Úmluva o nepromlãitelnosti váleãn˘ch zloãinÛ a zloãinÛ proti lidskosti ze dne 26. listopadu 1968 (ã. 53/1974 Sb.)
- Mezinárodní úmluva o potlaãení a trestání zloãinu apartheidu ze dne 30. listopadu 1973 (ã. 116/1976 Sb.)
- Úmluva proti muãení a jinému krutému, nelidskému ãi poniÏujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984 (ã.
143/1988 Sb.)
- Úmluva o trestn˘ch a nûkter˘ch jin˘ch ãinech spáchan˘ch na palubû letadla ze dne 14. záﬁí 1963, podepsaná v Tokiu (ã.
102/1984 Sb.)
- Úmluva o potlaãení protiprávního zmocnûní se letadel ze dne 16. prosince 1970, podepsaná v Haagu (ã. 96/1974 Sb.)
- Úmluva o potlaãování protiprávních ãinÛ ohroÏujících bezpeãnost civilního letectví ze dne 23. záﬁí 1971, podepsaná
v Montrealu (ã. 16/1974 Sb.)
- Úmluva o zabránûní a trestání trestn˘ch ãinÛ proti osobám poÏívajícím mezinárodní ochrany vãetnû diplomatick˘ch
zástupcÛ ze dne 14. prosince 1973 (ã. 131/1978 Sb.)
- Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí ze dne 17. prosince 1979 (ã. 36/1988 Sb.)
- Mezinárodní úmluva o potlaãování teroristick˘ch bombov˘ch útokÛ, která byla otevﬁena k podpisu dne 15. prosince 1997
(ã. 80/2001 Sb. m. s.)

Smlouvy Rady Evropy:
- Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957 (ã. 549/1992 Sb., zmûny: ã. 29/1997 Sb., ã. 30/1997 Sb.)
- Dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vydávání ze dne 15. ﬁíjna 1975 (ã. 29/1997 Sb.)
- Druh˘ dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vydávání ze dne 17. bﬁezna 1978 (ã. 30/1997 Sb.)
- Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (ã. 550/1992 Sb., zmûna: ã. 31/1997 Sb.)
- Dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 17. bﬁezna 1978 (ã. 31/1997 Sb.)
- Evropská úmluva o pﬁedávání trestního ﬁízení ze dne 15. kvûtna 1972 (ã. 551/1992 Sb., zmûna: ã. 147/1993 Sb.)
- Úmluva o praní, vyhledávání, zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu ze dne 8. listopadu 1990 (ã. 33/1997 Sb.)
- Trestnûprávní úmluva o korupci ze dne 27. ledna 1999 (ã. 69/2002 Sb. m. s.)
- Evropská úmluva o potlaãování terorismu ze dne 27. ledna 1977 (ã. 552/1992 Sb.)
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- Evropská úmluva o od‰kodÀování obûtí násiln˘ch trestn˘ch ãinÛ ze dne 24. listopadu 1983 Sb. (ã. 141/2000 Sb. m. s.)
- Úmluva o finanãních operacích provádûn˘ch dÛvûrnû obeznámen˘mi osobami ze dne 20. dubna 1989 (ã. 142/2000 Sb. m. s.)
s Protokolem k této úmluvû ze dne 11. záﬁí 1989 (ã. 143/2000 Sb. m. s.)
- Evropská úmluva o kontrole nab˘vání a drÏení stﬁeln˘ch zbraní jednotliv˘mi osobami ze dne 28. ãervna 1978 (ã. 46/2002
Sb. m. s.)
- Dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o poskytování informací o cizím právu ze dne 15. bﬁezna 1978 (ã. 221/1998 Sb.)
- Evropská úmluva o od‰kodÀování obûtí násiln˘ch trestn˘ch ãinÛ ze dne 24. listopadu 1983 (ã. 141/2000 Sb. m. s.)
- Úmluva o pﬁedávání odsouzen˘ch osob ze dne 21. bﬁezna 1983 (ã. 553/1992 Sb.)
- Dodatkov˘ protokol k Úmluvû o pﬁedávání odsouzen˘ch osob ze dne 18. prosince 1997 (ã. 26/2003 Sb. m. s.)
- Evropská úmluva o dohledu nad podmínûnû odsouzen˘mi a podmínûnû propu‰tûn˘mi pachateli ze dne 30. listopadu 1964
(ã. 75/2002 Sb. m. s.)
Ostatní vícestranné smlouvy:
- Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraniãních veﬁejn˘ch ãinitelÛ v mezinárodních podnikatelsk˘ch transakcích ze
dne 17. prosince 1997 Sb. (ã. 25/2000 Sb. m. s.) - k této úmluvû je pﬁiloÏen pﬁehled státÛ, které se staly stranami této úmluvy
s uvedením doby ratifikace (event. pﬁístupu) a vstupu v platnost.
- Úmluva o pﬁedávání osob odsouzen˘ch k trestu odnûtí svobody k v˘konu trestu ve státû, jehoÏ jsou státními obãany
(ã. 123/1980 Sb.)
Dvoustranné mezinárodní smlouvy
- Albánská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve vûcech
obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 97/1960 Sb.)
- AlÏírská demokratická lidová republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a AlÏírskou demokratickou
a lidovou republikou o právní pomoci ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 17/1984 Sb.)
- Belgické království - Úmluva o vydávání zloãincÛ a právní pomoci ve vûcech trestních, uzavﬁená mezi republikou
âeskoslovenskou a královstvím Belgick˘m (ã. 79/1928 Sb.)
- Bulharská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní
pomoci a úpravû právních vztahÛ ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 3/1978 Sb.)
- Dánské království - Úmluva mezi republikou âeskoslovenskou a Dánskem o vzájemném vydávání zloãincÛ a právní pomoci
ve vûcech trestních (ã. 34/1932 Sb.)
- Francouzská republika - Úmluva mezi âeskoslovenskem a Francií o vydávání zloãincÛ a právní pomoci ve vûcech trestních
(ã. 11/1931 Sb.)
- Italská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve vûcech
obãansk˘ch a trestních (ã. 508/1990 Sb.)
- Jemenská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou
republikou o právní pomoci ve vûcech obãansk˘ch a trestních (ã. 76/1990 Sb.)
- Kanada - Smlouva mezi âeskou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve vûcech trestních (ã. 129/2000 Sb. m. s.)
- Korejská lidovû demokratická republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Korejskou lidovû
demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 93/1989 Sb.)
- Kubánská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní
pomoci ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (vyhlá‰ka ministra zahraniãních vûcí ze dne 23. ãervna 1981, ã. 80/1981 Sb.)
- Kyperská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Kyperskou republikou o právní pomoci ve
vûcech obãansk˘ch a trestních (vyhlá‰ka ministra zahraniãních vûcí ze dne 19. kvûtna 1983, ã. 96/1983 Sb.)
- Lucemburské velkovévodství - Úmluva o vydávání zloãincÛ a právní pomoci ve vûcech trestních mezi republikou
âeskoslovenskou a velkovévodstvím Lucembursk˘m (ã. 104/1936 Sb.)
- Maìarská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Maìarskou lidovou republikou o právní
pomoci a úpravû právních vztahÛ ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 63/1990 Sb.)
- Monacké kníÏectví - Úmluva mezi âeskoslovenskem a kníÏectvím Monack˘m o vydávání zloãincÛ a právní pomoci ve vûcech
trestních (ã. 222/1936 Sb.)
- Mongolsko - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní
pomoci a o právních vztazích v obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních vûcech (ã. 106/1978 Sb.)
- Nizozemské království - Úmluva mezi republikou âeskoslovenskou a královstvím Nizozemsk˘m o vydávání zloãincÛ a právní
pomoci ve vûcech trestních (ã. 65/1932 Sb.)
- Polská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci
a úpravû právních vztahÛ ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch, pracovních a trestních (ã. 42/1989 Sb.)
- Portugalská republika - Úmluva mezi republikou âeskoslovenskou a republikou Portugalskou o vydávání zloãincÛ a právní
pomoci ve vûcech trestních (ã. 73/1931 Sb.)
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- Pﬁechodov˘ islámsk˘ stát Afghánistán - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Afghánskou
demokratickou republikou o právní pomoci ve vûcech obãansk˘ch a trestních (ã. 44/1983 Sb.)
- Rakouská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve vûcech
trestních (ã. 90/1985 Sb.)
- Smlouva mezi âeskou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném v˘konu soudních
rozhodnutí ve vûcech trestních (ã. 113/1992 Sb.)
- Smlouva mezi âeskou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvû o vydávání z 13. prosince
1957 a o usnadnûní jejího uplatnûní (ã. 2/1996 Sb.)
- Smlouva mezi âeskou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvû o právní pomoci ve vûcech
trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnûní jejího uplatnûní (ã. 3/1996 Sb.)
- Rumunsko - Smlouva mezi âeskoslovenskou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve vûcech
obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 31/1959 Sb., zmûna: ã. 1/1996 Sb.)
- Ruská federace - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Svazem sovûtsk˘ch socialistick˘ch republik
o právní pomoci a právních vztazích ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 95/1983 Sb.) - tato smlouva v souãasné
dobû platí rovnûÏ pro Bûlorusko, Gruzii, Kyrgyzstán a Moldavsko.
- ¤ecká republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a ¤eckou republikou o právní pomoci ve vûcech
obãansk˘ch a trestních (ã. 102/1983 Sb.)
- Slovenská republika - Smlouva mezi âeskou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justiãními
orgány a o úpravû nûkter˘ch právních vztahÛ v obãansk˘ch a trestních vûcech (ã. 209/1993 Sb.)
- Slovinská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravû
právních vztahÛ ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 207/1964 Sb.)
- Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií
o vzájemném pﬁedávání odsouzen˘ch k v˘konu trestu odnûtí svobody (ã. 473/1990 Sb.)
- Tyto smlouvy platí rovnûÏ pro Srbsko a âernou Horu, Chorvatsko, Makedonii a Bosnu a Hercegovinu.
- Spolková republika Nûmecko - Smlouva mezi âeskou republikou a Spolkovou republikou Nûmecko o dodatcích k Evropské úmluvû o vydávání ze
dne 13. prosince 1957 a usnadnûní jejího pouÏívání (ã. 67/2002 Sb. m. s.)
- Smlouva mezi âeskou republikou a Spolkovou republikou Nûmecko o dodatcích k Evropské úmluvû o vzájemné
pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnûní jejího pouÏívání (ã. 68/2002 Sb. m. s.)
- Syrská arabská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní
pomoci ve vûcech obãansk˘ch, rodinn˘ch a trestních (ã. 8/1986 Sb.)
- ·panûlské království - Úmluva mezi republikou âeskoslovenskou a královstvím ·panûlsk˘m o vydávání zloãincÛ a právní
pomoci ve vûcech trestních (ã. 20/1931 Sb.)
- Thajské království - Dohoda mezi âeskou republikou a Thajsk˘m královstvím o pﬁedávání pachatelÛ a o spolupráci pﬁi v˘konu
trestních rozsudkÛ ze dne 26. dubna 2000 (ã. 107/2002 Sb. m. s.)
- Tuniská republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve
vûcech obãansk˘ch a trestních, o uznání a v˘konu justiãních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkov˘m protokolem (ã. 40/1981 Sb.)
- Turecká republika - Smlouva mezi âeskoslovenskem a Tureckem o vydávání zloãincÛ a o právní pomoci ve vûcech trestních
(ã. 76/1933 Sb.)
- Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Smlouva mezi republikou âeskoslovenskou a Spojen˘m
královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zloãincÛ ze dne 11. listopadu 1925 (ã. 211/1926 Sb.) - Tato
smlouva byla ve vztahu k Velké Británii fakticky nahrazena Evropskou úmluvou o vydávání z r. 1957. Nadále je v‰ak
moÏné ji aplikovat na tyto státy: Austrálie, Indie, Kanada, KeÀa, Nov˘ Zéland, Svazijsko a Uganda (ã. 22/1928 Sb.,
ã. 73/1928 Sb., ã. 56/1929 Sb., ã. 166/1932 Sb., ã. 212/1934 Sb., ã. 25/1935 Sb. a dále v˘mûnou nót ze dne 14. 1. 1965,
12. 6. 1965 a 8. 10. 1970.)
- Spojené státy americké - Smlouva mezi republikou âeskoslovenskou a Spojen˘mi Státy Severoamerick˘mi o vzájemném vydávání zloãincÛ (ã.
48/1926 Sb., zmûna: ã. 185/1935 Sb.)
- Smlouva mezi âeskou republikou a Spojen˘mi státy americk˘mi o vzájemné právní pomoci v trestních vûcech (ã.
40/2000 Sb. m. s.)
- Republika Uzbekistán - Smlouva mezi âeskou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích
v obãansk˘ch a trestních vûcech ze dne 18. ledna 2002, ã. 133/2003 Sb.
- Vietnamská socialistická republika - Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou
republikou o právní pomoci ve vûcech obãansk˘ch a trestních (vyhlá‰ka ministra zahraniãních vûcí ze dne 27. dubna 1984, ã.
98/1984 Sb.)
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Pﬁehledy ratifikací nûkter˘ch mezinárodních smluv,
kter˘mi je v oblasti právního styku s cizinou
Tato pﬁíloha obsahuje pﬁehledy ratifikací níÏe uveden˘ch smluv, které jsou pﬁi právním styku s cizinou nejãastûji pouÏívány:
- Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957 (ã. 549/1992 Sb., zmûny: ã. 29/1997 Sb., ã. 30/1997 Sb.)
- Dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vydávání ze dne 15. ﬁíjna 1975 (ã. 29/1997 Sb.)
- Druh˘ dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vydávání ze dne 17. bﬁezna 1978 (ã. 30/1997 Sb.)
- Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (ã. 550/1992 Sb., zmûna: ã. 31/1997 Sb.)
- Dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 17. bﬁezna 1978 (ã. 31/1997 Sb.)
- Druh˘ dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 8. listopadu 2001 (jeho
ratifikace âeskou republikou se pﬁedpokládá v r. 2005.)
- Úmluva o praní, vyhledávání, zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu ze dne 8. listopadu 1990 (ã. 33/1997 Sb.)
- Trestnûprávní úmluva o korupci ze dne 27. ledna 1999 (ã. 69/2002 Sb. m. s.)
- Úmluva Organizace spojen˘ch národÛ proti nedovolenému obchodu s omamn˘mi a psychotropními látkami ze dne 20.
prosince 1988 (ã. 462/1991 Sb.)
- Evropská úmluva o pﬁedávání trestního ﬁízení ze dne 15. kvûtna 1972 (ã. 551/1992 Sb., zmûna: ã. 147/1993 Sb.)
- Úmluva o pﬁedávání odsouzen˘ch osob ze dne 21. bﬁezna 1983 (ã. 553/1992 Sb.)
- Dodatkov˘ protokol k Úmluvû o pﬁedávání odsouzen˘ch osob ze dne 18. prosince 1997 (ã. 26/2003 Sb. m. s.)
- Evropská úmluva o dohledu nad podmínûnû odsouzen˘mi a podmínûnû propu‰tûn˘mi pachateli ze dne 30. listopadu 1964
(ã. 75/2002 Sb. m. s.)
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Pﬁíloha ã. 3a

Evropská úmluva o vydávání
ze dne 13. 12. 1957
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika**
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
b˘valá jugoslávská republika
Makedonie
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko**
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Izrael
Jihoafrická republika
* pﬁistoupení, ** pﬁistoupeno sukcesí

datum podpisu

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

19.5.1998
13.10.2000
25.1.2002
28.6.2002
29.8.1997

17.8.1998
11.1.2001
25.4.2002
26.9.2002
27.11.1997

9.11.1994
30.10.1996
13.12.1957
19.11.1991

17.6.1994
15.4.1992
13.9.1962
28.4.1997
12.5.1971*
10.2.1986
15.6.2001
25.1.1995*
2.5.1966
20.6.1984
6.8.1963
22.1.1971
28.10.1969*
20.6.1995
2.5.1997
18.11.1976
13.7.1993

15.9.1994
1.1.1993
12.12.1962
27.7.1997
10.8.1971
11.5.1986
13.9.2001
25.4.1995
31.7.1966
18.9.1984
4.11.1963
22.4.1971
26.1.1970
18.9.1995
31.7.1997
16.2.1977
11.10.1993

28.7.1999

28.7.1999

26.10.1999

19.3.1996
2.5.1996
13.12.1957
21.1.1965
13.12.1957
19.2.1993
27.4.1977
13.12.1957
30.6.1995
7.11.1996
13.12.1957
29.9.2000
13.2.1992
31.3.1994

19.3.1996
2.10.1997
2.10.1976
14.2.1969
19.1.1960
15.6.1993
25.1.1990
21.5.1969
10.9.1997
10.12.1999
29.5.1961

17.6.1996
31.12.1997
1.1.1977
15.5.1969
18.4.1960
13.9.1993
25.4.1990
19.8.1969
9.12.1997
9.3.2000
27.8.1961

15.4.1992
16.2.1995
30.9.2002*
7.5.1982
22.1.1959
20.12.1966
7.1.1960
11.3.1998
13.2.1991

1.1.1993
17.5.1995
29.12.2002
5.8.1982
18.4.1960
20.3.1967
18.4.1960
9.6.1998
14.5.1991

27.9.1967*
12.2.2 003*

26.12.1967
13.5.2003

19.5.1998
11.5.2000
11.5.2001
7.11.2001
13.12.1957
30.4.2004
30.9.1993
13.2.1992
13.12.1957
4.11.1993
13.12.1957
22.3.2000
2.5.1966
27.9.1982
13.12.1957
18.9.1970

24.7.1979
13.12.1957
29.11.1965
13.12.1957
29.5.1997
21.12.1990

Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vydávání
ze dne 15. 10. 1975
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Izrael
Jihoafrická republika
* pﬁistoupení

datum podpisu
19.5.1998
11.5.2000
8.11.2001
7.11.2001
18.11.1997
30.4.2004
30.9.1993
18.12.1995
27.9.1976
3.5.1996

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

19.5.1998
13.10.2000
18.12.2003
28.6.2002
18.11.1997

17.8.1998
11.1.2001
17.3.2004
26.9.2002
16.2.1998

17.6.1994
19.11.1996
13.9.1978
28.4.1997

15.9.1994
17.2.1997
20.8.1979
27.7.1997

22.3.2000

15.6.2001
25.1.1995*

13.9.2001
25.4.1995

27.9.1982

20.6.1984

18.9.1984

1.9.1978
17.11.2003
9.11.1994
30.10.1996
15.10.1975
19.11.1991

22.5.1979
4.2.2004
20.6.1995
2.5.1997
12.9.2001
13.7.1993

20.8.1979
4.5.2004
18.9.1995
31.7.1997
11.12.2001
11.10.1993

28.7.1999

28.7.1999

26.10.1999

20.11.2000
26.6.1998

20.11.2000
27.6.2001

18.2.2001
25.9.2001

13.7.1979
11.12.1986
19.2.1993
27.4.1977

12.1.1982
11.12.1986
15.6.1993
25.1.1990

12.4.1982
11.3.1987
13.9.1993
25.4.1990

30.6.1995
7.11.1996
18.6.1980

10.9.1997
10.12.1999

9.12.1997
9.3.2000

14.2.1996
31.3.1994

23.9.1996
16.2.1995

22.12.1996
17.5.1995

10.6.1983
29.10.1975
17.11.1981

11.3.1985
2.2.1976
11.3.1985

9.6.1985
20.8.1979
9.6.1985

29.5.1997

11.3.1998

9.6.1998

12.2.2003*

13.5.2003
Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3c

Druh˘ dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vydávání
ze dne 17. 3. 1978
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Izrael
Jihoafrická republika
* pﬁistoupení

datum podpisu

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

19.5.1998

19.5.1998

17.8.1998

8.11.2001
7.11.2001
18.11.1997
30.4.2004
30.9.1993
18.12.1995
25.10.1982
3.5.1996

18.12.2003
28.6.2002
18.11.1997

17.3.2004
26.9.2002
16.2.1998

17.6.1994
19.11.1996
7.3.1983
28.4.1997
30.1.1985*

15.9.1994
17.2.1997
5.6.1983
27.7.1997
30.4.1985

22.3.2000

15.6.2001
25.1.1995*

13.9.2001
25.4.1995

27.9.1982
23.4.1980
21.6.1983

20.6.1984
23.1.1985
13.4.1984

18.9.1984
23.4.1985
12.7.1984

9.11.1994
30.10.1996

20.6.1995
2.5.1997

18.9.1995
31.7.1997

19.11.1991

13.7.1993

11.10.1993

28.7.1999

28.7.1999

26.10.1999

20.11.2000
26.6.1998
8.11.1985
13.7.1979
11.12.1986
19.2.1993
27.4.1978
17.3.1978
30.6.1995
7.11.1996
18.6.1980

20.11.2000
27.6.2001
8.3.1991
12.1.1982
11.12.1986
15.6.1993
25.1.1990
2.5.1983
10.9.1997
10.12.1999

18.2.2001
25.9.2001
6.6.1991
12.6.1983
11.3.1987
13.9.1993
25.4.1990
31.7.1983
9.12.1997
9.3.2000

14.2.1996
31.3.1994

23.9.1996
16.2.1995

22.12.1996
17.5.1995

10.6.1983
6.4.1979
17.11.1981
16.7.1987
29.5.1997
9.11.1992

11.3.1985
13.6.1979
11.3.1985
10.7.1992
11.3.1998
8.3.1994

9.6.1985
5.6.1983
9.6.1985
8.10.1992
9.6.1998
6.6.1994

12.2.2003*

13.5.2003
Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3d

Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve vûcech trestních
ze dne 20. 4. 1959
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika**
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko**
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Izrael
* pﬁistoupení, ** pﬁistoupeno sukcesí

datum podpisu
19.5.1998
15.6.2004
11.5.2001
7.11.2001
20.4.1959
30.4.2004
30.9.1993
13.2.1992
20.4.1959
4.11.1993

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

4.4.2000

3.7.2000

25.1.2002

25.4.2002

13.8.1975

11.11.1975

9.11.1994
30.10.1996
20.4.1959
19.11.1991

17.6.1994
15.4.1992
13.9.1962
28.4.1997
29.1.1981*
23.5.1967
13.10.1999
7.5.1999
28.11.1996
20.6.1984
23.8.1961
24.2.2000
28.10.1969*
17.4.1997
2.6.1997
18.11.1976
13.7.1993

15.9.1994
1.1.1993
12.12.1962
27.7.1997
29.4.1981
21.8.1967
11.1.2000
5.8.1999
26.2.1997
18.9.1984
12.6.1962
24.5.2000
26.1.1970
16.7.1997
31.8.1997
16.2.1977
11.10.1993

28.7.1999

28.7.1999

26.10.1999

6.9.1993
2.5.1996
20.4.1959
21.1.1965
21.4.1961
9.5.1994
10.5.1979
20.4.1959
30.6.1995
7.11.1996
20.4.1959
29.9.2000
13.2.1992
26.2.1999

3.3.1994
4.2.1998
2.10.1976
14.2.1969
14.3.1962
19.3.1996
27.9.1994
2.10.1968
17.3.1999
10.12.1999
23.2.1962

1.6.1994
5.5.1998
1.1.1977
15.5.1969
12.6.1962
17.6.1996
26.12.1994
31.12.1968
15.6.1999
9.3.2000
12.6.1962

15.4.1992
19.7.2001
30.9.2002*
18.8.1982
1.2.1968
20.12.1966
24.6.1969
11.3.1998
29.8.1991

1.1.1993
17.10.2001
29.12.2002
16.11.1982
1.5.1968
20.3.1967
22.9.1969
9.6.1998
27.11.1991

27.9.1967*

26.12.1967

28.4.1961
27.4.1999
7.5.1999
15.10.1996
27.9.1982
20.4.1959
27.3.1996

24.7.1979
20.4.1959
29.11.1965
23.10.1959
29.5.1997
21.6.1991

Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3e

Dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vzájemné pomoci ve vûcech trestních
ze dne 17. 3. 1978
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Izrael
* pﬁistoupení

datum podpisu

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

19.5.1998

4.4.2000

3.7.2000

8.11.2001
7.11.2001
11.7.1978

23.3.2004

21.6.2004

28.2.2002

29.5.2002

17.6.1994
19.11.1996
7.3.1983
28.4.1997
30.1.1985*
1.2.1991

15.9.1994
17.2.1997
5.6.1983
27.7.1997
30.4.1985
2.5.1991

15.9.1999
28.11.1996
20.6.1984
26.11.1985
24.2.2000

14.12.1999
26.2.1997
18.9.1984
24.2.1986
24.5.2000

9.11.1994
30.10.1996
9.12.1994
19.11.1991

17.4.1997
2.6.1997
2.10.2000
13.7.1993

16.7.1997
31.8.1997
31.12.2000
11.10.1993

30.9.1993
18.12.1995
25.10.1982
3.5.1996
28.3.1990
7.11.2001
15.9.1999
28.11.1996
27.9.1982
30.10.1980
27.3.1996

28.7.1999

28.7.1999

26.10.1999

20.11.2000
26.6.1998
8.11.1985
13.7.1979
11.12.1986
9.5.1994
12.8.1980
17.3.1978
15.2.1996
7.11.1996
18.6.1980

27.6.2001
8.3.1991
12.1.1982
11.12.1986
19.3.1996
27.1.1995
2.5.1983
17.3.1999
10.12.1999
24.7.1981

25.9.2001
6.6.1991
12.4.1982
11.3.1987
17.6.1996
27.4.1995
31.7.1983
15.6.1999
9.3.2000
12.4.1982

14.2.1996
4.3.1999

23.9.1996
19.7.2001

22.12.1996
17.10.2001

12.4.1985
6.4.1979
17.11.1981
4.2.1986
29.5.1997
21.6.1991

13.6.1991
13.6.1979

11.9.1991
12.4.1982

29.3.1990
11.3.1998
29.8.1991

27.6.1990
9.6.1998
27.11.1991

27.9.1967*

26.12.1967
Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3f

Druh˘ dodatkov˘ protokol k Evropské úmluvû o vzájemné pomoci ve vûcech trestních
ze dne 8. 11. 2001
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie

datum podpisu
13.11.2001

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

20.6.2002

1.2.2004

11.5.2004

1.9.2004

15.1.2003
9.9.2004

1.2.2004
1.1.2005

6.4.2004
30.3.2004

1.8.2004
1.7.2004

9.10.2003

1.2.2004

29.11.2004

1.3.2005

4.10.2004

1.2.2005

8.11.2001
8.11.2001
18.12.2003
8.11.2001
26.11.2002
9.10.2003
8.11.2001
9.6.2004
8.11.2001
8.11.2001
8.11.2001
9.10.2003
24.9.2003
15.1.2003
8.11.2001
18.9.2002
26.6.1998
8.11.2001
8.11.2001
8.11.2001
11.9.2002
8.11.2001
8.11.2001
8.11.2001
12.5.2004

8.11.2001
15.2.2002
8.11.2001
8.11.2001

Neãlenské státy
Izrael
Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3g

Úmluva o praní, vyhledávání, zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu
ze dne 8. 11. 1990
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Monako
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Austrálie
* pﬁistoupení

datum podpisu

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

31.10.2001
28.7.1999
24.11.2003
4.7.2003
28.1.1998
30.3.2004
2.6.1993
19.11.1996
19.11.1996
10.5.2000
9.3.1994
8.10.1996
13.5.2004
11.10.1997
28.11.1996
21.10.1997
20.1.1994
15.11.1996
9.11.2000
20.6.1995
1.12.1998
12.9.2001
2.3.2000

1.2.2002
1.11.1999
1.3.2004
1.3.2004
1.5.1998
1.7.2004
1.10.1993
1.3.1997
1.3.1997
1.9.2000
1.7.1994
1.2.1997
1.9.2004
1.2.1998
1.3.1997
1.2.1998
1.5.1994
1.3.1997
1.3.2001
1.10.1995
1.4.1999
1.1.2002
1.7.2000

14.12.1999

19.5.2000

1.9.2000

5.11.1998
6.5.1997
8.11.1990
8.11.1990
8.11.1990
5.11.1998
8.11.1990
10.7.1991
18.3.1997
7.5.1999
28.9.1992
16.11.1995
8.9.1999
23.11.1993
9.10.2003
8.11.1990
8.11.1990
23.8.1991
27.9.2001
29.5.1997
8.11.1990

19.11.1999
30.5.2002
10.5.2002*
16.9.1998
10.5.1993
16.11.1994
20.12.2000
19.10.1998
7.7.1997
6.8.2002
2.8.2001
22.6.1999
12.10.2000
7.5.2001
23.4.1998
9.10.2003
6.8.1998
15.7.1996
11.5.1993
6.10.2004
26.1.1998
28.9.1992

1.3.2000
1.9.2002
1.9.2002
1.1.1999
1.9.1993
1.3.1995
1.4.2001
1.2.1999
1.11.1997
1.12.2002
1.12.2001
1.10.1999
1.2.2001
1.9.2001
1.8.1998
1.2.2004
1.12.1998
1.11.1996
1.9.1993
1.2.2005
1.5.1998
1.9.1993

28.9.1992

31.7.1997

1.11.1997

4.4.2000
7.5.1999
11.5.2001
7.11.2001
8.11.1990
30.3.2004
28.9.1992
18.12.1995
8.11.1990
25.6.1999
25.9.1991
5.7.1991
30.4.2002
6.11.1996
15.10.1996
8.11.1990
8.11.1990
8.11.1990
29.6.1995
3.6.1994
11.3.1998
28.9.1992
6.11.1997

Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3h

Trestnûprávní úmluva o korupci
ze dne 27. 1. 1999
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Bûlorusko
Mexiko
USA

datum podpisu
27.1.1999
8.11.2001
15.5.2003
21.5.2003
20.4.1999
1.3.2000
27.1.1999
15.10.1999
27.1.1999
8.6.2000
27.1.1999
9.9.1999
27.1.1999
15.9.1999
7.5.1999
27.1.1999
27.1.1999
27.1.1999

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

19.7.2001

1.7.2002

11.2.2004
23.3.2004
30.1.2002
7.11.2001
8.9.2000
2.8.2000
6.12.2001
3.10.2002

1.6.2004
1.7.2004
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.2.2003

8.11.2000
3.10.2003
11.2.2004

1.7.2002
1.2.2004
1.6.2004

17.1.2001

1.7.2002

27.1.1999
27.1.1999
27.1.1999
26.4.1999

8.3.2002
9.2.2001

1.7.2002
1.7.2002

22.11.2000

1.7.2002

28.7.1999

28.7.1999

1.7.2002

20.11.2000
24.6.1999
27.1.1999
29.6.2000
27.1.1999
27.1.1999
30.4.1999
13.10.2000
27.1.1999
27.1.1999
27.1.1999
15.5.2003
27.1.1999
7.5.1999

15.5.2003
14.1.2004
16.9.1998
11.4.2002
2.3.2004
11.12.2002
7.5.2002

1.9.2003
1.5.2004
1.1.1999
1.8.2002
1.7.2004
1.4.2003
1.9.2002

11.7.2002

1.11.2002

22.6.1999

1.10.1999

9.6.2000
12.5.2000
18.12.2002

1.7.2002
1.7.2002
1.4.2003

25.6.2004

1.10.2004

29.3.2004

1.7.2004

9.12.2003

1.4.2004

27.1.1999
26.2.2001
27.9.2001
27.1.1999
27.1.1999

23.1.2001
15.5.2002
10.10.2000
Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3i

Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamn˘mi a psychotropními látkami
ze dne 20. 12. 1988
âlenské státy:
Afghánistán
Albánie
AlÏírsko
Andorra
Antigua a Barbuda
Argentina
Arménie
Austrálie
ÁzerbájdÏán
Bahamy
Bahrain
Bangladé‰
Barbados
Belgie
Belize
Bûlorusko
Benin
Bhután
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazílie
Brunei Darussalam
Bulharsko
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
âad
âeská republika
âína
Dánsko
Demokratická republika Kongo
Djibuti
Dominika
Dominikánská republika
Equador
Egypt
Eritrea
Estonsko
Etiopie
Evropské spoleãenství
FidÏi
Filipíny
Finsko
Francie
Gabon
Gambie
Ghana
Grenada
Gruzie
Guatemala

datum podpisu

datum ratifikace

20.12.1988

14.2.1992
27.6.2001
9.5.1995
23.7.1999
5.4.1993
28.6.1993
13.9.1993
16.11.1992
22.9.1993
30.1.1989
7.2.1990
11.10.1990
15.10.1992
25.10.1995
24.7.1996
15.10.1990
23.5.1997
27.8.1990
20.8.1990
1.9.1993
13.8.1996
17.7.1991
12.11.1993
24.9.1992
2.6.1992
18.2.1993
8.5.1995
9.6.1995
30.12.1993
25.10.1989
19.12.1991

20.12.1988

20.12.1988
14.2.1989
20.12.1988
28.9.1989
14.4.1989
22.5.1989
27.2.1989

20.12.1988

20.12.1988
26.10.1989
19.5.1989

20.12.1988
20.12.1988
20.12.1988

21.6.1989
20.12.1988

8.6.1989
20.12.1988
8.2.1989
13.2.1989
20.12.1989
20.12.1988

20.12.1988

22.2.2001
30.6.1993
21.9.1993
23.3.1990
15.3.1991
30.1.2002
12.7.2000
11.10.1994
31.12.1990
25.3.1993
7.6.1996
15.2.1994
31.12.1990
23.4.1996
10.4.1990
10.12.1990
8.1.1998
28.2.1991
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Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Chorvatsko
Chile
Indie
Indonésie
Irák
Irán
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Jamaika
Japonsko
Jemen
Jihoafrická republika
Jordánsko
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstán
Kenya
Kolumbie
Komorské ostrovy
Korea
Kostarika
Kuba
Kuwait
Kypr
Kyrgystán
Laos
Lesotho
Libanon
Libye
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Madagaskar
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malajsie
Malawi
Maledivy
Mali
Malta
Maroko
Mauretánie
Mauritius
Mexiko
Mikronésie
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Mosambik
Myanmar
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20.12.1988
20.12.1988
27.3.1989
20.12.1988
14.12.1989
20.12.1988
20.12.1988
2.10.1989
19.12.1989
20.12.1988
20.12.1988
27.2.1989
20.12.1988

20.12.1988

25.4.1989
7.4.1989
2.10.1989
20.12.1988

26.9.1989
22.8.1989

20.12.1988
5.12.1989

28.12.1988
20.12.1988
20.12.1988
16.2.1989

24.2.1989

ãástka 2

27.12.1990
27.10.1995
19.3.1993
18.9.1995
11.12.1991
26.7.1993
13.3.1990
27.3.1990
23.2.1999
22.7.1998
7.12.1992
3.9.1996
2.9.1997
31.12.1990
20.3.2002
29.12.1995
12.6.1992
25.3.1996
14.12.1998
16.4.1990
28.10.1991
5.7.1990
4.5.1990
29.4.1997
19.10.1992
10.6.1994
1.3.2000
28.12.1998
8.2.1991
12.6.1996
3.11.2000
25.5.1990
7.10.1994
1.10.2004
28.3.1995
11.3.1996
22.7.1996
8.6.1998
24.2.1994
29.4.1992
12.3.1991
15.11.1996
13.10.1993
11.5.1993
12.10.1995
7.9.2000
31.10.1995
28.2.1996
28.10.1992
1.7.1993
6.3.2001
11.4.1990
6.7.2004
15.2.1995
23.4.1991
25.6.2004
8.6.1998
11.6.1991
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Nepal
Nûmecko
Niger
Nigérie
Nikaragua
Nizozemí
Norsko
Nov˘ Zéland
Oman
Pakistán
Panama
Paraguay
Peru
PobﬁeÏí Slonoviny
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Rwanda
¤ecko
Salvador
San Marino
Sao Tome a Principe
Saudská Arábie
Senegal
Seyshelly
Sierra Leone
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
Srbsko a âerná Hora
Sri Lanka
Stﬁedoafrická republika
Sudán
Surinam
Svatá Lucie
Svaté moﬁe
Svat˘ Kitts a Nevis
Svat˘ Vincent a Grenadiny
Svazijsko
S˘rie
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
TadÏikistán
Tanzánie
Thajsko
Togo
Tonga
Trinidad a Tobago
Tunisko
Turecko
Turkmenistán
Uganda
Ukrajina
Uruguay
USA
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19.1.1989
1.3.1989
20.12.1988
18.1.1989
20.12.1988
18.12.1989
20.12.1989
20.12.1988
20.12.1988
20.12.1988
20.12.1988
6.3.1989
13.12.1989
25.9.1989
19.1.1989
23.2.1989

20.12.1988
9.6.1989

30.1.1989
20.12.1988
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24.7.1991
30.11.1993
10.11.1992
1.11.1989
4.5.1990
8.9.1993
14.11.1994
16.12.1998
15.3.1991
25.10.1991
13.1.1994
23.8.1990
16.1.1992
25.11.1991
26.5.1994
3.12.1991
11.7.1997
21.1.1993
17.12.1990
13.5.2002
28.1.1992
21.5.1993
10.10.2000
20.6.1996
9.1.1992
27.11.1989
27.2.1992
6.6.1994
23.10.1997
28.5.1993
6.7.1992
12.4.1990
12.3.2001
6.6.1991
15.10.2001
19.11.1993
28.10.1992
21.8.1995

20.12.1988

20.12.1988
20.12.1988
16.11.1989
20.12.1988
3.8.1989
7.12.1989
19.12.1989
20.12.1988

16.3.1989
19.12.1989
20.12.1988

19.4.1995
17.5.1994
3.10.1995
3.9.1991
13.8.1990
22.7.1991
6.5.1996
17.4.1996
3.5.2002
1.8.1990
29.4.1996
17.2.1995
20.9.1990
2.4.1996
21.2.1996
20.8.1990
28.8.1991
10.3.1995
20.2.1990
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Uzbekistán
Velká Británie
Venezuela
Vietnam
Zambie
Zimbabwe

14:06
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20.12.1988
20.12.1988
9.2.1989
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24.8.1995
28.6.1991
16.7.1991
4.11.1997
28.5.1993
30.7.1993
Stav ratifikací ke dni 1.1.2005
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Pﬁíloha ã. 3j

Evropská úmluva o pﬁedávání trestního ﬁízení
ze dne 15. 5. 1972
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika**
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko**
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
* pﬁistoupení, ** pﬁistoupeno sukcesí

datum podpisu

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

19.5.1998

4.4.2000

5.7.2000

8.11.2001
7.11.2001
15.5.1972

17.12.2004

18.3.2005

9.10.2003
13.2.1992
15.5.1972
3.5.1996

30.3.2004
15.4.1992
13.11.1975
28.4.1997

1.7.2004
1.1.1993
30.3.1978
29.7.1997

19.9.1989
26.5.2000
9.2.2000
20.10.1983
17.4.1997
30.10.1996
15.5.1972
8.11.2001

19.12.2001
26.2.2003
23.11.1999
2.6.1997

20.3.2002
27.5.2003
24.2.2000
3.9.1997

8.11.2001

29.11.2004

1.3.2005

18.4.1985
29.12.1977

19.7.1985
30.3.1978

1.4.1980
8.6.2000

1.7.1980
9.9.2000

15.4.1992

1.1.1993

27.6.2001
15.5.1972
3.4.1974
10.5.1979
15.5.1972
20.11.1997
11.12.2000
27.8.1979
13.2.1992
24.6.2002
30.5.1984
15.5.1972
26.6.1974

30.9.2002*
11.8.1988
7.4.1976

31.12.2002
12.11.1988
30.3.1978

27.10.1978
28.9.1995*

28.1.1979
29.12.1995

Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Úmluva o pﬁedávání odsouzen˘ch
ze dne 21. 3. 1983
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika**
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko**
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Austrálie
Bahamy
Bolívie

datum podpisu

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

19.5.1998
4.11.1999

4.4.2000
13.7.2000
11.5.2001*
25.1.2001
6.8.1990

1.8.2000
1.11.2000
1.9.2001
1.5.2001
1.12.1990

17.6.1994
15.4.1992
16.1.1987
28.4.1997
29.1.1987*
11.2.1985
21.10.1997*
11.10.1997
31.7.1995
6.8.1993
30.6.1989
18.4.1986
14.1.1998
24.5.1996
2.5.1997
9.10.1987
13.7.1993

1.10.1994
1.1.1993
1.5.1987
1.8.1997
1.5.1987
1.7.1985
1.2.1998
1.2.1998
1.11.1995
1.12.1993
1.10.1989
1.8.1986
1.5.1998
1.9.1996
1.9.1997
1.2.1988
1.11.1993

28.7.1999

28.7.1999

1.11.1999

4.11.1988
6.5.1997
21.3.1983
21.3.1983
8.3.1985
22.11.1993
21.3.1983
21.3.1983
30.6.1995

26.3.1991
12.5.2004
31.10.1991
30.9.1987
9.12.1992
8.11.1994
28.6.1993
9.9.1986
23.8.1996

1.7.1991
1.9.2004
1.2.1992
1.1.1988
1.4.1993
1.3.1995
1.10.1993
1.1.1987
1.12.1996

25.1.2001
21.3.1983
30.4.2004
30.9.1993
13.2.1992
21.3.1983
4.11.1993
27.4.1983
6.11.1996
20.8.1986
19.9.1989
20.3.1984
27.2.1984
3.5.1983
25.1.1995
30.10.1996
21.3.1983
19.11.1991

21.3.1983
17.3.2004
13.2.1992
14.5.1993
10.6.1983
21.3.1983
21.3.1983
19.6.1985
25.8.1983

17.2.1987
25.6.2004
15.4.1992
16.9.1993
11.4.2002*
11.3.1985
9.1.1985
15.1.1988
3.9.1987
28.9.1995*
30.4.1985

1.4.1988
1.10.2004
1.3.1993
1.1.1994
1.8.2002
1.7.1985
1.7.1985
1.5.1988
1.1.1988
1.1.1996
1.8.1985

5.9.2002*
12.11.1991*
2.3.2004*

1.1.2003
1.3.1992
1.6.2004
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Chille
Izrael
Japonsko
Kanada
Kostarika
Mauricius
Panama
Tonga
Trinidad a Tobago
USA
* pﬁistoupení, ** pﬁistoupeno sukcesí

Pokyn ã. 11 – Pﬁíloha ã. 3k

21.3.1983

21.3.1983

30.7. 1998*
24.9.1997*
17.2.2003*
13.5.1985
14.4.1998*
18.6.2004*
5.7.1999*
3.7.2000*
22.3.1994*
11.3.1985
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1.11.1998
1.1.1998
1.6.2003
1.9.1985
1.8.1998
1.10.2004
1.11.1999
1.11.2000
1.7.1994
1.7.1985
Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Dodatkov˘ protokol k Úmluvû o pﬁedávání odsouzen˘ch
ze dne 18. 12. 1997
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
Neãlenské státy
Austrálie
Bahamy
Chille

datum podpisu

datum ratifikace

datum vstupu v platnost

29.5.1998
9.10.2003
26.4.2000
18.12.1997
26.2.1999
22.1.1998
10.2.1998
17.9.1999

30.3.2004
2.10.2002
10.9.2001
27.10.1999
3.4.2001

1.7.2004
1.2.2003
1.1.2002
1.6.2000
1.8.2001

13.4.2000

1.8.2000

18.12.1997
26.5.2000
8.9.1999
28.11.2002
8.6.2000
10.11.1998
18.7.2001
26.4.1999

25.5.2000

1.9.2000

1.6.2001

1.10.2001

31.1.2001

1.5.2001

4.5.2001

1.9.2001

28.7.1999

28.7.1999

1.6.2000

16.2.2000
11.12.2000
18.12.1997
18.12.1997
25.9.2000
19.2.1998
8.6.2000
8.6.2000
8.4.1998

26.11.2003
12.5.2004

1.3.2004
1.9.2004

18.6.2002
25.9.2000
1.2.2000

1.10.2002
1.1.2001
1.6.2000

7.12.2000
7.12.2001

1.4.2001
1.4.2002

25.6.2004

1.10.2004

30.9.2002*

1.1.2003

15.3.2000
17.3.2004

18.12.1997
9.7.2001
8.6.2000

24.11.2000
18.6.2004

1.3.2001
1.10.2004
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Izrael
Japonsko
Kanada
Kostarika
Panama
Tonga
Trinidad a Tobago
USA
* pﬁistoupení

Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005
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Pﬁíloha ã. 3m

Evropská úmluva o dohledu nad podmínûnû odsouzen˘mi
a podmínûnû propu‰tûn˘mi pachateli
ze dne 30. 11. 1964
âlenské státy:
Albánie
Andora
Arménie
ÁzerbájdÏán
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
âeská republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichten‰tejnsko
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Republika Makedonie
(FYROM)
Malta
Moldavsko
Nûmecko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
¤ecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a âerná Hora
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
Turecko
Ukrajina
Velká Británie
* pﬁistoupení, ** pﬁistoupeno sukcesí

datum podpisu
8.6.2000

22.12.1964

datum ratifikace
17.5.2001

21.9.1970
29.12.1994**

datum vstupu v platnost
18.8.2001

22.8.1975
30.3.1995

15.10.1999
22.9.1966
19.7.2001

10.4.2002

11.7.2002

30.11.1964

16.9.1968

22.8.1975

14.9.1994**

15.12.1994

29.6.1965

21.5.1975

22.8.1975

30.11.1964

22.9.1976

23.12.1976

30.3.1994**

1.7.1994

30.11.1964
7.4.1965

30.9.1987

1.1.1988

23.2.1979
11.12.1964

16.11.1994
1.4.1980

17.2.1995
1.7.1980

21.7.2003
20.10.1992**
28.2.2001**

22.10.2003
21.1.1993
29.5.2001

24.6.1999

27.8.1979
12.3.2003

9.2.1979

27.2.1979

28.5.1979

28.9.1995*

29.12.1995

13.9.1965

Stav ratifikací ke dni 1. 1. 2005

castka2_prilohy.qxd

7.4.2006

14:06

ãástka 2

Stránka 72

Pokyn ã. 11 – Pﬁíloha ã. 4

strana 72

Pﬁíloha ã. 4

Seznam státÛ, se kter˘mi lze
na základû mezinárodní smlouvy
uplatÀovat pﬁím˘ právní styk ohlednû doÏádání
Na základû ãl. 53 odst. 1 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. ãervna 1985 mezi vládami státÛ Hospodáﬁské
unie Beneluxu, Spolkové republiky Nûmecko a Francouzské republiky o postupném odstraÀování kontrol na spoleãn˘ch
hranicích1) si mohou justiãní orgány níÏe uveden˘ch státÛ pﬁedávat pﬁímo Ïádosti o právní pomoc:
Belgické království
âeská republika
Dánské království
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika
Islandská republika
Italská republika
Kyperská republika
Maìarská republika
Maltská republika
Nizozemské království
Norské království
Litevská republika
Loty‰ská republika
Lucemburské velkovévodství
Polská republika
Portugalská republika
Rakouská republika
¤ecká republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spolková republika Nûmecko
·panûlské království
·védské království
Kontakty na justiãní orgány doÏádaného státu je moÏné najít na stránkách Evropské justiãní sítû, kde je zveﬁejnûna databáze
Atlas (je v jazyce anglickém a francouzském), která má justiãním orgánÛm ãlensk˘ch státÛ napomáhat pﬁi vyhledání oprávnûného
orgánu pﬁíslu‰ného k vyﬁízení jejich Ïádosti o právní pomoc. Tato adresa je:
http://ejn.fishbones.pt/rje/atlas_advanced.aspx
Adresáﬁe obcí a pﬁíslu‰n˘ch justiãních orgánÛ Spolkové republiky Nûmecko a Maìarské republiky jsou k dispozici
v elektronické podobû na extranetov˘ch stránkách Ministerstva spravedlnosti (http://extranet.justice.cz) v rubrice „Ke staÏení“.
Podle ãl. 11 odst. 3 Smlouvy mezi âeskou republikou a Spolkovou republikou Nûmecko o dodatcích k Evropské úmluvû
o vzájemné pomoci ve vûcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnûní jejího pouÏívání ze dne 2. února 2000 (ã. 68/2002 Sb.m.s.)
Ïádosti o pﬁedání informací nebo podkladÛ z rejstﬁíku trestÛ pro trestnûprávní úãely mohou b˘t zasílány pﬁímo ke Spolkovému
ústﬁednímu rejstﬁíku (Bundeszentralregister) na tuto adresu:
Generalbundesanwalt – Bundeszentralregister
Adenauerallee 99–103
531 13 Bonn
Bundesrepublik Deutschland
tel.: 0049 / 228 410 40
fax: 0049 / 228 410 50 50
1)

Úﬁ. vûst., Zvl. vyd. 2004, Kap. 19, sv. 02 (L 239, 22.9.2000, s. 19).
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Pﬁíloha ã. 5

Seznam státÛ, do kter˘ch lze
na základû mezinárodní smlouvy
zasílat obãanÛm písemnosti pﬁímo po‰tou
Na základû ãl. 52 odst. 1 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. ãervna 1985 mezi vládami státÛ Hospodáﬁské
unie Beneluxu, Spolkové republiky Nûmecko a Francouzské republiky o postupném odstraÀování kontrol na spoleãn˘ch
hranicích1) (dále jen SPÚ) mohou justiãní orgány níÏe uveden˘ch státÛ doruãovat osobám nacházejícím se na území druhé smluvní
strany písemnosti související s ﬁízením pﬁímo prostﬁednictvím po‰ty:
Belgické království
âeská republika
Dánské království
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika
Islandská republika
Italská republika
Kyperská republika
Maìarská republika
Maltská republika
Nizozemské království
Norské království
Litevská republika
Loty‰ská republika
Lucemburské velkovévodství
Polská republika
Portugalská republika
Rakouská republika
¤ecká republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spolková republika Nûmecko
·panûlské království
·védské království
Na základû ãlánku 21 odst. 2 Úmluvy o praní, vyhledávání, zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu z r. 1990 (ã. 33/1997
Sb.) je moÏné doruãovat písemnosti osobám, na které se vztahují prozatímní a konfiskaãní opatﬁení pﬁímo po‰tou nebo
prostﬁednictvím konzulárních orgánÛ, pokud smluvní stát neuãinil proti tomuto ustanovení v˘hradu.
Státy, které tuto v˘hradu neuãinily (a nejsou ãleny Evropské unie - viz shora ãl. 52 odst. 1 SPÚ), tj. do kter˘ch je moÏné zasílat
v˘‰e uvedené písemnosti adresátovi pﬁímo po‰tou nebo prostﬁednictvím konzulárního orgánu, jsou tyto:
Bulharská republika
Chorvatská republika
Republika Makedonie (FYROM)
Ukrajina

1)

Úﬁ. vûst., Zvl. vyd. 2004, Kap. 19, sv. 02 (L 239, 22.9.2000, s. 19).
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Seznam státÛ, se kter˘mi lze na základû mezinárodní smlouvy
uplatÀovat pﬁím˘ právní styk ohlednû pﬁedávání trestního ﬁízení
Pﬁím˘ právní styk je v této oblasti dvoustrann˘mi smlouvami sjednán s tûmito státy:
Maìarská republika (ãlánek 3 odst. 1, ã. 63/1990 Sb.),
Polská republika - v pﬁípadû Polska dvoustranná smlouva ã. 42/1989 v ãlánku 3, odst. 3 sice stanoví ohlednû pﬁedávání
trestního stíhání styk pouze prostﬁednictvím ústﬁedních justiãních orgánÛ (tj. v âeské republice Nejvy‰‰í
státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti), av‰ak na základû rezortní dohody mezi Generálními
prokuraturami âSSR a PLR ze dne 1. 2. 1978 jsou trestní ﬁízení pﬁedávána na ãeské stranû krajsk˘mi
státními zastupitelstvími a na polské stranû vojvodsk˘mi prokuraturami. V r. 2003 byl se zástupci Polské
republiky projednán dodatek ke smlouvû ã. 42/1989 Sb., kter˘, jakmile bude vyhlá‰en ve Sbírce
mezinárodních smluv, umoÏní pﬁím˘ právní styk i v oblasti pﬁedávání trestního ﬁízení.
Rakouská republika (ãlánek XII odst. 1, ã. 3/1996 Sb.)
Spolková republika Nûmecko (ãlánek 14 odst. 1 s odkazem na ãl. 11 odst. 1, ã. 68/2002 Sb. m. s.),
âlánek 53 odst. 1 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. ãervna 1985 mezi vládami státÛ Hospodáﬁské unie
Beneluxu, Spolkové republiky Nûmecko a Francouzské republiky o postupném odstraÀování kontrol na spoleãn˘ch hranicích1)
(dále jen SPÚ) se obecnû na ãl. 21 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (ã. 550/1992
Sb.) nevztahuje, aÏ na následující v˘jimku.
Podle ãl. 53 odst. 5 SPÚ oznámení pro úãely trestního stíhání z dÛvodu poru‰ení právních pﬁedpisÛ o dobû ﬁízení vozidla
a dobû odpoãinku, provádûná podle ãlánku 21 Evropské úmluvy o právní pomoci v trestních vûcech ze dne 20. dubna 1959 nebo
podle ãlánku 42 Smlouvy státÛ Beneluxu o vydávání osob a právní pomoci v trestních vûcech ze dne 27. ãervna 1962 ve znûní
protokolu ze dne 11. kvûtna 1974, mohou doruãovat justiãní orgány doÏadující smluvní strany pﬁímo justiãním orgánÛm
doÏádané smluvní strany. Tato oznámení je tedy moÏné pﬁímo zasílat do tûchto státÛ:
Belgické království
Dánské království
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika
Islandská republika
Italská republika
Kyperská republika
Maìarská republika
Maltská republika
Nizozemské království
Norské království
Litevská republika
Loty‰ská republika
Lucemburské velkovévodství
Polská republika
Portugalská republika
Rakouská republika
¤ecká republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spolková republika Nûmecko
·panûlské království
·védské království
1)

Úﬁ. vûst., Zvl. vyd. 2004, Kap. 19, sv. 02 (L 239, 22.9.2000, s. 19).
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Pﬁíloha ã. 7

Seznam státÛ, do kter˘ch lze
na základû mezinárodní smlouvy
zasílat listiny se zjednodu‰enou legalizací
V pﬁípadû níÏe uveden˘ch zemí, na základû Úmluvy o zru‰ení poÏadavku ovûﬁování cizích veﬁejn˘ch listin (ã. 45/1999 Sb.),
postaãí k legalizaci dokumentu pouze legalizace ministerstvem spravedlnosti - viz ãlánek 9 tohoto pokynu (oficiální názvy státÛ
jsou pﬁevzaty z webov˘ch stránek Ministerstva zahraniãních vûcí: www.mzv.cz):
Andorrské kníÏectví
Antigua a Barbuda
Argentinská republika
Australské spoleãenství
Bahamské spoleãenství
Barbados
Belize
Bolívarovská republika Venezuela
Botswanská republika
Brunej Darussalam
Cookovy ostrovy
Dominické spoleãenství
Ekvádorská republika
Republiky FidÏi
Grenada
Honduraská republika
Indická republika
Japonsko
Jihoafrická republika,
Republika Kazachstán
Kolumbijská republika
Lesothské království
Liberijská republika
Malawiská republika
Marshallovy ostrovy
Mauricijská republika
Monacké kníÏectví
Namibijská republika
Niue
Nov˘ Zéland
Panamská republika
Salvadorská republika
Nezávisl˘ stát Samoa
Sanmarinská republika
Seychelská republika
Spojené státy mexické
Surinamská republika
Svatá Lucie (Saint Lucia)
Svat˘ Kry‰tof a Nevis (Saint Kitts a Nevis)
Svat˘ Vincenc a Grenadiny (Saint Vincent a Grenadines)
Svazijské království
Tonga
Trinidad a Tobago
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Pﬁíloha ã. 8

Seznam mezinárodních smluv,
kter˘mi je vázána âeská republika
a které se t˘kají pﬁedávání utajovan˘ch informací
- Bezpeãnostní dohoda o vzájemné ochranû utajovan˘ch skuteãností mezi vládou âeské republiky a vládou Estonské
republiky ze dne 29. ãervence 2003 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 4/2004 Sb. m. s.)
- Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Litevské republiky o vzájemné ochranû utajovan˘ch skuteãností ze dne
19. záﬁí 2000 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 69/2001 Sb. m. s.)
- Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Loty‰ské republiky o vzájemné ochranû utajovan˘ch skuteãností ze dne
16. ﬁíjna 2000 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 1/2001 Sb. m. s.)
- Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochranû utajovan˘ch skuteãností ze dne 25.
záﬁí 2003 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 118/2003 Sb. m. s.)
- Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochranû utajovan˘ch skuteãností ze dne
23. kvûtna 2000 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 89/2000 Sb. m. s.)
- Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Spolkové republiky Nûmecko o vzájemné ochranû utajovan˘ch
skuteãností ze dne 25. ãervence 2001 (sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 95/2001 Sb. m. s.)
- Bezpeãnostní dohoda mezi âeskou republikou a Západoevropskou unií ze dne 13. listopadu 1998 (sdûlení Ministerstva
zahraniãních vûcí ã. 9/1999 Sb.)
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Pﬁíloha ã. 9

Vzory podání
Vzor ã. 1 - Ïádost o pﬁedání zásilky cizozemskému zastupitelskému úﬁadu akreditovanému pro âeskou republiku se
sídlem v cizinû prostﬁednictvím zastupitelského úﬁadu âR (ãl. 12 odst. 1 tohoto pokynu)
Vzor ã. 2 - návrh na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu (§ 384 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 3 - prohlá‰ení státního zástupce k extradiãním materiálÛm
Vzor ã. 4 - návrh na doãasné pﬁevzetí vydávané osoby (§ 390 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 5 - návrh na vzetí do pﬁedbûÏné vazby (§ 386 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 6 - návrh na rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání (§ 397 odst. 1 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 7 - návrh na vydání evropského zat˘kacího rozkazu (§ 405 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 8 - návrh na vydání pﬁíkazu k zatãení a evropského zat˘kacího rozkazu (§ 69 tr. ﬁ. a § 405 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 9 - návrh na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu a evropského zat˘kacího rozkazu (§ 384 tr. ﬁ. a § 405 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 10 - návrh na doãasné pﬁevzetí pﬁedávané osoby (§ 407 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 11 - návrh na vzetí do pﬁedbûÏné vazby (§ 410, § 386 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 12 - návrh na rozhodnutí o pﬁedání (§ 411 odst. 1 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 13 - písemné vyjádﬁení státního zástupce k uznání vykonatelného rozhodnutí, na jehoÏ základû byl vydán
evropsk˘ zat˘kací rozkaz (§ 417 odst. 4 ve spojení s § 452 odst. 3 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 14 - Ïádost o právní pomoc v cizinû (§ 427 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 15 - Ïádost o právní pomoc v cizinû spoãívající v doruãení rozhodnutí podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci
ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959
Vzor ã. 16 - Ïádost o právní pomoc v pﬁípadû bezesmluvního styku do státÛ uplatÀujících anglosask˘ typ ﬁízení (§ 427 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 17 - Ïádost o právní pomoc spoãívající v doãasném pﬁevzetí osoby z ciziny (§ 440 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 18 - Ïádost o vzetí do vazby osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána na území âR (podle § 440 odst. 2 tr. ﬁ. )
Vzor ã. 19 - Ïádost státního zástupce o udûlení souhlasu s pouÏitím písemností poskytnut˘ch policejním orgánÛm
pro úãely dokazování v trestním ﬁízení
Vzor ã. 20 - pﬁípis Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství, kter˘m se pﬁedkládá Ïádost o právní pomoc v cizinû
Vzor ã. 21 - podnût ministru spravedlnosti k rozhodnutí o doãasném pﬁedání do ciziny (§ 438 odst. 4, § 400 odst. 2 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 22 - rozhodnutí o pﬁevzetí trestní vûci z ciziny (§ 447 odst. 1 a 2 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 23 - pﬁedání trestní vûci do ciziny - Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci cizozemsk˘mi orgány (§ 448 odst. 1 tr. ﬁ.)
Vzor ã. 24 - pﬁípis Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství, kter˘m se pﬁedkládá Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci do ciziny
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Vzor ã. 1
Îádost o pﬁedání zásilky cizozemskému zastupitelskému úﬁadu akreditovanému pro âeskou republiku se sídlem v cizinû
prostﬁednictvím zastupitelského úﬁadu âR (ãl. 12 odst. 1)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Ministerstvo zahraniãních vûcí
âeské republiky
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
zahraniãní v˘pravna
pro Velvyslanectví âeské republiky
ve Vídni
______________________________

Vûc: obv. ......................... - Ïádost o pﬁedání zásilky Velvyslanectví Spojen˘ch arabsk˘ch emirátÛ
Pﬁíl.: vyrozumûní o zadrÏení obãana Spojen˘ch arabsk˘ch emirátÛ na území âeské republiky

VáÏení,
vzhledem k tomu, Ïe zastupitelsk˘ úﬁad Spojen˘ch arabsk˘ch emirátÛ akreditovan˘ pro âeskou republiku sídlí ve Vídni,
Ïádám o pﬁedání zásilky uvedené v pﬁíloze tohoto pﬁípisu Velvyslanectví Spojen˘ch arabsk˘ch emirátÛ.
Dûkuji pﬁedem za vyﬁízení této Ïádosti a Ïádám o zaslání dokladu o doruãení.

S pozdravem

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 1:
V pﬁípadû, Ïe právní styk mezi âeskou republikou a cizím státem se neuskuteãÀuje na základû mezinárodní smlouvy, která
by stanovovala zpÛsob styku justiãních orgánÛ, státní zástupce zasílá Ïádosti o právní pomoc nebo o pﬁedání trestního ﬁízení
tomuto státu prostﬁednictvím mezinárodního odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.
V praxi se v‰ak pﬁesto mÛÏe vyskytnout pﬁípad, kdy státní zástupce se mÛÏe pﬁímo obrátit na zastupitelsk˘ úﬁad cizího státu
akreditovan˘ pro âeskou republiku. Pokud tento úﬁad sídlí na území âeské republiky, obrací se na nûj státní zástupce pﬁímo po‰tou (viz ãl. 11), pokud sídlí mimo území âeské republiky, obrací se na nûj prostﬁednictvím zastupitelského úﬁadu âeské republiky
ve státû, v nûmÏ sídlí cizozemsk˘ zastupitelsk˘ úﬁad akreditovan˘ pro âeskou republiku, kterému je tﬁeba zásilku doruãit. Na tento
zastupitelsk˘ úﬁad âeské republiky se státní zástupce obrací prostﬁednictvím zahraniãní v˘pravny Ministerstva zahraniãních vûcí
âeské republiky.
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Vzor ã. 2
Návrh na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu (§ 384 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________

Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

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

Vûc: obv. ......................... - trestní stíhání - návrh na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu
Pﬁíl.: trestní spis SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âR v ...…………... âTS: ..………….....

Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ...…….... podává podle § 384 odst. 1 tr. ﬁ.
návrh,
1) aby byl vydán mezinárodní zat˘kací rozkaz na obv. ..........……......., nar. ...………....., obãana ………….., naposledy bytem
..............., kter˘ je policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âR v ……...………... pod
âTS: ……….…….. stíhán pro trestn˘ ãin …………......……….. podle § …...... tr. zák., jehoÏ se mûl dopustit tím, Ïe
..................................., (uvede se struãn˘ popis skutku v souladu s usnesením o zahájení trestního stíhání),
2) aby Ministerstvu spravedlnosti âR bylo podle § 386 odst. 1 tr. ﬁ. navrÏeno, aby poÏádalo orgány cizího státu o uvalení
pﬁedbûÏné vazby na obvinûného, neboÈ je tﬁeba zabránit útûku obvinûného,
(pﬁedbûÏná vazba, kterou uvádí napﬁ. ãl. 16 Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957, ã. 549/1992 Sb., je v ﬁadû
cizích státÛ zpravidla vazbou fakultativní; tento návrh by mûl b˘t podáván zejména tehdy, kdy je v cizinû znám pobyt
obvinûného a je tﬁeba naléhavû zabránit jeho útûku),
3) aby Ministerstvu spravedlnosti âR bylo podle § 386 odst. 1 tr. ﬁ. navrÏeno, aby uãinilo dal‰í opatﬁení, která smûﬁují k vyÏádání
obvinûného z ciziny.
Jedná se o trestn˘ ãin, jehoÏ trestní stíhání není promlãeno a za kter˘ lze oãekávat uloÏení nepodmínûného trestu odnûtí
svobody v trvání více jak 4 mûsíce (§ 385 písm. a) tr. ﬁ.),
(pﬁípadnû se uvede jiná hranice trestní sazby, jestliÏe tak stanoví mezinárodní smlouva t˘kající se vydávání, kterou je âeská
republika vázána).
Vzhledem k závaÏnosti trestného ãinu vydání obv. .....………………... z ciziny není nepﬁimûﬁené veﬁejnému zájmu na trestním
stíhání, ani zájmÛm obvinûného s ohledem na jeho vûk, sociální postavení nebo rodinné pomûry.
U obv. ……………..... jsou dány dÛvody vazby podle § 67 písm. …... tr. ﬁ. a obvinûného nelze pﬁedvolat, pﬁedvést nebo zadrÏet
a zajistit tak jeho pﬁítomnost u v˘slechu. (Uvede se podrobné zdÛvodnûní dÛvodÛ vazby - nestaãí jen odkaz na zákonn˘ text).
Na základû .......... (uvede se odkaz na konkrétní spisov˘ materiál, z nûhoÏ tvrzené skuteãnosti vypl˘vají) bylo zji‰tûno, Ïe
obvinûn˘ se zdrÏuje v cizinû a vzhledem k tomu, Ïe je tﬁeba jeho pﬁítomnosti k provádûní procesních úkonÛ trestního stíhání na
území âeské republiky, je tﬁeba jej vyÏádat.

státní zástupce OSZ (KSZ, VSZ)
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 2:
1. Mezinárodní zat˘kací rozkaz musí vedle údajÛ zaji‰Èujících, Ïe obvinûn˘ nebude zamûnûn s jinou osobou, obsahovat struãn˘
popis skutku, pro nûjÏ je obvinûn˘ stíhán, oznaãení trestného ãinu, kter˘ se v tomto skutku spatﬁuje, a ustanovení o promlãení a popis
úkonÛ ovlivÀujících plynutí promlãecí doby, pokud od spáchání trestného ãinu do vydání tohoto zat˘kacího rozkazu uplynula doba
del‰í neÏ 3 roky (§ 384 odst. 2 tr. ﬁ.).
K návrhu na vydání pﬁíkazu k zatãení pﬁedkládanému soudu pﬁiloÏí státní zástupce zejména usnesení o zahájení trestního
stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ﬁ.) s dokladem o jeho doruãení. PﬁiloÏí dal‰í spisové materiály nebo jejich opisy, ze kter˘ch zejména
vypl˘vá, Ïe se obvinûn˘ zdrÏuje v cizinû a proã je tﬁeba jej vyÏádat.
2. PﬁedbûÏná vazba, kterou uvádí napﬁ. ãl. 16 Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957, ã. 549/1992 Sb., je v ﬁadû
cizích státÛ zpravidla vazbou fakultativní. Podle § 386 odst.1 tr. ﬁ. mÛÏe soudce pﬁíslu‰n˘ k vydání mezinárodního zat˘kacího
rozkazu poÏádat Ministerstvo spravedlnosti o uvalení pﬁedbûÏné vazby na obvinûného jak pﬁed vydáním tohoto mezinárodního
zat˘kacího rozkazu, tak po jeho vydání.
Je-li v dané trestní vûci postupováno podle Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957, ã. 549/1992 Sb., podle
ãl. 16 odst. 2 této Úmluvy je moÏné Ïádat o pﬁedbûÏnou vazbu za tûchto podmínek:
a) jde o naléhav˘ pﬁípad (zejména tehdy, je-li známo místo pobytu obvinûného a je tﬁeba zabránit jeho útûku),
b) je k dispozici jeden z dokladÛ podle ãl. 12 odst. 1 písm. a) této Úmluvy, tj. v pﬁípravném ﬁízení pﬁíkaz ke vzetí do vazby
vydan˘ v souladu s ﬁízením stanoven˘m právním ﬁádem doÏadující strany,
c) doÏadující strana má v úmyslu podat Ïádost o vydání.
Îádost o pﬁedbûÏnou vazbu je podle ãl. 16 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957, ã. 549/1992 Sb.
zasílána pﬁíslu‰n˘m orgánÛm doÏádané strany pﬁednostnû a teprve poté je doÏádané stranû zasílána Ministerstvem spravedlnosti
Ïádost o vydání s mezinárodním zat˘kacím rozkazem a v‰emi ostatními extradiãními materiály.
3. Návrh státního zástupce by mûl rovnûÏ obsahovat dal‰í údaje reagující na zvlá‰tní poÏadavky t˘kající se vydání obvinûného
z ciziny, které vypl˘vají buì z mezinárodní smlouvy nebo z dosavadní praxe.
Zvlá‰tní ustanovení o vyÏádání z nûkter˘ch státÛ
Extradiãní materiály pro úãely vyÏádání ze Spojen˘ch státÛ americk˘ch
Základní normativní úprava je obsaÏena ve Smlouvû o vzájemném vydávání zloãincÛ z 2. ãervence 1925 (byla vyhlá‰ena
pod ã. 48/1926 Sb.) ve znûní Dodatkové úmluvy o vzájemném vydávání zloãincÛ z 29. dubna 1935 (vyhlá‰ena pod ã. 185/1935
Sb.; dále v tomto ustanovení jen „Smlouva“). âl. II Smlouvy obsahuje taxativní v˘ãet extradiãních trestn˘ch ãinÛ. V praxi jsou
proto vyuÏívána téÏ ustanovení nûkter˘ch mnohostrann˘ch mezinárodních smluv, podle kter˘ch jsou urãité trestné ãiny
zahrnuty do existujících dvoustrann˘ch smluv (napﬁ. ãl. 6 odst. 2 Úmluvy Organizace spojen˘ch národÛ proti nedovolenému
obchodu s omamn˘mi a psychotropními látkami z 20. prosince 1988, vyhlá‰ena pod ã. 462/1991 Sb.).
Podle sdûlení Ministerstva spravedlnosti Spojen˘ch státÛ americk˘ch je k Ïádostem o vydání k trestnímu stíhání kromû
zat˘kacích rozkazÛ nezbytné jako dÛkazy podle ãl. XI odst. 5 Smlouvy pﬁikládat:
a) buì ovûﬁené kopie (ãl. 8) v‰ech dÛkazÛ, na jejichÏ základû je dostateãnû odÛvodnûn závûr, Ïe obvinûn˘ spáchal trestné ãiny,
které jsou obsaÏeny v zat˘kacím rozkazu, pﬁiãemÏ kopie dÛkazÛ by mûly b˘t jasnû a srozumitelnû oznaãené a uspoﬁádané, anebo
b) zprávu (Case Summary) vypracovanou soudcem, která shrnuje obsah nejdÛleÏitûj‰ích dÛkazÛ shromáÏdûn˘ch v dané vûci
a v jejímÏ závûru soudce potvrdí, Ïe na základû tûchto dÛkazÛ je dostateãnû odÛvodnûn závûr, Ïe obvinûn˘ spáchal trestné
ãiny, pro které je vydán zat˘kací rozkaz; tato zpráva by mûla obsahovat:
1. jméno a titul (spí‰e funkci neÏ akademick˘ titul) autora,
2. identifikaci obvinûného, vãetnû státního obãanství a fyzického popisu (s odkazy na fotografie a dal‰í pﬁipojené
identifikaãní materiály),
3. informaci o místu souãasného pobytu obvinûného,
4. skutkové okolnosti pﬁípadu a prameny dÛkazÛ tyto okolnosti prokazující (s odkazy na svûdecké v˘povûdi a dal‰í
relevantní dokumenty pﬁipojené jako dÛkazy),
5. procesní historii pﬁípadu (s odkazy na relevantní procesní rozhodnutí pﬁipojená jako dÛkazy),
6. seznam trestn˘ch ãinÛ, pro které je o vydání Ïádáno, s uvedením maximální délky trestu, kter˘ mÛÏe b˘t uloÏen, u kaÏdého
z nich (s odkazy na pﬁíslu‰ná ustanovení trestního zákona, a to jak zvlá‰tní ãásti, tak obecné ãásti o ukládání trestÛ, která
musí b˘t téÏ pﬁipojena jako dÛkazy),
7. prohlá‰ení, Ïe trestní stíhání nebylo promlãeno (opût s odkazy na ustanovení § 67 tr. zák. a pﬁípadnû § 67a tr. zák., pokud
jeho aplikace vzhledem k právní kvalifikaci skutku pﬁichází v úvahu; znûní ustanovení, na nûÏ soud odkazuje, musí b˘t
pﬁipojena jako dÛkazy),
8. seznam pﬁiloÏen˘ch dÛkazÛ, které musí b˘t jasnû a srozumitelnû oznaãené a uspoﬁádané a na nûÏ je odkazováno podle
pﬁedchozích bodÛ.
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Tuto zprávu mÛÏe zpracovat v pﬁípravném ﬁízení i státní zástupce.
Americké orgány kladou velk˘ dÛraz na prokázání identity osoby, o jejíÏ vydání jde. VÏdy je proto zapotﬁebí k zat˘kacímu
rozkazu pﬁipojit i popis, fotografii a otisky prstÛ obvinûného, jsou-li k dispozici. Pokud tomu tak není, musí b˘t tato skuteãnost
v zat˘kacím rozkazu v˘slovnû uvedena. Je–li k dispozici fotografie obvinûného ãi odsouzeného, musí b˘t v souladu s poÏadavky
americké strany soudcem vypracováno potvrzení o totoÏnosti osoby.
Extradiãní materiály pro úãely vyÏádání z Kanady
Základní normativní úprava je obsaÏena ve Smlouvû mezi republikou âeskoslovenskou a Spojen˘m královstvím Velké
Británie a Irska o vzájemném vydávání zloãincÛ z 11. listopadu 1925 s Protokolem ze 4. ãervna 1926 (vyhlá‰ena pod
ã. 211/1926 Sb., ã. 22/1928 Sb.; dále v tomto ustanovení jen „Smlouva“). Podle sdûlení Ministerstva spravedlnosti Kanady
z 21. ãervna 1999 je podle kanadského extradiãního zákona k Ïádostem o vydání k trestnímu stíhání kromû zat˘kacích rozkazÛ
nezbytné jako dÛkazy podle ãl. 8 odst. 2 Smlouvy pﬁikládat tzv. extradiãní balík (Extradition Packet).
Extradiãní balík musí b˘t tvoﬁen dvûma oddûlen˘mi ãástmi, a to tzv. záznamem pﬁípadu (Record of the Case) a tzv. obecn˘m
prohlá‰ením (General Legal Statement).
Pokud jde o vyÏádání obvinûného k trestnímu stíhání, musí záznam pﬁípadu obsahovat:
a) detailní shrnutí dÛkazÛ dostupn˘ch ke kaÏdému bodu obvinûní (tj. ke kaÏdému jednotlivému skutku), pro kter˘ se Ïádá
o vydání; tomuto poÏadavku je moÏné dostát tak, Ïe státní zástupce nebo soudce vypracuje prohlá‰ení (zprávu), ve kterém
shrne fakta pﬁípadu a detailnû uvede obsah jednotliv˘ch dÛkazÛ ve vûci, nebo ve shrnutí pﬁípadu odkáÏe na jednotlivé
podstatné dÛkazy ve vûci (napﬁ. svûdecké v˘povûdi a jiné listinné dÛkazy), jejichÏ kopie budou tvoﬁit pﬁílohu tohoto
prohlá‰ení; kanadská strana bezv˘hradnû trvá na tom, aby tato ãást extradiãních materiálÛ neobsahovala Ïádn˘ odkaz na
právní kvalifikaci skutku podle ãeského práva ani na Ïádná jiná ustanovení ãeského práva - materiály by mûly obsahovat
pouze shrnutí dÛkazního materiálu ve vûci;
b) identifikaãní materiály osoby, o jejíÏ vydání jde, tj. fotografie, otisky prstÛ a protokol o rekognici svûdkem; a
c) ovûﬁovací doloÏku v tom smyslu, Ïe shromáÏdûné dÛkazy, které jsou zahrnuty v záznamu pﬁípadu, mohou b˘t pouÏity
v trestním ﬁízení a byly opatﬁeny v souladu s ãesk˘m právem; ovûﬁovací doloÏka musí b˘t vlastnoruãnû podepsána soudcem
a opatﬁena otiskem kulatého úﬁedního razítka soudu; kanadská strana trvá, na tom, aby anglick˘ pﬁeklad ovûﬁovací doloÏky
doslovnû odpovídal textu, kter˘ ministerstvo za‰le soudu s pracovním pﬁekladem do ãe‰tiny.
Tento záznam pﬁípadu mÛÏe zpracovat v pﬁípravném ﬁízení i státní zástupce.
Obecné prohlá‰ení musí obsahovat:
a) identifikaci osoby ãinící prohlá‰ení, a to jménem a postavením a krátk˘m popisem odbornosti této osoby ve vztahu
k ãeskému právu,
b) popis vztahu této osoby k trestnímu stíhání (napﬁ. Ïe je odpovûdná za pﬁípad, vyﬁizuje pﬁípad, je seznámena s pﬁípadem apod.),
c) prohlá‰ení, Ïe o vydání osoby je Ïádáno k trestnímu stíhání ãi k v˘konu trestu odnûtí svobody s uvedením právní kvalifikace,
s odkazem na vyhotovení zat˘kacího rozkazu, které bude pﬁipojeno k této ãásti extradiãního balíku,
d) doslovné znûní zákonn˘ch ustanovení, podle nichÏ je trestn˘ ãin posuzován, s uvedením zákonné sazby, jeÏ je naÀ v zákonû
stanovena, a z nichÏ by podle v˘slovného poÏadavku kanadské strany mûlo b˘t téÏ patrné, Ïe nejde o pﬁestupek, n˘brÏ o trestn˘
ãin, pro kter˘ lze podat obÏalobu u soudu (napﬁ. citací ustanovení § 2 odst. 1 zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích),
e) je-li znakem skutkové podstaty v˘‰e ‰kody, uvede se i znûní § 89 odst. 11 tr. zák.,
f) doslovné znûní zákonn˘ch ustanovení o promlãení stíhání pro pﬁedmûtné trestné ãiny (§ 67 tr. zák. a pﬁípadnû § 67a tr. zák.,
pokud jeho aplikace vzhledem k právní kvalifikaci skutku pﬁichází v úvahu) nebo o pomlãení v˘konu trestu (§ 67a aÏ § 68a tr.
zák.) a v˘slovné prohlá‰ení, Ïe trestnímu stíhání nebo v˘konu trestu promlãení nebrání,
g) prohlá‰ení t˘kající se ãasové pÛsobnosti trestního zákona – tj. prohlá‰ení o tom, Ïe pﬁedmûtná ustanovení trestního zákona
byla úãinná v dobû spáchání trestného ãinu a jsou úãinná i v dobû, kdy je o vydání Ïádáno; pokud tomu tak není, pﬁipojí
soud také ovûﬁenou kopii pﬁedpisÛ uveden˘ch v písmenech d) aÏ f) ve znûní úãinném v dobû, kdy je o vydání Ïádáno.
Obecné prohlá‰ení v‰ak není tﬁeba vyhotovovat, pokud znûní zákonn˘ch ustanovení uveden˘ch v písmenech d) aÏ f) obsahuje
zat˘kací rozkaz, kter˘ v takovém pﬁípadû obecné prohlá‰ení nahrazuje.
4. Pﬁíslu‰n˘m k vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu je v pﬁípravném ﬁízení pﬁedseda senátu okresního soudu, v jehoÏ
obvodû je ãinn˘ státní zástupce, kter˘ podal pﬁíslu‰n˘ návrh (§ 26 odst. 1 tr. ﬁ.), tj. státní zástupce jak okresního, tak krajského ãi
vrchního státního zastupitelství provádûjící dozor v trestním ﬁízení podává tento návrh u okresního soudu, v jehoÏ obvodû je ãinn˘.
5. Pominou-li dÛvody pro vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu, státní zástupce neprodlenû podá soudu návrh na jeho
zru‰ení (§ 384 odst. 6 tr. ﬁ.) - postaãí jen struãné sdûlení obsahující odkaz na jiÏ dﬁíve podan˘ návrh, mezinárodní zat˘kací rozkaz
a zdÛvodnûní návrhu na zru‰ení mezinárodního zat˘kacího rozkazu.
6. Extradiãní materiály vyhotovuje a jejich pﬁeklad poﬁizuje soud.
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Vzor ã. 3
Prohlá‰ení státního zástupce k extradiãním materiálÛm
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........
Orgánu pﬁíslu‰nému pro rozhodování
o vydání z Nového Zélandu
________________________________
Vûc: obvinûn˘ .……………............... - vydání z Nového Zélandu do âeské republiky - záznam pﬁípadu
Usnesením o zahájení trestního stíhání podle § 160 odstavce 1 trestního ﬁádu (podle § 302 trestního ﬁádu) bylo zahájeno
trestní stíhání obvinûného ..……….……....., narozeného ....……………...., obãana ………………...., naposledy bytem
.............…………..., kter˘ je policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âeské republiky
v ....……………... pod ãíslem trestního spisu: ………... stíhán pro trestn˘ ãin ..………………..... podle § .……... trestního
zákona, jehoÏ se mûl dopustit tím, Ïe ................................... (uvede se struãn˘ popis skutku v souladu s usnesením o zahájení
trestního stíhání).
Mezinárodní zat˘kací rozkaz ………….............. podle § 384 trestního ﬁádu byl na obvinûného vydán Okresním soudem
v ……….......... dne ..……....., ãíslo jednací ....………..... .
Jednání obvinûného .………………...., které zakládá v âeské republice podezﬁení z trestného ãinu …………..... podle §
……... trestního zákona, je dosud doloÏeno tûmito dÛkazy:
i. ..............
ii. ..............
Jako státní zástupce odpovûdn˘ za pﬁípravné ﬁízení v této trestní vûci prohla‰uji, Ïe tento mnou vyhotoven˘ záznam obsahuje
odkazy na dÛkazy, které byly získány za úãelem pouÏití v hlavním líãení s osobu, o jejíÏ vydání se Ïádá. Jakékoli vûdomé uvedení
nepravdy v tomto záznamu by mûlo pro mû za následek trestní stíhání pro trestn˘ ãin zneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele podle
§ 158 trestního zákona âeské republiky publikovan˘ pod ãíslem 140/1961 Sbírky zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kter˘ zní:
§ 158
ZneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele
(1) Veﬁejn˘ ãinitel, kter˘ v úmyslu zpÛsobit jinému ‰kodu anebo opatﬁit sobû nebo jinému neoprávnûn˘ prospûch
a) vykonává svou pravomoc zpÛsobem odporujícím zákonu,
b) pﬁekroãí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vypl˘vající z jeho pravomoci, bude potrestán odnûtím svobody na ‰est mûsícÛ aÏ tﬁi léta nebo zákazem
ãinnosti.
(2) Odnûtím svobody na tﬁi léta aÏ deset let bude pachatel potrestán,
a) opatﬁí-li ãinem uveden˘m v odstavci 1 sobû nebo jinému znaãn˘ prospûch,
b) zpÛsobí-li takov˘m ãinem váÏnou poruchu v ãinnosti podniku nebo organizace, nebo
c) zpÛsobí-li takov˘m ãinem znaãnou ‰kodu nebo jin˘ zvlá‰È závaÏn˘ následek.
Veﬁejn˘m ãinitelem je podle § 89 odstavce 9 trestního zákona âeské republiky i státní zástupce.
(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
soudce
(kter˘ vydal mezinárodní zat˘kací rozkaz)
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka okresního soudu

castka2_vzory.qxd

7.4.2006

14:07

strana 83

Stránka 83

Pokyn ã. 11 – Vzor ã. 3

ãástka 2

Poznámky k vzoru ã. 3:
Jak jiÏ je uvedeno v poznámkách ke vzoru ã. 2, je tﬁeba vÏdy reagovat na zvlá‰tní poÏadavky t˘kající se vydání obvinûného
z ciziny, které vypl˘vají buì z mezinárodní smlouvy nebo z dosavadní praxe. Na základû pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy
a dosavadní praxe je tﬁeba, aby v pﬁípadû Ïádosti o vydání z Nového Zélandu státní zástupce zpracoval tzv. záznam o pﬁípadu,
doplnûn˘ jeho prohlá‰ením o podloÏenosti tohoto záznamu patﬁiãn˘mi dÛkazy.
Základní normativní úprava je v tomto pﬁípadû obsaÏena ve Smlouvû mezi republikou âeskoslovenskou a Spojen˘m
královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zloãincÛ z 11. listopadu 1925 s Protokolem ze 4. ãervna 1926
(ã. 211/1926 Sb., ã. 22/1928 Sb.; dále v tomto ustanovení jen „Smlouva“). Podle nóty Vysoké komise Nového Zélandu v Canbeﬁe
byla âeská republika s úãinností od 16. ﬁíjna 2003 zaﬁazena mezi tzv. „vyÀaté“ (exempted) státy, coÏ umoÏÀuje k Ïádostem
o vydání k trestnímu stíhání kromû zat˘kacích rozkazÛ pﬁikládat jako dÛkazy podle ãl. 8 odst. 2 Smlouvy pouze tzv. záznam pﬁípadu
(Record of the Case).
Záznam pﬁípadu v tûchto vûcech v pﬁípravném ﬁízení vyhotovuje státní zástupce, kter˘ v daném pﬁípadû zastupuje veﬁejnou
Ïalobu. Záznam pﬁípadu obsahuje souhrn dÛkazÛ opatﬁen˘ch na podporu Ïádosti o vydání (nepﬁímé dÛkazy, tzv. „dÛkazy z doslechu“,
jsou podle novozélandského práva nepﬁípustné, a extradiãní materiály se o nich proto nesmí vÛbec zmiÀovat) a jiné relevantní
dokumenty (fotografie, kopie dokladÛ apod.).
Záznam pﬁípadu musí b˘t kromû podpisu státníh o zástupce a razítka státního zastupitelství ovûﬁen i vlastnoruãním podpisem
soudce a otiskem kulatého úﬁedního razítka soudu, kter˘ vydal mezinárodní zat˘kací rozkaz.
K záznamu pﬁípadu musí b˘t pﬁiloÏeno prohlá‰ení státního zástupce uvádûjící, Ïe záznam pﬁípadu byl vyhotoven jím nebo
pod jeho vedením a Ïe dÛkazy byly získány za úãelem pouÏití v hlavním líãení (trial) s osobou, jejíÏ vydání se Ïádá, jako
obÏalovanou; novozélandská strana vyÏaduje, aby prohlá‰ení státního zástupce (Affidavit) bylo uãinûno takovou formou, aby
pﬁípadné uvedení nepravdy mûlo pro státního zástupce váÏné dÛsledky; s ohledem na skuteãnost, Ïe institut pﬁíseÏného prohlá‰ení
orgánÛ ãinn˘ch v trestním ﬁízení ãeské právo nezná, se doporuãuje s poÏadavkem novozélandsk˘ch orgánÛ se vypoﬁádat uvedením
znûní § 158 trestního zákona a vysvûtlením, Ïe pﬁípadné vûdomé uvedení nepravdy pro úãely vyÏádání obvinûného z ciziny by
mohlo b˘t povaÏováno za trestn˘ ãin zneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele.
Ve velmi naléhav˘ch pﬁípadech lze poÏádat o uvalení pﬁedbûÏné vazby, a to je‰tû pﬁed tím, neÏ ministr spravedlnosti Nového
Zélandu obdrÏel formální extradiãní Ïádost (ta pak musí b˘t pﬁedloÏena do 40 dnÛ). Osoba vzatá do pﬁedbûÏné vazby v‰ak mÛÏe
b˘t propu‰tûna na kauci. Îádost o pﬁedbûÏnou vazbu proto musí novozélandsk˘m (exekutivním) orgánÛm téÏ naznaãit, zda mají
pﬁípadnému propu‰tûní na kauci oponovat, a pokud ano, na jakém základû (zejména pﬁedchozí odsouzení, souãasná obvinûní,
vûcné dÛvody pro domnûnku, Ïe osoba se bude vyh˘bat extradiãnímu ﬁízení, a to vãetnû závaÏnosti trestného ãinu, pro kter˘ by
mûl b˘t vydán, závaÏnost dÛkazÛ proti nûmu, pravdûpodobnost uloÏení trestu odnûtí svobody, spojení ãi jeho nedostatek s Nov˘m
Zélandem atp.). Státní zástupce proto v takov˘ch pﬁípadech k návrhu na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu podle § 384
odst. 1 tr. ﬁ. pﬁipojí i v˘‰e uvedené argumenty pro odporování propu‰tûní na kauci.
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Vzor ã. 4
Návrh na doãasné pﬁevzetí vydávané osoby (§ 390 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

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

Ke sp. zn.:
Vûc: obv. .......................... - trestní stíhání - návrh na doãasné pﬁevzetí vydávané osoby

Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ………………...... podává podle § 390 odst. 1 tr. ﬁ.
návrh,
aby Ministerstvo spravedlnosti bylo poÏádáno o zaji‰tûní doãasného pﬁevzetí obv. ....……………....... na území âeské republiky
za úãelem provedení úkonÛ nezbytn˘ch pro ukonãení trestního stíhání.
Okresní soud v .………....... vydal dne …………...... pod sp. zn.: ………..... mezinárodní zat˘kací rozkaz na obvinûného
.....…............., nar. ..………...., obãana ………., naposledy bytem ..…….............., kter˘ je stíhán pro trestn˘ ãin ...……….......
podle § ……….... tr. zák. Na základû tohoto zat˘kacího rozkazu byl obvinûn˘ v ....………........ (doÏádan˘ stát) zadrÏen a ministr
spravedlnosti............. (je-li pﬁíslu‰n˘m k rozhodování o vydání v doÏádaném státû jin˘ orgán neÏ ministr spravedlnosti, uvede
se oznaãení tohoto orgánu) povolil vydání obvinûného do âeské republiky, av‰ak obvinûného na území âeské republiky dosud
nepﬁedal z dÛvodu, Ïe je trestnû stíhán orgány tohoto státu (nebo zde vykonává trest odnûtí svobody).
Pﬁítomnost obvinûného na území âeské republiky je v‰ak naléhavû potﬁeba k provedení úkonÛ nezbytn˘ch k ukonãení
trestního stíhání, neboÈ se jedná o trestní vûc, ve které jsou stíháni dal‰í spoluobvinûní a vzhledem k okolnostem pﬁípadu není
vhodné vylouãit trestní vûci obv. .…………...... k samostatnému trestnímu ﬁízení (ev. se uvedou jiné dÛvody, pro které je
pﬁítomnosti obvinûného k ukonãení trestního stíhání v âR potﬁeba).
Pﬁítomnost obvinûného na území âeské republiky je potﬁeba k provedení tûchto úkonÛ:
- (popis úkonÛ, kter˘ch se má obvinûn˘ osobnû na území âeské republiky zúãastnit)
Dobu, po kterou bude pﬁítomnost obvinûného na území âeské republiky nezbytná k provedení tûchto úkonÛ, lze odhadnout
na 2 mûsíce (ev. se uvede jiná lhÛta).
státní zástupce OSZ (KSZ, VSZ)
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 4:
Ustanovení § 390 tr. ﬁ. umoÏÀuje pﬁedsedovi senátu, v pﬁípravném ﬁízení soudci, Ïádat ministerstvo spravedlnosti o zaji‰tûní doãasného pﬁedání obvinûného, jehoÏ vydání do âR bylo povoleno, ale jeho realizace byla odloÏena z dÛvodu, Ïe v doÏádaném
státû je trestnû stíhán nebo je na nûm vykonáván trest odnûtí svobody. O doãasné pﬁedání je moÏné Ïádat za úãelem provedení
úkonÛ nezbytn˘ch pro ukonãení trestního stíhání. V pﬁípravném ﬁízení mÛÏe soudce Ïádat ministerstvo spravedlnosti o zaji‰tûní
doãasného pﬁedání obvinûného pouze na návrh státního zástupce. Zda bude osoba, o jejíÏ vydání jde, doãasnû pﬁedána na území
âR plnû závisí na rozhodnutí pﬁíslu‰ného cizozemského orgánu.
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Vzor ã. 5
Návrh na vzetí do pﬁedbûÏné vazby (§ 396 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Krajské státní zastupitelství v .......................................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Krajskému soudu
v ..........................
_______________

Vûc: ………………......, nar. .……………... - návrh na vzetí do pﬁedbûÏné vazby
Pﬁíloha: - sdûlení Národní ústﬁedny Interpolu Praha ze dne ..………….......
- zat˘kací rozkaz …………........ soudu v ..………………....... ze dne ……………... sp. zn. ..………... (pﬁiloÏí se dal‰í
písemnosti v konkrétní vûci)
- protokol o v˘slechu .……………........ pﬁed policejním orgánem

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v ..…………………..... ve shora uvedené vûci pﬁedkládá v pﬁíloze uveden˘
spisov˘ materiál a n a v r h u j e , aby podle § 396 odst. 1 tr. ﬁ. byl
vzat do pﬁedbûÏné vazby
...…………............, narozen˘ ...………......, státní pﬁíslu‰ník ………...., trvale bytem ………………................., v âeské
republice pﬁechodnû bytem .....………............, t. ã. umístûn v policejní cele ....……................., s úãinností vazby od omezení
osobní svobody, tj. ode dne ...……………..... v ..…... hod.
Jmenovan˘ byl zadrÏen v ..........………............ ke sdûlení Národní ústﬁedny Interpolu Praha ze dne …………......... na
podkladû zat˘kacího rozkazu vydaného .………………...... soudem (je-li pﬁíslu‰n˘m k rozhodování o vydání v doÏádaném státû
jin˘ orgán, uvede se oznaãení tohoto orgánu) ve ..…………....... ze dne .……........ sp. zn. ................. .
U obv. ……………...... jsou dány podle § 396 odst. 1 tr. ﬁ. obavy z útûku, neboÈ .......………………..... .
(Uvede se podrobné zdÛvodnûní dÛvodÛ útûkové vazby, zejména v pﬁípadû, kdy cizí stát poÏádal o pﬁedbûÏnou vazbu - nestaãí
jen odkaz na zákonn˘ text).
PﬁedbûÏné ‰etﬁení podle § 394 tr. ﬁ. provádí Krajské státní zastupitelství v ......……………......... .

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 5:
Omezení osobní svobody hledané osoby v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení:
1. ZadrÏet osobu, o jejíÏ vydání jde, mÛÏe podle § 395 odst. 1 tr. ﬁ. pouze státní zástupce nebo na jeho pﬁíkaz policejní orgán,
je-li dán dÛvod vazby, neboÈ zat˘kací rozkaz justiãního orgánu cizího státu není na na‰em území pﬁímo vykonateln˘, ale je pouze
dÛvodem k zadrÏení. Policejní orgán mÛÏe zadrÏet podezﬁelého i bez pﬁedchozího souhlasu státního zástupce, je v‰ak povinen
provedené zadrÏení státnímu zástupci bezodkladnû ohlásit a pﬁedat mu opis protokolu, kter˘ sepsal pﬁi zadrÏení.
ZadrÏenou osobu je tﬁeba ve lhÛtû 48 hod. od zadrÏení pﬁedat soudu, pﬁiãemÏ pﬁed podáním návrhu k soudu musí b˘t tato
osoba vyslechnuta policejním orgánem (§ 395 odst. 2 tr. ﬁ.). Pﬁedseda senátu je pak povinen vyslechnout zadrÏenou osobu (§ 396
odst. 3 tr. ﬁ. ) do 24 hod. od doruãení návrhu státního zástupce na vzetí do pﬁedbûÏné vazby a rozhodnout o nûm (§ 77 odst. 2 a §
396 odst. 1 tr. ﬁ.).
2. Osobû, o jejíÏ vydání jde, musí b˘t ustanoven obhájce (§ 36 odst. 4 písm. c), § 394 odst. 3 tr. ﬁ.).
3. O pﬁedbûÏné vazbû podle § 396 odst. 1 tr. ﬁ. soud rozhoduje pouze na návrh státního zástupce provádûjícího pﬁedbûÏné
‰etﬁení, a to v dobû pﬁed rozhodnutím o pﬁípustnosti vydání, pﬁiãemÏ jedin˘m dÛvodem této vazby je nutnost zamezení útûku této
osoby. K tomuto návrhu státní zástupce pﬁipojí rovnûÏ Ïádost cizího státu o vzetí takové osoby do vydávací vazby a zat˘kací rozkaz
soudu cizího státu, pokud mu tento spisov˘ materiál byl doruãen.
4. Proti rozhodnutí o vzetí do vazby podle § 396 odst. 1 tr. ﬁ. je stíÏnost pﬁípustná, která nemá odkladn˘ úãinek (§ 396 odst. 7
tr. ﬁ.).
5. O propu‰tûní osoby, o jejíÏ vydání jde, z pﬁedbûÏné vazby rozhoduje státní zástupce provádûjící pﬁedbûÏné ‰etﬁení podle
§ 396 odst. 5 tr. ﬁ. na návrh této osoby nebo i bez návrhu:
a) pominou-li dÛvody útûkové vazby,
b) jestliÏe pﬁedbûÏné ‰etﬁení bylo zahájeno bez Ïádosti cizího státu o vydání a tato Ïádost nebyla âeské republice doruãena
do 40 dnÛ ode dne vzetí do vazby. Propu‰tûní v takovém pﬁípadû nevyluãuje nové vzetí do vazby, pokud Ïádost o vydání
dojde dodateãnû.
6. Na ﬁízení o Ïádosti osoby o propu‰tûní z pﬁedbûÏné vazby se pﬁimûﬁenû pouÏijí ustanovení § 72 odst. 2, § 73, § 73a a § 73b
odst. 3 tr. ﬁ.
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Vzor ã. 6
Návrh na rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání (§ 397 odst. 1 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Krajské státní zastupitelství v ....................................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Krajskému soudu
v …………………
_______________

Vûc: ……………......, nar. .……………..... - návrh na rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání k trestnímu stíhání (v˘konu trestu odnûtí
svobody) do ..............…………...........
Pﬁíloha: - Ïádost ..................................... v .……………….. ze dne ……………... sp. zn. .…………............ (uvede se oznaãení
Ïádosti orgánu cizozemského státu o vydání) s pﬁekladem
zat˘kací rozkaz ..…………….... soudu (nebo jiného justiãního cizozemského orgánu, kter˘ vydal zat˘kací
rozkaz) ve ..………………...... ze dne ………...…...... sp. zn. ......….....…...... s pﬁekladem
- protokol o v˘slechu .....…………... pﬁed státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v .………...........
dne .......…………....….
- opis z evidence Rejstﬁíku trestÛ
- sdûlení Ministerstva vnitra âR - odboru azylové a migraãní politiky ze dne ....……………..….
(pﬁiloÏí se dal‰í písemnosti v konkrétní vûci)

Po provedeném pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle § 394 tr. ﬁ. státní zástupce Krajského státního zastupitelství v .………….....
pﬁedkládá v pﬁíloze uveden˘ spisov˘ materiál a podle § 397 odst. 1 trestního ﬁádu navrhuje, aby Krajsk˘ soud
v ....…………………... rozhodl takto:
Vy d á n í
.......………………......., nar. ...……………....., trvale bytem ....………………….........., v âeské republice pﬁechodnû bytem
........…………........., t. ã. ve pﬁedbûÏné vazbû ve Vazební vûznici .....…………......, k trestnímu stíhání (v˘konu trestu) do
....……………......... pro skutek uveden˘ v zat˘kacím rozkazu ...……………... soudu (pﬁíp. se uvede oznaãení jiného justiãního
cizozemského orgánu, kter˘ vydal zat˘kací rozkaz) ve ..…………....... ze dne .………………….. sp. zn. ...……………....
je pﬁípustné.
…………………….. byl zadrÏen orgány Policie âR dne ...……….... v .……….. hod. v ………….......... Státní zástupce
Krajského státního zastupitelství v …………...... podal dne .…………....... v .………... hod. u Krajského soudu
v ......……………... návrh na vzetí jmenovaného do pﬁedbûÏné vazby. Usnesením soudce Krajského soudu v ………….... sp. zn.
Nt .……………..... ze dne ..…………….... byl ....………....... podle § 396 odst. 1 tr. ﬁ. vzat do pﬁedbûÏné vazby s tím, Ïe tato
zapoãala okamÏikem omezení osobní svobody, tj. dne ..……………..... v …………....... hod.
Podle § 394 tr. ﬁ. zahájil státní zástupce Krajského státního zastupitelství v ……………... pﬁedbûÏné ‰etﬁení. V jeho rámci
bylo zji‰tûno následující: ..……………………......... .
Ze zat˘kacího rozkazu ..……………...... soudu (uvede se pﬁíp. oznaãení jiného justiãního cizozemského orgánu, kter˘
vydal zat˘kací rozkaz) ve ...…………...... ze dne ..………………..... sp. zn. ………......... vypl˘vá, Ïe ...………....... je dÛvodnû
podezﬁel˘ ze spáchání (byl odsouzen) ................ (cituje se obsah zat˘kacího rozkazu, zejména skutek a jeho právní kvalifikace
podle trestního zákona doÏadujícího státu).
Z v˘pisu z trestního zákona ……………....... (doÏadujícího státu) pﬁiloÏeného k Ïádosti .…………....... (orgánu
cizozemského státu) ze dne …………….. vypl˘vá, Ïe za spáchání shora popsaného trestného ãinu by jmenovanému hrozilo
uloÏení trestní odnûtí svobody na dobu ..…………………………........ .
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Jednání ........……………..…............ (jméno hledané osoby) tak, jak je popsáno ve shora zmínûném zat˘kacím rozkazu
......……………………....... soudu (uvede se pﬁíp. oznaãení jiného justiãního cizozemského orgánu, kter˘ vydal zat˘kací
rozkaz) ve ..…………………......, by podle trestního zákona âeské republiky mohlo b˘t kvalifikováno jako trestn˘ ãin
.....…………………............ podle § ..………..... tr. zák. a za tento trestn˘ ãin by mu hrozilo uloÏení trestu odnûtí svobody od
.……...... do ..……….... let..
Jak vypl˘vá ze srovnání trestÛ stanoven˘ch trestními zákony obou státÛ, je nepochybné, Ïe trestn˘ ãin, pro nûjÏ se o vydání
Ïádá, je trestn˘m ãinem podléhajícím vydání.
S ohledem na dobu spáchání ãinu jeho trestnost z dÛvodu promlãení ani v jednom z obou státÛ nezanikla. RovnûÏ nebyly
zji‰tûny Ïádné jiné právní pﬁekáÏky uvedené v § 393 a § 394 odst. 5 tr. ﬁ., jeÏ by vydání bránily.
.........………………........ je státním pﬁíslu‰níkem ....……………... a na území âeské republiky nepoÏádal o pﬁiznání statutu
azylanta ani o udûlení státního obãanství âeské republiky. Na území âeské republiky není proti nûmu v souãasnosti vedeno Ïádné
trestní ﬁízení a v minulosti zde rovnûÏ nebyl nikdy odsouzen.
Z jeho v˘povûdi uãinûné dne ....…………..... pﬁed státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v ..………........
nevyplynul Ïádn˘ poÏadavek na provedení dÛkazÛ ve smyslu § 394 odst. 4 tr. ﬁ. Ve své v˘povûdi ..………………... rovnûÏ uvedl,
Ïe nesouhlasí se sv˘m vydáním k trestnímu stíhání (v˘konu trestu odnûtí svobody) do .…………………... pro ãin uveden˘
v Ïádosti o vydání. Dále uvedl, Ïe jeho pobyt na území âeské republiky mûl b˘t pouze doãasn˘ a Ïe zde nemá Ïádné rodinné
a podobné vazby.
Z provedeného pﬁedbûÏného ‰etﬁení lze uãinit závûr, Ïe jsou splnûny v‰echny podmínky stanovené trestním ﬁádem
a Evropskou úmluvou o vydávání ze dne 13. 12. 1957 (vyhlá‰enou pod ã. 549/1992 Sb.), (ev. ve znûní dodatkov˘ch protokolÛ
(vyhlá‰en˘ch pod ã. 29/1997 a ã. 30/1997 Sb., pokud je doÏadující stát ratifikoval, anebo se zde uvede odkaz na jinou
mezinárodní smlouvu, podle které se postupuje ve vztahu k doÏadujícímu státu. V pﬁípadû bezesmluvního styku se odkáÏe pouze
na trestní ﬁád).

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 6:
1. O pﬁípustnosti vydání ve smyslu § 397 odst. 1 tr. ﬁ. mÛÏe krajsk˘ soud, v jehoÏ obvodu osoba, o jejíÏ vydání jde, má pobyt
nebo byla zadrÏena, rozhodnout v˘luãnû na návrh státního zástupce. Pﬁíslu‰n˘ k podání návrhu je státní zástupce, kter˘ konal
pﬁedbûÏné ‰etﬁení.
2. PﬁedbûÏné ‰etﬁení podle § 394 odst. 1 tr. ﬁ. zaãíná v okamÏiku, kdy Ministerstvo spravedlnosti nebo Nejvy‰‰í státní
zastupitelství zaslalo Ïádost cizího státu o vydání pﬁíslu‰nému státnímu zástupci, anebo kdy se tento státní zástupce dozvûdûl
o trestném ãinu, pro kter˘ by cizí stát mohl Ïádat o vydání, tj. kdyÏ vyÏádaná osoba byla v obvodu jeho pÛsobnosti zadrÏena.
Státním zástupcem pﬁíslu‰n˘m k pﬁedbûÏnému ‰etﬁení, podání návrhu na vzetí do pﬁedbûÏné vazby podle § 396 odst. 1 tr. ﬁ.,
jakoÏ i k návrhu na vyslovení pﬁípustnosti vydání po skonãení pﬁedbûÏného ‰etﬁení, je státní zástupce krajského státního
zastupitelství, které pÛsobí pﬁi krajském soudu, v jehoÏ obvodu osoba, o jejíÏ vydání jde, má pobyt nebo byla zadrÏena.
PﬁedbûÏné ‰etﬁení je zvlá‰tním druhem ﬁízení, které z obsahového hlediska není trestním stíháním. Z hlediska promlãení zde
tedy nemohou nastat Ïádné úãinky (srov. § 67 odst. 2 aÏ 4 tr. zák.). PﬁedbûÏné ‰etﬁení není institutem mezinárodního, ale
vnitrostátního práva. Neplatí pro nûj zásady ústnosti, veﬁejnosti a bezprostﬁednosti (§ 2 odst. 10 aÏ 12 tr. ﬁ.). T˘ká se jak vydání
k trestnímu stíhání, tak i k v˘konu trestu nebo ochranného opatﬁení spojeného s odnûtím svobody.
Úãelem pﬁedbûÏného ‰etﬁení podle § 394 odst. 1 tr. ﬁ. není zji‰tûní, zda osoba, o jejíÏ vydání jde, spáchala trestn˘ ãin, pro
kter˘ je její vydání Ïádáno. ¤ízení o vydání do ciziny podle § 391 a násl. tr. ﬁ. není souãástí trestního stíhání v âR, a proto se v nûm
neuplatní pﬁíslu‰ná ustanovení trestního ﬁádu ohlednû pﬁedmûtu a rozsahu dokazování v trestním stíhání (§ 89 odst. 1 tr. ﬁ.). Pouze
v pﬁípadû, Ïe tato osoba uvádí v rámci pﬁedbûÏného ‰etﬁení okolnosti vyvracející podezﬁení ze spáchání trestného ãinu a souãasnû
nabízí o nich dÛkazy nacházející se pﬁedev‰ím na území âeské republiky, pﬁiãemÏ tyto dÛkazy lze bez vût‰ích prÛtahÛ provést, je
pﬁíslu‰n˘ státní zástupce povinen zamûﬁit pﬁedbûÏné ‰etﬁení i na objasnûní tûchto okolností (§ 394 odst. 4 tr. ﬁ.). Splnûní této
povinnosti není závislé na tom, jaká je právní úprava t˘kající se pﬁedkládání dÛkazÛ uvedená v pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvû,
nebo zda se ﬁízení koná bez smluvního podkladu. V˘sledky ‰etﬁení podle § 394 odst. 4 tr. ﬁ. nepﬁedstavují právní pﬁekáÏku bránící
vydání Ïádané osoby k trestnímu stíhání do ciziny, ale mohou odÛvodnit potﬁebu vyÏádání dodatkov˘ch informací (napﬁ. ve smyslu
ãl. 13 Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. 12. 1957, vyhlá‰ené pod ã. 549/1992 Sb.), zejména vyjádﬁení, zda doÏadující strana
i za zji‰tûn˘ch okolností na Ïádosti o vydání trvá.
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Smyslem pﬁedbûÏného ‰etﬁení tedy není obstarávat stejné dÛkazy jako v pﬁípravném ﬁízení, ale zjistit, zda jsou zde
podmínky pro vydání, zejména zda jde o trestn˘ ãin podle práva obou státÛ, pro kter˘ je vydání pﬁípustné, Ïe jeho trestnost
nezanikla a zda nejde o obãana âeské republiky.
Státní zástupce pﬁi pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle § 394 tr. ﬁ. zkoumá zejména:
a) zda osoba, o jejíÏ vydání se Ïádá, není podle ãeského právního ﬁádu obãanem âeské republiky (tj. podle zákona
ã. 40/1993 Sb., o nab˘vání a pozb˘vání státního obãanství, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ),
b) zda této osobû nebylo pﬁíslu‰n˘mi orgány âeské republiky udûleno právo azylu, (tj. podle zákona ã. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ),
c) zda tato osoba nemá b˘t vydána do oblasti váleãného konfliktu,
d) zda zde nejsou humanitární, zdravotní a jiné závaÏné dÛvody, které by bránily vydání takové osoby Ïádajícímu státu,
e) zda se Ïádá o vydání pro ãin trestn˘ podle práva obou státÛ,
f) zda se Ïádá o vydání pro ãin, pro kter˘ je vydání pﬁípustné ve smyslu pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy,
g) zda se neÏádá o vydání pro ãin, jehoÏ trestní stíhání je pro promlãení nebo jinou zákonnou pﬁekáÏku nepﬁípustné,
h) zda proti osobû, o jejíÏ vydání jde, není vedeno v âeské republice trestní ﬁízení pro tent˘Ï nebo jin˘ skutek, ãi zda takové
ﬁízení proti ní nebylo ukonãeno pravomocn˘m rozhodnutím nebo zda proti takové osobû není naﬁízen v˘kon trestu anebo
zda taková osoba trest nevykonává,
i) v pﬁípadû, Ïe vyÏádaná osoba byla vydána na území âR z jiného státu, zda tento stát udûlil svÛj souhlas, poÏaduje-li to
mezinárodní smlouva, kterou je âeská republika vázána,
j) v pﬁípadû, Ïe vyÏádaná osoba byla pﬁedána na území âR z jiného ãlenského státu, zda tento ãlensk˘ stát udûlil svÛj souhlas
podle § 421 odst. 1 tr. ﬁ. per analogiam.
Nutnost zkoumat dal‰í otázky mÛÏe pro státního zástupce vypl˘vat z dvoustrann˘ch a mnohostrann˘ch mezinárodních smluv.
3. V ﬁízení o vydání musí mít osoba, o jejíÏ vydání jde, obhájce (§ 36 odst. 4 a § 394 odst. 3 tr. ﬁ.), a to jiÏ v pﬁedbûÏném
‰etﬁení, nejpozdûji v‰ak pﬁed zapoãetím v˘slechu podle § 394 odst. 4 tr. ﬁ. Na postup pﬁi zvolení (ustanovení) obhájce se uÏije
obecn˘ch ustanovení § 37 aÏ § 40a tr. ﬁ. Ustanovení § 41 tr. ﬁ. o právech a povinnostech obhájce pﬁimûﬁenû platí téÏ v ﬁízení
o vydání. Obhájce mÛÏe b˘t pﬁítomen pﬁi v˘slechu této osoby státním zástupcem podle § 394 odst. 4 tr. ﬁ., jinak mÛÏe ãinit jen
návrhy, Ïádosti a vyjádﬁení. Státní zástupce je povinen vãas vyrozumût obhájce o dobû a místu konání v˘slechu podle § 394 odst.
4 tr. ﬁ.
V˘slech v pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle ustanovení § 394 odst. 4 tr. ﬁ. není v˘slechem osoby v procesním postavení obvinûného
a neuÏijí se na nûj ustanovení § 91 aÏ § 95 tr. ﬁ. Smyslem v˘slechu je ovûﬁit si i touto cestou, zda jsou splnûny podmínky pro vydání
podle § 394 odst. 1 tr. ﬁ. a umoÏnit vysl˘chané osobû uplatnit námitky proti Ïádosti o vydání. Vzhledem k tomu, Ïe pﬁedmûtem
Ïádostí o vydání jsou zpravidla trestné ãiny spáchané mimo území âeské republiky, bude pro posouzení, zda obstarání dÛkazu je
spojeno se znaãn˘mi prÛtahy, rozhodující, kde se dÛkazní prostﬁedek nachází.
4. V návrhu státní zástupce uvede ve‰keré známé údaje k osobû, o jejíÏ vydání jde, shrne v˘sledky pﬁedbûÏného ‰etﬁení
a k návrhu pﬁiloÏí Ïádost cizího státu o vydání této osoby a dal‰í spisov˘ materiál, kter˘ obdrÏel od doÏadujícího státu a kter˘
shromáÏdil v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení. V návrhu musí státní zástupce pﬁedev‰ím uvést , jak˘ postup soudu navrhuje:
a) pokud má po provedeném pﬁedbûÏném ‰etﬁení za to, Ïe jsou tu podmínky pro vydání takové osoby, navrhne soudu, aby
bylo rozhodnuto, Ïe vydání je pﬁípustné,
b) má-li za to, Ïe je moÏné vydat takovou osobu pouze s v˘hradou nebo její pﬁedání cizímu státu uskuteãnit aÏ po
pravomocném skonãení trestního ﬁízení, které se proti ní v âeské republice pro jin˘ trestn˘ ãin vede, ãi po vykonání trestu
za jin˘ trestn˘ ãin, neÏ pro kter˘ je Ïádáno o vydání, navrhne soudu, pokud pﬁíslu‰ná mezinárodní smlouva takov˘ postup
umoÏÀuje, aby bylo rozhodnuto, Ïe vydání je pﬁípustné s v˘hradou nebo Ïe je pﬁípustné, ale pﬁedání vyÏádané osoby bude
uskuteãnûno aÏ po pravomocném skonãení trestního ﬁízení nebo po vykonání trestu,
c) jestliÏe státní zástupce dospûje k závûru, Ïe tu podmínky pro vydání osoby nejsou, navrhne soudu, aby bylo rozhodnuto,
Ïe vydání není pﬁípustné.
Dospûje-li státní zástupce provádûjící pﬁedbûÏné ‰etﬁení k závûru, Ïe Ïádost cizího státu o vydání nebo spisov˘ materiál,
kter˘ je její pﬁílohou, neposkytují dostateãn˘ podklad pro podání návrhu soudu na rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání, informuje
o tom ihned Ministerstvo spravedlnosti, které v souladu s pﬁíslu‰nou mezinárodní smlouvou zabezpeãí dodatkové informace.
5. JestliÏe se Ïádost o vydání t˘ká více trestn˘ch ãinÛ, které byly spáchány více skutky, podmínky pro vydání se zkoumají
u kaÏdého samostatnû. Pﬁichází v úvahu vyslovit, Ïe vydání je pﬁípustné jen pro nûkteré z tûchto trestn˘ch ãinÛ, i kdyÏ v cizím
státû byl ohlednû tûchto trestn˘ch ãinÛ vydán jedin˘ rozsudek a uloÏen spoleãn˘ trest (srov. rozh. ã. 49/1996 Sb. rozh. tr.).
6. Proti rozhodnutí o pﬁípustnosti nebo nepﬁípustnosti vydání podle § 397 odst. 1 tr. ﬁ. není stíÏnost pﬁípustná (§ 397 odst.
4 tr. ﬁ.). StíÏnost je pﬁípustná pouze proti rozhodnutí soudu o propu‰tûní z vazby, v pﬁípadû, Ïe soud rozhodl o nepﬁípustnosti
vydání (§ 397 odst. 4, § 397 odst. 2 tr. ﬁ.) a proti vzetí osoby, o jejíÏ vydání jde, do vydávací vazby anebo proti pﬁemûnû pﬁedbûÏné
vazby ve vazbu vydávací (§ 397 odst. 4, 397 odst. 2 tr. ﬁ.). Tyto stíÏnosti mají odkladn˘ úãinek (§ 397 odst. 4 tr. ﬁ.). V pﬁípadû
podání stíÏnosti osobou, o jejíÏ vydání jde, proti rozhodnutí o pﬁípustnosti vydání, je moÏné tuto stíÏnost ﬁe‰it pouze pﬁedloÏením
vûci Ministerstvu spravedlnosti, které pﬁípad pﬁedloÏí k pﬁezkoumání Nejvy‰‰ímu soudu (§ 397 odst. 5 tr. ﬁ.).
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Vzor ã. 7
Návrh na vydání evropského zat˘kacího rozkazu (§ 405 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........
Okresnímu soudu
v ..........................
_______________
Vûc: obv. ..........…………............... - trestní stíhání - návrh na vydání evropského zat˘kacího rozkazu
Pﬁíl.: trestní spis SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âR v ..……………..... âTS: .……………...... (vãetnû pﬁíkazu
k zatãení nebo mezinárodního zat˘kacího rozkazu
Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v .………………....... podává podle § 405 odst. 1 tr. ﬁ.
návrh,
aby byl vydán evropsk˘ zat˘kací rozkaz k zatãení na obvinûného .....……………............., nar. ..……………......, obãana
……………….., naposledy bytem ...………………............., kter˘ je policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování
Policie âR v …………………….... (uvede se struãn˘ popis skutku v souladu s usnesením o zahájení trestního stíhání).
Pﬁíkaz k zatãení na obv. .......………………... podle § 69 tr. ﬁ. (ev. mezinárodní zat˘kací rozkaz podle § 384 tr. ﬁ.) byl vydán
Okresním soudem v ....…………....... dne ..……………......., ã. j. ..…………....... .
Jedná se o trestn˘ ãin, jehoÏ trestní stíhání není promlãeno a u kterého je stanovena horní hranice trestní sazby nejménû 12
mûsícÛ (§ 404 odst. 2 písm. a) tr. ﬁ.). Jedná se o trestn˘ ãin, kter˘ je moÏné zaﬁadit pod kategorii jednání uvedenou v § 412 odst.
1, 2 písm. ……...) tr. ﬁ. (ev. se uvede, Ïe se nejedná o trestn˘ ãin, kter˘ je moÏné zaﬁadit pod kategorii jednání uvedenou v § 412
odst. 1, 2 tr. ﬁ.).
Na základû ..……………....... (uvedou se spisové materiály) bylo zji‰tûno, Ïe obvinûn˘ se zdrÏuje v jiném ãlenském státû
Evropské unie a vzhledem k tomu, Ïe je tﬁeba jeho pﬁítomnosti k provádûní procesních úkonÛ trestního stíhání, je tﬁeba jej vyÏádat.
státní zástupce OSZ (KSZ, VSZ):
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
Poznámky k vzoru ã. 7:
1. Tento návrh na vydání evropského zat˘kacího rozkazu lze podat buì samostatnû poté, co byl vydán pﬁíkaz k zatãení podle § 69
tr. ﬁ. nebo mezinárodní zat˘kací rozkaz podle § 384 tr. ﬁ. anebo zároveÀ s podáním návrhu na vydání pﬁíkazu k zatãení podle § 69 tr. ﬁ.
nebo mezinárodního zat˘kacího rozkazu podle § 384 tr. ﬁ. (vzory tûchto spojen˘ch návrhÛ jsou uvedeny po ã. 8 a 9 této pﬁílohy).
Vzhledem k volnému pohybu osob po Evropské unii lze zpravidla doporuãit, aby návrh na vydání evropského zat˘kacího rozkazu
byl podán vÏdy s návrhem na vydání pﬁíkazu k zatãení podle § 69 tr. ﬁ. Pokud by státní zástupce mûl k dispozici poznatky, Ïe hledaná osoba
se nachází v cizinû, pﬁiãemÏ se mÛÏe zdrÏovat i na území ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, lze doporuãit, aby návrh na vydání evropského
zat˘kacího rozkazu byl podáván zároveÀ s návrhem na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu podle § 384 tr. ﬁ.
2. Pﬁíslu‰n˘m k vydání evropského zat˘kacího rozkazu je v pﬁípravném ﬁízení pﬁedseda senátu okresního soudu, v jehoÏ
obvodû je ãinn˘ státní zástupce, kter˘ podal pﬁíslu‰n˘ návrh (§ 26 odst. 1 tr. ﬁ.), tj. státní zástupce jak okresního, tak krajského
státního zastupitelství provádûjící dozor v trestním ﬁízení podává tento návrh u okresního soudu, v jehoÏ obvodû je ãinn˘.
3. Pominou-li dÛvody pro vydání evropského zat˘kacího rozkazu, státní zástupce neprodlenû podá soudu návrh na jeho
zru‰ení (§ 403 odst. 3, § 384 odst. 6 tr. ﬁ.) - postaãí jen struãné sdûlení obsahující odkaz na jiÏ dﬁíve podan˘ návrh, evropsk˘
zat˘kací rozkaz a zdÛvodnûní návrhu na zru‰ení evropského zat˘kacího rozkazu.
4. Pﬁeklad evropského zat˘kacího rozkazu poﬁizuje soud.
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Vzor ã. 8
Návrh na vydání pﬁíkazu k zatãení a evropského zat˘kacího rozkazu (§ 69 tr. ﬁ. a § 405 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

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

Vûc: obv. ................………......... - trestní stíhání - návrh na vydání pﬁíkazu k zatãení a evropského zat˘kacího rozkazu
Pﬁíl.: trestní spis SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âR v ..………………..... âTS: .…………........

Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ..……………..... podává n á v r h , aby byl
vydán na obvinûného ...........…………...., nar. ...……………....., naposledy bytem .....………….........., kter˘ je policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âR v ...……….... pod âTS: ………... stíhán pro trestn˘ ãin ....………....
podle § .………... tr. zák., jehoÏ se mûl dopustit tím, Ïe ................................... (uvede se struãn˘ popis skutku v souladu s usnesením o zahájení trestního stíhání)
1) pﬁíkaz k zatãení podle § 69 odst. 1 tr. ﬁ.,
2) evropsk˘ zat˘kací rozkaz podle § 405 odst. 1 tr. ﬁ.
Ve vztahu k obvinûnému .…………..... jsou dány dÛvody vazby podle § 67 písm. …....) tr. ﬁ. a obvinûného nelze pﬁedvolat,
pﬁedvést nebo zadrÏet a zajistit tak jeho pﬁítomnost u v˘slechu. (uvede se podrobné zdÛvodnûní dÛvodÛ vazby - nestaãí jen odkaz
na zákonn˘ text).
Jedná se o trestn˘ ãin, jehoÏ trestní stíhání není promlãeno a u kterého je stanovena horní hranice trestní sazby nejménû 12
mûsícÛ (§ 404 odst. 2, písm. a) tr. ﬁ.). Jedná se o trestn˘ ãin, kter˘ je moÏné zaﬁadit pod kategorii jednání uvedenou v § 412 odst.
1, 2 písm. …...) tr. ﬁ. (ev. se uvede, Ïe se nejedná o trestn˘ ãin, kter˘ je moÏné zaﬁadit pod kategorii jednání uvedenou v § 412
odst. 1, 2 tr. ﬁ.).
Na základû ......……………. (uvedou se spisové materiály) bylo zji‰tûno, Ïe obvinûn˘ se zdrÏuje v jiném ãlenském státû
a vzhledem k tomu, Ïe je tﬁeba jeho pﬁítomnosti k provádûní procesních úkonÛ trestního stíhání, je tﬁeba jej vyÏádat. Trestní stíhání obvinûného v âeské republice není dosud promlãeno.

státní zástupce OSZ (KSZ, VSZ):
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 8:
V pﬁíloze pﬁedkládan˘ spisov˘ materiál musí zejména obsahovat údaje zaji‰Èující, Ïe obvinûn˘ nebude zamûnûn s jinou osobou a usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ﬁ.) s dokladem o jeho doruãení. Dále se pﬁiloÏí dal‰í spisové materiály nebo jejich opisy, ze kter˘ch zejména vypl˘vá, Ïe se obvinûn˘ zdrÏuje v jiném ãlenském státû (a ve kterém) a proã je tﬁeba jej vyÏádat.
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Vzor ã. 9
Návrh na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu a evropského zat˘kacího rozkazu (§ 384 tr. ﬁ. a § 405 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

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

Vûc: obv. ......................... - trestní stíhání - návrh na vydání mezinárodního zat˘kacího rozkazu a evropského zat˘kacího rozkazu
Pﬁíl.: trestní spis SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âR v .…………………........ âTS: ....……………….....

Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ..……………..... podává návrh, aby na
obvinûného .......……..........., nar. ..………......, naposledy bytem .....………..........., kter˘ je policejním orgánem SluÏby kriminální
policie a vy‰etﬁování Policie âR v ...…………….... pod âTS: .…………. stíhán pro trestn˘ ãin ..………........ podle § .…….... tr.
zák., jehoÏ se mûl dopustit tím, Ïe ................................... (uvede se struãn˘ popis skutku v souladu s usnesením o zahájení
trestního stíhání)
1) byl vydán mezinárodní zat˘kací rozkaz podle § 384 odst. 1 tr. ﬁ.,
2) aby Ministerstvu spravedlnosti âR bylo podle § 386 odst. 1 tr. ﬁ. navrÏeno, aby poÏádalo orgány cizího státu o uvalení
pﬁedbûÏné vazby na obvinûného, neboÈ je tﬁeba zabránit útûku obvinûného,
(pﬁedbûÏná vazba je v ﬁadû cizích státÛ zpravidla vazbou fakultativní; tento návrh by mûl b˘t podáván zejména tehdy,
kdy je v cizinû znám pobyt obvinûného a je tﬁeba naléhavû zabránit jeho útûku),
3) aby Ministerstvu spravedlnosti âR bylo podle § 386 odst. 1 tr. ﬁ. navrÏeno, aby uãinilo dal‰í opatﬁení, která smûﬁují
k vyÏádání obvinûného z ciziny,
4) byl vydán evropsk˘ zat˘kací rozkaz podle § 405 odst. 1 tr. ﬁ.
Jedná se o trestn˘ ãin, jehoÏ trestní stíhání není promlãeno a u kterého je stanovena horní hranice trestní sazby nejménû 12
mûsícÛ (§ 404 odst. 2, písm. a) tr. ﬁ.). Jedná se rovnûÏ o trestn˘ ãin, za kter˘ lze oãekávat uloÏení nepodmínûného trestu odnûtí
svobody v trvání více jak ãtyﬁi mûsíce (§ 385 písm. a) tr. ﬁ.).
Vydáním (pﬁedáním) obv. …………….….. z ciziny nebude obvinûnému zpÛsobena újma zjevnû nepﬁimûﬁená v˘znamu
trestního ﬁízení anebo následkÛm trestného ãinu, a to ani s ohledem na jeho vûk, sociální postavení anebo rodinné pomûry.
U obv. ………....... jsou dány dÛvody vazby podle § 67 písm. .………… tr. ﬁ. a obvinûného nelze pﬁedvolat, pﬁedvést nebo
zadrÏet a zajistit tak jeho pﬁítomnost u v˘slechu. (Uvede se podrobné zdÛvodnûní dÛvodÛ vazby - nestaãí jen odkaz na zákonn˘
text).
Jedná se o trestn˘ ãin, jehoÏ trestní stíhání není promlãeno a u kterého je stanovena horní hranice trestní sazby nejménû 12
mûsícÛ. Jedná se o trestn˘ ãin, kter˘ je moÏné zaﬁadit pod kategorii jednání uvedenou v § 412 odst. 1, 2 písm. ...) tr. ﬁ. (ev. se
uvede, Ïe se nejedná o trestn˘ ãin, kter˘ je moÏné zaﬁadit pod kategorii jednání uvedenou v § 412 odst. 1, 2 tr. ﬁ.).
Na základû ...………....... (uvede se odkaz na konkrétní spisov˘ materiál, z nûhoÏ tvrzené skuteãnosti vypl˘vají) bylo
zji‰tûno, Ïe obvinûn˘ se zdrÏuje v cizinû, pﬁiãemÏ z ............……….. (uvede se odkaz na konkrétní spisov˘ materiál, z nûhoÏ
tvrzené skuteãnosti vypl˘vají) bylo zji‰tûno, Ïe pob˘val i na území jin˘ch ãlensk˘ch státÛ. Vzhledem k tomu, Ïe je tﬁeba jeho
pﬁítomnosti k provádûní procesních úkonÛ trestního stíhání na území âeské republiky, je tﬁeba jej vyÏádat.
státní zástupce OSZ (KSZ, VSZ)
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 9:
Pokud ze spisového materiálu vypl˘vá, Ïe obvinûn˘ pob˘val jak na území jin˘ch ãlensk˘ch státÛ, tak jin˘ch cizích státÛ, je vhodné
podat návrh na vydání evropského zat˘kacího rozkazu, jehoÏ podkladem je mezinárodní zat˘kací rozkaz. Napﬁ. vypl˘vá-li ze spisového
materiálu, Ïe obvinûn˘ cestuje mezi státy Evropské unie a USA, mÛÏe k jeho zadrÏení reálnû dojít jak na území ãlensk˘ch státÛ Evropské
unie, tak na území USA. V takov˘ch pﬁípadech je vhodné, aby Ministerstvo spravedlnosti bylo informováno soudem rovnûÏ o tom, Ïe
v dané trestní vûci byl vydán nejen mezinárodní zat˘kací rozkaz, ale také evropsk˘ zat˘kací rozkaz.
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Vzor ã. 10
Návrh na doãasné pﬁevzetí pﬁedávané osoby (§ 407 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

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

Ke sp. zn.:
Vûc: obv. .........…………............... - trestní stíhání - návrh na doãasné pﬁevzetí pﬁedávané osoby
Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ..…………..... podává podle § 407 odst. 1 tr. ﬁ.
návrh,
aby .....…………...... (pﬁíslu‰n˘ orgán doÏádaného ãlenského státu), byl poÏádán o doãasné pﬁedání obv.
..……………......... na území âeské republiky za úãelem provedení úkonÛ trestního ﬁízení.
Okresní soud v ..…………….... vydal dne ………........ pod sp. zn. .…………...... evropsk˘ zat˘kací rozkaz k zatãení na
obvinûného ........……........., nar. ....…………...., obãana …………..., naposledy bytem ………................, kter˘ je stíhán pro
trestn˘ ãin .…………...... podle § .……….. tr. zák.
Pﬁítomnost obvinûného na území âeské republiky je naléhavû potﬁeba k provedení úkonÛ nezbytn˘ch k trestnímu stíhání,
neboÈ se jedná o trestní vûc, ve které jsou stíháni dal‰í spoluobvinûní a vzhledem k okolnostem pﬁípadu není vhodné vylouãit obv.
…………………..... k samostatnému trestnímu ﬁízení (ev. se uvedou jiné dÛvody, pro které je nutné naléhavû zajistit pﬁítomnost
obvinûného na území âR).
Pﬁítomnost obvinûného na území âeské republiky je potﬁeba k provedení tûchto úkonÛ:
- (popis úkonÛ, kter˘ch se má obvinûn˘ osobnû na území âeské republiky zúãastnit).
Dobu, po kterou bude pﬁítomnost obvinûného na území âeské republiky nezbytná k provedení tûchto úkonÛ, lze odhadnout
na 1 mûsíc (ev. se uvede jiná lhÛta).

Státní zástupce OSZ (KSZ, VSZ):
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 10:
Ustanovení § 407 tr. ﬁ. umoÏÀuje pﬁedsedovi senátu, v pﬁípravném ﬁízení soudci, kter˘ vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz, Ïádat
pﬁíslu‰n˘ orgán pﬁedávajícího státu o doãasné pﬁedání obvinûného na území âR. O doãasné pﬁedání je moÏné Ïádat za úãelem
provedení úkonÛ nezbytn˘ch pro trestní ﬁízení. V pﬁípravném ﬁízení mÛÏe soudce Ïádat pﬁíslu‰n˘ orgán pﬁedávajícího státu
o doãasné pﬁedání obvinûného pouze na návrh státního zástupce. Zda bude osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, doãasnû pﬁedána na území
âR, plnû závisí na rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu pﬁedávajícího ãlenského státu.
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Vzor ã. 11
Návrh na vzetí do pﬁedbûÏné vazby (§ 410, § 396 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Krajské státní zastupitelství v ...................................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Krajskému soudu
v ..........................
_______________

Vûc: .………………...., nar. ..…………... - návrh na vzetí do pﬁedbûÏné vazby
Pﬁíloha: - sdûlení Národní centrály SIRENE Praha ze dne ..………….........
- evropsk˘ zat˘kací rozkaz .…………...... soudu (ev. jiného k tomu pﬁíslu‰ného orgánu jiného ãlenského státu)
v ....………………...... ze dne ……………...... sp. zn. ..………….... (je-li k dispozici)
- protokol o v˘slechu ..…………....... pﬁed policejním orgánem

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v ..………………...... ve shora uvedené vûci pﬁedkládá v pﬁíloze uveden˘
spisov˘ materiál a n a v r h u j e , aby podle § 410 ve spojení s § 396 odst. 1 tr. ﬁ. byl
vzat do pﬁedbûÏné vazby
.........…………………....., narozen˘ .………………........, státní pﬁíslu‰ník ………………..., trvale bytem ………....,
v âeské republice pﬁechodnû bytem ........……………........, t. ã. umístûn v policejní cele ......................., s úãinností vazby od
omezení osobní svobody, to jest ode dne ……………........ v .……….... hodin.
Jmenovan˘ byl zadrÏen v ..………................... dle sdûlení Národní centrály SIRENE Praha ze dne …….......... na podkladû
evropského zat˘kacího rozkazu vydaného ……………..... soudem (uvede se ev. oznaãení jiného k tomu pﬁíslu‰ného orgánu
jiného ãlenského státu) ve ....…………..... ze dne ....………..... spisové znaãky .....……….......... .
U obv. ..……….... jsou dány podle § 410 ve spojení s § 396 odst. 1 tr. ﬁ. obavy z útûku, neboÈ ............ (Uvede se podrobné
zdÛvodnûní dÛvodÛ útûkové vazby, zejména v pﬁípadû, kdy cizí stát poÏádal o pﬁedbûÏnou vazbu - nestaãí jen odkaz na zákonn˘
text).
PﬁedbûÏné ‰etﬁení podle § 409 tr. ﬁ. provádí Krajské státní zastupitelství v ..…………........... .

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 11:
Omezení osobní svobody hledané osoby v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení:
1. ZadrÏet osobu, o jejíÏ vydání jde, mÛÏe podle § 410 ve spojení s § 395 odst. 1 tr. ﬁ. pouze státní zástupce nebo na jeho
pﬁíkaz policejní orgán, je-li dán dÛvod vazby, neboÈ evropsk˘ zat˘kací rozkaz justiãního orgánu jiného ãlenského státu není na
na‰em území pﬁímo vykonateln˘, ale je pouze dÛvodem k zadrÏení. Policejní orgán mÛÏe zadrÏet podezﬁelého i bez pﬁedchozího
souhlasu státního zástupce, je v‰ak povinen provedené zadrÏení státnímu zástupci bezodkladnû ohlásit a pﬁedat mu opis protokolu,
kter˘ sepsal pﬁi zadrÏení.
ZadrÏenou osobu je tﬁeba ve lhÛtû 48 hod. od zadrÏení pﬁedat soudu, pﬁiãemÏ pﬁed podáním návrhu k soudu musí b˘t tato
osoba vyslechnuta policejním orgánem (§ 410, § 395 odst. 2 tr. ﬁ.). Pﬁedseda senátu je pak povinen vyslechnout zadrÏenou
osobu do 24 hod. od doruãení návrhu státního zástupce na vzetí do pﬁedbûÏné vazby podle § 410 ve spojení s § 396 odst. 3 tr.
ﬁ., a rozhodnout o nûm (§ 77 odst. 2 a § 410, § 396 odst. 1 tr. ﬁ.).
2. Osobû, o jejíÏ pﬁedání jde, musí b˘t ustanoven obhájce (§ 36 odst. 4 písm. c) per analogiam, § 403 odst. 3, § 394 odst.
3 tr. ﬁ.).
3. O pﬁedbûÏné vazbû podle § 410, § 396 odst. 1 tr. ﬁ. soud rozhoduje pouze na návrh státního zástupce provádûjícího
pﬁedbûÏné ‰etﬁení, a to v dobû pﬁed rozhodnutím o pﬁedání, pﬁiãemÏ jedin˘m dÛvodem této vazby je nutnost zamezení útûku této
osoby. K tomuto návrhu státní zástupce pﬁipojí evropsk˘ zat˘kací rozkaz pﬁíslu‰ného orgánu jiného ãlenského státu, pokud mu
tento spisov˘ materiál byl doruãen, a sdûlení Národní centrály SIRENE Praha.
4. Proti rozhodnutí o vzetí do vazby podle § 410, § 396 odst. 1 tr. ﬁ. je pﬁípustná stíÏnost, která nemá odkladn˘ úãinek
(§ 410, § 396 odst. 7 tr. ﬁ.).
5. O propu‰tûní osoby, o jejíÏ pﬁedání jde, z pﬁedbûÏné vazby rozhoduje státní zástupce provádûjící pﬁedbûÏné ‰etﬁení podle
§ 410, § 396 odst. 5 tr. ﬁ. na návrh této osoby nebo i bez návrhu:
a) pominou-li dÛvody útûkové vazby,
b) jestliÏe pﬁedbûÏné ‰etﬁení bylo zahájeno bez doruãení originálu evropského zat˘kacího rozkazu a tento originál
evropského zat˘kacího rozkazu nebyl âeské republice doruãen do 40 dnÛ ode dne vzetí do vazby. Propu‰tûní v takovém
pﬁípadû nevyluãuje nové vzetí do vazby, pokud originál evropského zat˘kacího rozkazu dojde dodateãnû.
6. Na ﬁízení o Ïádosti osoby o propu‰tûní z pﬁedbûÏné vazby se pﬁimûﬁenû pouÏijí ustanovení § 72 odst. 2, § 73, § 73a
a § 73b odst. 3 tr. ﬁ. (§ 410, § 396 tr. ﬁ.)
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Vzor ã. 12
Návrh na rozhodnutí o pﬁedání (§ 411 odst. 1 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Krajské státní zastupitelství v ....................................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Krajskému soudu
v ..........................
_______________

Vûc: .……………...., nar. .…...... - návrh na rozhodnutí o pﬁedání k trestnímu stíhání (v˘konu trestu) do ...........................
Pﬁíloha: - evropsk˘ zat˘kací rozkaz ...…….... soudu (ev. jiného justiãního cizozemského orgánu, kter˘ vydal evropsk˘ zat˘kací
rozkaz) ve .....……….... ze dne .…………... sp. zn. ............ s pﬁekladem
- protokol o v˘slechu ....…………….... pﬁed státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v ......……..... dne ........…...
- opis z evidence Rejstﬁíku trestÛ
(pﬁiloÏí se dal‰í písemnosti v konkrétní vûci)

Po provedeném pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle § 409 tr. ﬁ. státní zástupce Krajského státního zastupitelství v ........ pﬁedkládá
v pﬁíloze uveden˘ spisov˘ materiál a podle § 411 odst. 1 tr. ﬁ. n a v r h u j e , aby Krajsk˘ soud v ....... rozhodl takto:
Pﬁedává se
.....……………….........., nar. ....………...., trvale bytem .…………..…............, v âeské republice pﬁechodnû bytem
..................., t. ã. ve pﬁedbûÏné vazbû ve Vazební vûznici …….........., k trestnímu stíhání (v˘konu trestu) do
....……….........(uvede se cílov˘ stát) pro skutek uveden˘ v evropském zat˘kacím rozkazu ...………….... soudu (uvede se ev.
oznaãení jiného justiãního cizozemského orgánu, kter˘ vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz) ve .………....... ze dne …...... sp. zn.
..………........ .
.... byl zadrÏen orgány Policie âR dne .………....... v ……..... hod. v …………...... Státní zástupce Krajského státního
zastupitelství v ……... podal dne .……....... v …….... hod. u Krajského soudu v …………......... návrh na vzetí jmenovaného do
pﬁedbûÏné vazby. Usnesením soudce Krajského soudu v ..... sp. zn. Nt ..………..... ze dne .………..... byl ..…………......... podle
§ 410 ve spojení s § 396 odst. 1 tr. ﬁ. vzat do pﬁedbûÏné vazby. Vazba zapoãala okamÏikem omezení osobní svobody, tj. dne
..……………...... v ....……... hod.
Podle § 409 tr. ﬁ. zahájil státní zástupce Krajského státního zastupitelství v …………..... pﬁedbûÏné ‰etﬁení. V jeho rámci
bylo zji‰tûno následující: ....………....... .
Z evropského zat˘kacího rozkazu ...…………... soudu (uvede se ev. oznaãení jiného justiãního cizozemského orgánu,
kter˘ vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz) ve .…………........ ze dne ..…………...... sp. zn. ...……..... vypl˘vá, Ïe ........…………. je
dÛvodnû podezﬁel˘ ze spáchání (byl odsouzen) ....……........... (cituje se obsah evropského zat˘kacího rozkazu, zejména skutek
a jeho právní kvalifikace podle trestního zákona doÏadujícího ãlenského státu).
———————————————Následuje text podle jedné z níÏe uveden˘ch alternativ a) nebo b):
(a) pro pﬁípad, Ïe skutek spadá pod jednání uvedená v § 412 odst. 1 a 2 tr.ﬁ.
Skutek uveden˘ v tomto evropském zat˘kacím rozkazu je moÏné podﬁadit pod jednání uvedené v § 412 odst. 1 a 2 tr. ﬁ.
S ohledem na dobu jeho spáchání trestnost ãinu v doÏadujícím ãlenském státû z dÛvodu promlãení nezanikla. Stíhání ãinu
uvedeného v tomto evropském zat˘kacím rozkazu nespadá do pÛsobnosti právních pﬁedpisÛ âeské republiky. (nebo: Stíhání ãinu
uvedeného v tomto evropském zat˘kacím rozkazu spadá do pÛsobnosti právních pﬁedpisÛ âeské republiky a jeho trestnost
z dÛvodu promlãení v âeské republice nezanikla - viz § 411 odst. 6, písm. b) tr. ﬁ.)
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(b) pro pﬁípad, Ïe skutek nespadá pod jednání uvedená v § 412 odst. 1 a 2 tr. ﬁ.
Skutek uveden˘ v tomto evropském zat˘kacím rozkazu není moÏné podﬁadit pod jednání uvedené § 412 odst. 1 a 2 tr. ﬁ. Z v˘pisu
z trestního zákona .…………...... (doÏadujícího ãlenského státu) pﬁiloÏeného k evropskému zat˘kacímu rozkazu ………….......
(orgánu cizozemského státu) ze dne .……….... vypl˘vá, Ïe za spáchání shora popsaného trestného ãinu by jmenovanému hrozilo
uloÏení trestu odnûtí svobody na dobu .………….......... .
Jednání ..........…………......... (jméno hledané osoby) tak, jak je popsáno ve shora zmínûném evropském zat˘kacím rozkazu
....………......... soudu (uvede se ev. oznaãení jiného justiãního cizozemského orgánu, kter˘ vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz) ve
.....…………...., by podle trestního zákona âeské republiky mohlo b˘t kvalifikováno jako trestn˘ ãin ....………............ podle
§ ...………..... tr. zák., a za tento trestn˘ ãin by mu hrozilo uloÏení trestu odnûtí svobody od .………... do ………...... let.
Jak vypl˘vá ze srovnání trestních sazeb stanoven˘ch trestními zákony obou státÛ, je nepochybné, Ïe trestn˘ ãin, pro nûÏ se
o pﬁedání Ïádá, je trestn˘m ãinem podléhajícím pﬁedání. S ohledem na dobu spáchání ãinu jeho trestnost z dÛvodu promlãení ani
v jednom z obou státÛ nezanikla.
———————————————RovnûÏ nebyly zji‰tûny Ïádné jiné právní pﬁekáÏky uvedené v § 409 odst. 3 a § 411 odst. 6 tr. ﬁ., jeÏ by pﬁedání bránily.
.....…………............ je státním pﬁíslu‰níkem ...………..... Na území âeské republiky není proti nûmu v souãasnosti vedeno
Ïádné trestní ﬁízení a v minulosti zde rovnûÏ nebyl nikdy odsouzen.
Z jeho v˘povûdi uãinûné dne ......………. pﬁed státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v ……….......... ve
smyslu § 409 odst. 2 tr. ﬁ. vypl˘vá, Ïe nesouhlasí se sv˘m pﬁedáním k trestnímu stíhání (v˘konu trestu) do .………….... pro ãin
uveden˘ v evropském zat˘kacím rozkazu. Dále uvedl, Ïe jeho pobyt na území âeské republiky mûl b˘t pouze doãasn˘ a Ïe zde
nemá Ïádné rodinné a podobné vazby.
Z provedeného pﬁedbûÏného ‰etﬁení lze uãinit závûr, Ïe jsou splnûny v‰echny podmínky stanovené trestním ﬁádem pro
pﬁedání této osoby.
(1. pro pﬁípad, Ïe byly do podání návrhu na pﬁedání státnímu zástupci doruãeny dva, ev. více zat˘kacích rozkazÛ - § 419
tr. ﬁ., je tﬁeba rovnûÏ uvést, kterému evropskému zat˘kacímu rozkazu má soud vyhovût a tento návrh odÛvodnit okolnostmi,
závaÏností a místem spáchání trestn˘ch ãinÛ, datem vydání evropsk˘ch zat˘kacích rozkazÛ a zda byly vydány za úãelem
trestního stíhání nebo v˘konu trestu odnûtí svobody nebo ochranného opatﬁení spojeného s omezením svobody).
(2. pro pﬁípad, Ïe byly do podání návrhu na pﬁedání státnímu zástupci doruãeny dva, ev. více zat˘kacích rozkazÛ a Ïádost
o vydání - § 420 tr. ﬁ., je tﬁeba soud na tuto skuteãnost v tomto návrhu v˘slovnû upozornit).

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 12:
1. O pﬁedání ve smyslu § 411 odst. 1 tr. ﬁ. mÛÏe krajsk˘ soud, v jehoÏ obvodu osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, má pobyt nebo byla
zadrÏena, rozhodnout v˘luãnû na návrh státního zástupce. Pﬁíslu‰n˘ k podání návrhu je státní zástupce, kter˘ konal pﬁedbûÏné
‰etﬁení.
2. PﬁedbûÏné ‰etﬁení podle § 409 odst. 1 tr. ﬁ. zaãíná v okamÏiku, kdy byla zadrÏena osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, anebo kdy
pﬁíslu‰n˘ justiãní orgán jiného ãlenského státu, Ministerstvo spravedlnosti, Nejvy‰‰í státní zastupitelství nebo Policejní prezídium
zaslaly Ïádost cizího státu o vydání pﬁíslu‰nému státnímu zástupci.
Státním zástupcem pﬁíslu‰n˘m k pﬁedbûÏnému ‰etﬁení, podání návrhu na vzetí do pﬁedbûÏné vazby podle § 410 ve spojení
s § 396 odst. 1 tr. ﬁ., jakoÏ i k návrhu na pﬁedání po skonãení pﬁedbûÏného ‰etﬁení je státní zástupce krajského státního
zastupitelství, které pÛsobí pﬁi krajském soudu, v jehoÏ obvodu osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, má pobyt nebo byla zadrÏena.
Tak jako ve vydávacím ﬁízení, je pﬁedbûÏné ‰etﬁení i v ﬁízení o pﬁedání zvlá‰tním druhem ﬁízení, které z obsahového hlediska
není trestním stíháním. Z hlediska promlãení tedy ani zde nemohou nastat Ïádné úãinky (srov. § 67 odst. 2 aÏ 4 tr. zák.).
PﬁedbûÏné ‰etﬁení není institutem mezinárodního, ale vnitrostátního práva. Neplatí pro nûj zásady ústnosti, veﬁejnosti
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a bezprostﬁednosti (§ 2 odst. 10 aÏ 12 tr. ﬁ.). T˘ká se jak pﬁedání k trestnímu stíhání, tak i k v˘konu trestu nebo ochranného
opatﬁení spojeného s odnûtím svobody.
Úãelem pﬁedbûÏného ‰etﬁení podle § 409 odst. 1 tr. ﬁ. není zji‰tûní, zda osoba, o jejíÏ pﬁedání jde, spáchala trestn˘ ãin, pro
kter˘ je její pﬁedání Ïádáno. ¤ízení o pﬁedání do jiného ãlenského státu podle § 408 a násl. tr. ﬁ. není souãástí trestního stíhání
v âR, a proto se v nûm neuplatní pﬁíslu‰ná ustanovení trestního ﬁádu ohlednû pﬁedmûtu a rozsahu dokazování v trestním stíhání
(§ 89 odst. 1 tr. ﬁ.). Smyslem pﬁedbûÏného ‰etﬁení tedy není obstarávat stejné dÛkazy jako v pﬁípravném ﬁízení, ale zjistit, zda jsou
zde podmínky pro pﬁedání.
Státní zástupce pﬁi pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle § 409 tr. ﬁ. zkoumá zejména:
a) zda je vyÏádaná osoba trestnû odpovûdná podle právního ﬁádu âR vzhledem ke svému vûku,
b) zda skutek popsan˘ v evropském zat˘kacím rozkazu spadá pod nûkterou z kategorií jednání uveden˘ch v § 412 odst. 1, 2 tr.
ﬁ.; v takovém pﬁípadû státní zástupce zkoumá okolnosti promlãení podle trestního zákona âR pouze v pﬁípadû, Ïe stíhání
tohoto trestného ãinu spadá do pÛsobnosti trestních pﬁedpisÛ âR,
c) pokud skutek popsan˘ v evropském zat˘kacím rozkazu nespadá pod Ïádnou z kategorií jednání uveden˘ch v § 412 odst.
1, 2 tr. ﬁ., zda se Ïádá o pﬁedání pro skutek trestn˘ podle práva obou státÛ, vãetnû tohoto, zda trestnost tohoto ãinu
nezanikla z dÛvodu promlãení ani v doÏadujícím ãlenském státû ani v âR,
e) zda se na skutek popsan˘ v evropském zat˘kacím rozkazu nevztahuje v âR amnestie,
f) zda vyÏádaná osoba byla v âR nebo cizím státû za tent˘Ï skutek jiÏ pravomocn˘m rozhodnutím odsouzena a trest byl jiÏ
vykonán, nebo je právû vykonáván, nebo ho jiÏ nelze vykonat, anebo trestní ﬁízení bylo v âeské republice nebo jiném
ãlenském státû pravomocn˘m rozhodnutím skonãeno, a zda byla taková rozhodnutí v pﬁedepsaném ﬁízení zru‰ena,
g) zda vyÏádaná osoba není v âR trestnû stíhána pro stejn˘ ãin, pro kter˘ byl evropsk˘ zat˘kací rozkaz vydán,
h) zda proti vyÏádané osobû není vedeno v âR trestní stíhání pro tent˘Ï nebo jin˘ skutek,
i) v pﬁípadû, Ïe vyÏádaná osoba byla vydána na území âR z jiného státu nebo pﬁedána z jiného ãlenského státu, zda tyto státy
udûlily svÛj souhlas podle § 421 odst. 1, 3 tr. ﬁ.
Vzhledem k tomu, Ïe rozhodnutí o udûlení azylu v âR je platné na celém území Evropské unie (postavení vyÏádané osoby
z hlediska udûlení azylu tedy není na území jiného ãlenského státu zhor‰eno) a k tomu, Ïe s dal‰ím pﬁedáním jinému ãlenskému státu
âeská republika udûluje svÛj souhlas, udûlení azylu hledané osobû na území âR nebrání pﬁedání vyÏádané osoby do jiného ãlenského
státu.
Státní zástupce rovnûÏ v kaÏdém pﬁípadû zkoumá, zda vyÏádaná osoba je státním obãanem âR nebo zda má v âR trval˘
pobyt. Pokud je tato osoba - obãan âR vyÏadována:
a) k trestnímu stíhání, státní zástupce navrhne její pﬁedání s podmínkou, Ïe tato osoba bude vrácena k v˘konu trestu odnûtí
svobody nebo ochranného léãení nebo ochranné v˘chovy do âeské republiky, pokud jí bude uloÏen takov˘ druh trestu
nebo ochranného opatﬁení a tato osoba po vynesení rozsudku ve vyÏadujícím státû nevysloví souhlas s v˘konem trestu
nebo ochranného opatﬁení ve vyÏadujícím státû,
b) k v˘konu trestu odnûtí svobody nebo ochranného léãení nebo ochranné v˘chovy a osoba pﬁed pﬁíslu‰n˘m soudem do
protokolu prohlásí, Ïe:
- souhlasí s v˘konem trestu nebo ochranného opatﬁení ve vyÏadujícím státû, státní zástupce navrhne její pﬁedání,
- se odmítá podrobit v˘konu tohoto trestu nebo ochranného opatﬁení ve vyÏadujícím státû, státní zástupce navrhne zamítnout
její pﬁedání a souãasnû navrhne, aby podle § 417 odst.1 tr. ﬁ. soud vyÏádal ovûﬁenou kopii vykonatelného rozhodnutí na
jehoÏ základû byl evropsk˘ zat˘kací rozkaz vydán, s pﬁekladem.
3. V ﬁízení o pﬁedání musí mít osoba, o jejíÏ pﬁedání bylo poÏádáno, obhájce (§ 36 odst. 4 per analogiam a § 403 odst. 3 ve
spojení s § 394 odst. 3 tr. ﬁ.), a to jiÏ v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení, nejpozdûji v‰ak pﬁed zapoãetím v˘slechu podle § 409 odst.
2 tr. ﬁ. Na postup pﬁi zvolení (ustanovení) obhájce se uÏije obecn˘ch ustanovení § 37 aÏ § 40a tr. ﬁ. Ustanovení § 41 tr. ﬁ. o právech
a povinnostech obhájce pﬁimûﬁenû platí téÏ v ﬁízení o pﬁedání. Obhájce mÛÏe b˘t pﬁítomen pﬁi v˘slechu této osoby státním
zástupcem podle § 409 odst. 2 tr. ﬁ., jinak mÛÏe ãinit jen návrhy, Ïádosti a vyjádﬁení. Státní zástupce je povinen vãas vyrozumût
obhájce o dobû a místu konání v˘slechu podle § 409 odst. 2 tr. ﬁ.
V˘slech v pﬁedbûÏném ‰etﬁení podle ustanovení § 409 odst. 2 tr. ﬁ. není v˘slechem osoby v procesním postavení obvinûného
a neuÏijí se na nûj ustanovení § 91 aÏ § 95 tr. ﬁ. Smyslem v˘slechu je ovûﬁit si i touto cestou, zda jsou splnûny podmínky pro pﬁedání
(§ 409 odst. 1 tr. ﬁ.), seznámit osobu, o jejíÏ pﬁedání jde, s obsahem evropského zat˘kacího rozkazu, s moÏností souhlasit s pﬁedáním
a s dÛsledky tohoto souhlasu a dále s moÏností vzdát se uplatnûní zásady speciality podle ustanovení § 406 odst. 1 tr. ﬁ., vãetnû
dÛsledkÛ vzdání se uplatnûní této zásady.
4. V návrhu státní zástupce uvede ve‰keré známé údaje k osobû, o jejíÏ pﬁedání jde, shrne v˘sledky pﬁedbûÏného ‰etﬁení
a k návrhu pﬁiloÏí originál evropského zat˘kacího rozkazu jiného ãlenského státu a dal‰í spisov˘ materiál, kter˘ shromáÏdil
v prÛbûhu pﬁedbûÏného ‰etﬁení.
V návrhu musí státní zástupce pﬁedev‰ím uvést, jak˘ postup soudu navrhuje:
a) pokud má po provedeném pﬁedbûÏném ‰etﬁení za to, Ïe jsou tu podmínky pro pﬁedání takové osoby, navrhne soudu, aby
bylo rozhodnuto o pﬁedání vyÏádané osoby podle § 411 odst. 1 tr .ﬁ.,
b) má-li za to, Ïe je moÏné pﬁedat takovou osobu pouze s podmínkami uveden˘mi v § 411 odst. 1, 7, 8 nebo 10 tr. ﬁ., navrhne
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soudu pﬁedání vyÏádané osoby s tûmito podmínkami,
c) má-li za to, Ïe je moÏné pﬁedat vyÏádanou osobu aÏ po pravomocném skonãení trestního ﬁízení, které se proti ní v âeské
republice pro jin˘ trestn˘ ãin vede, ãi po vykonání trestu za jin˘ trestn˘ ãin, neÏ pro kter˘ je Ïádáno o pﬁedání, navrhne
soudu, aby rozhodl o pﬁedání takové osoby s odkladem podle § 411 odst. 1 a 9 tr. ﬁ. a navrhne dobu tohoto odkladu (napﬁ.
do pravomocného skonãení trestního stíhání v âR nebo po vykonání trestu v âR),
d) jestliÏe státní zástupce dospûje k závûru, Ïe tu podmínky pro pﬁedání osoby nejsou, navrhne soudu, aby bylo rozhodnuto
o zamítnutí pﬁedání podle § 411 odst. 2, 6 tr. ﬁ.
Dospûje-li státní zástupce provádûjící pﬁedbûÏné ‰etﬁení k závûru, Ïe evropsk˘ zat˘kací rozkaz neobsahuje v‰echny
náleÏitosti, ev. pokud má pochybnosti, zda v jiném ãlenském státû jiÏ nedo‰lo k promlãení skutku uvedeného v evropském zat˘kacím
rozkazu, vyÏádá si sám pﬁímo od justiãního orgánu jiného ãlenského státu, kter˘ evropsk˘ zat˘kací rozkaz vydal, dodatkové
informace. Pokud skutek uveden˘ v evropském zat˘kacím rozkazu nespadá pod Ïádnou z kategorií uveden˘ch v § 412 odst. 1 ,2
tr. ﬁ., státní zástupce rovnûÏ vyÏádá spisové materiály podstatné pro posouzení oboustranné trestnosti skutku (zejména znûní
ustanovení trestního zákona doÏadujícího ãlenského státu t˘kající se právní kvalifikace skutku uvedeného v evropském zat˘kacím
rozkazu, vãetnû ustanovení o promlãení), pokud nebyly pﬁedloÏeny s originálem evropského zat˘kacího rozkazu.
5. JestliÏe se evropsk˘ zat˘kací rozkaz t˘ká více trestn˘ch ãinÛ, které byly spáchány více skutky, podmínky pro pﬁedání se
zkoumají u kaÏdého trestného ãinu samostatnû. Pﬁichází v úvahu vyslovit, Ïe vyÏádaná osoba se pﬁedává jen pro nûkteré z tûchto
trestn˘ch ãinÛ, i kdyÏ v jiném ãlenském státû byl ohlednû tûchto trestn˘ch ãinÛ vydán jedin˘ rozsudek a uloÏen spoleãn˘ trest (srov.
rozh. ã. 49/1996 Sb. rozh. tr. per analogiam).
6. JestliÏe se evropsk˘ zat˘kací rozkaz t˘ká více trestn˘ch ãinÛ, z nichÏ nûkteré byly spáchány pﬁed 1. 11. 2004, je tﬁeba vést
pﬁedbûÏné ‰etﬁení t˘kající se:
a) skutkÛ spáchan˘ch pﬁed 1. 11. 2004 podle § 394 tr. ﬁ. a soudu po vyÏádání Ïádosti o vydání a dal‰ích extradiãních
materiálÛ podat návrh na pﬁípustnost vydání podle § 397 odst. 1 tr. ﬁ. (ev. nepﬁípustnost vydání podle § 397 odst. 2 tr. ﬁ.),
b) skutkÛ spáchan˘ch po 1. 11. 2004 podle § 409 tr. ﬁ. a soudu podat návrh na pﬁedání podle § 411 odst. 1 (ev. pﬁedání
s podmínkou podle § 411 odst. 1, 7, 8 nebo 10 tr. ﬁ., anebo zamítnutí pﬁedání podle § 411 odst. 2, 6 tr. ﬁ.).
7. Proti rozhodnutí o pﬁedání podle § 411 odst. 1 tr. ﬁ., rozhodnutí o zamítnutí pﬁedání podle § 411 odst. 2, 6 tr. ﬁ. a o vzetí
do pﬁedávací vazby podle § 411 odst. 3 tr. ﬁ. je pﬁípustná stíÏnost, jeÏ má odkladn˘ úãinek (§ 411 odst. 5 tr. ﬁ.). Proti rozhodnutí
o propu‰tûní vyÏádané osoby z vazby má stíÏnost státního zástupce odkladn˘ úãinek pouze tehdy, byla-li podána ihned po
vyhlá‰ení rozhodnutí.
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Vzor ã. 13
Písemné vyjádﬁení státního zástupce k uznání vykonatelného rozhodnutí, na jehoÏ základû byl vydán evropsk˘ zat˘kací
rozkaz (§ 417 odst. 4 ve spojení s § 452 odst. 3 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Krajské státní zastupitelství v ....................................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Krajskému soudu
v ..........................
_______________

Vûc: …………………......, nar. ..……………….... - návrh na uznání rozhodnutí soudu (uvede se oznaãení soudu jiného
ãlenského státu, kter˘ uloÏil obãanu âR nepodmínûn˘ trest odnûtí svobody)

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v ...…………….... podle § 417 odst. 4 trestního ﬁádu n a v r h u j e , aby
Krajsk˘ soud v ...……….... uznal, Ïe rozsudek soudu (uvede se oznaãení soudu jiného ãlenského státu, kter˘ uloÏil obãanu âR
nepodmínûn˘ trest odnûtí svobody) ze dne ....……………......, ã.j. ………….......... a trest uloÏen˘ tímto soudem jiného ãlenského
státu pﬁemûnil na trest, kter˘ by mohl uloÏit, jestliÏe by v ﬁízení o spáchaném ãinu rozhodoval.
Dne ..……………...... Krajsk˘ soud v ....…………....., pod sp. zn.. ……………........... podle § 411 odst. 2 a 6 písm. e) tr.
ﬁ. rozhodl o tom, Ïe vyÏádaná osoba ...……………....., nar. …………......., obãan âeské republiky (mající v âeské republice
trval˘ pobyt) nebude pﬁedána do ……………........ (oznaãení jiného ãlenského státu), neboÈ tato osoba prohlásila, Ïe se odmítá
podrobit v˘konu trestu odnûtí svobody v tomto státû.
Skutek popsan˘ ve shora uvedeném rozsudku soudu v .……………….......... by bylo moÏné v âeské republice posoudit jako
trestn˘ ãin .……………........ podle § .....……….... tr. zák.

státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 13:
Prohlá‰ení vyÏádané osoby, obãana âeské republiky nebo osoby mající v âeské republice trval˘ pobyt, Ïe se odmítá podrobit
v˘konu nepodmínûného trestu odnûtí svobody v ãlenském státû, kter˘ vydal evropsk˘ zat˘kací rozkaz za úãelem v˘konu trestu
odnûtí svobody, je jedním dÛvodÛ pro zamítnutí pﬁedání vyÏádané osoby (§ 411 odst. 6 písm. e) tr. ﬁ.).
V takovém pﬁípadû vzniká âeské republice závazek uznat rozsudek soudu jiného ãlenského státu, kter˘m byl obãanu âeské
republiky nebo osobû mající v âeské republice trval˘ pobyt, uloÏen nepodmínûn˘ trest odnûtí svobody.
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Vzor ã. 14
Îádost o právní pomoc v cizinû (§ 427 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

PILNÉ
VAZBA
pﬁesné oznaãení státního zastupitelství,
soudu nebo jiného orgánu cizího státu,
u nûhoÏ se právní pomoc vyÏaduje
(pokud není Ïádost zasílána pﬁím˘m právním stykem a státnímu zástupci není pﬁesnû známo, kter˘ orgán v cizinû je pﬁíslu‰n˘
k vyﬁízení jeho Ïádosti, postaãí uvést - „orgánu pﬁíslu‰nému pro ……………......“ s uvedením místa, kde má b˘t úkon proveden)
.........………………........ oznaãení cizího státu
(nutno uvést oficiální název)
__________________________________

Vûc: obvinûn˘ ......…………................ - Ïádost o právní pomoc v trestní vûci v .......……………......
Pﬁíloha: pouãení svûdka a po‰kozeného s pﬁekladem do ....………….......... jazyka (uvede se pﬁíslu‰n˘ cizí jazyk)
(pﬁípadnû jakékoli jiné spisové materiály s pﬁekladem, kter˘ch je tﬁeba k ﬁádnému vyﬁízení Ïádosti v cizinû)

S odvoláním na Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (popﬁ. se uvede odkaz
na jinou mnohostrannou mezinárodní smlouvou nebo na dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, pokud
existuje) Ïádám o právní pomoc pro trestní ﬁízení vedené proti obvinûnému ...………….., narozenému dne.…………....
v ..……………......., státnímu pﬁíslu‰níku âeské republiky, trvale bytem v ………............., toho ãasu ve vazbû v ...………….,
stíhanému policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âeské republiky, pod ãíslem trestního spisu... pro
trestn˘ ãin .………………….... podle § ..…………....... trestního zákona âeské republiky. (Je-li v trestní vûci stíháno více
obvinûn˘ch, uvedou se údaje ke v‰em obvinûn˘m, proti kter˘m se v dané trestní vûci trestní stíhání vede).
Ustanovení § ...……………..... trestního zákona âeské republiky zní:
(cituje se pﬁíslu‰né ustanovení trestního zákona o trestném ãinu, pro kter˘ je obvinûn˘ stíhán),
(pokud je Ïádáno o provedení úkonu ad III, tj. takového úkonu, u nûhoÏ si cizí státy vût‰inou vyhradily pﬁezkoumání
oboustranné trestnosti, je tﬁeba citovat i ustanovení o promlãení trestního stíhání, tj. § 67 tr. z.).
Uvedeného trestného ãinu se mûl obvinûn˘ ...…………….. dopustit tak, Ïe .....…………………...
(skutek by mûl b˘t popsán pokud moÏno v krátk˘ch vûtách co nejpﬁehlednûj‰ím zpÛsobem).
Aby bylo dále moÏné úãinnû pokraãovat v trestním stíhání obvinûného ....………………... na území âeské republiky, Ïádám
o provedení tûchto úkonÛ v trestním ﬁízení:
I. provedení v˘slechu ....……………….. (jména osob, které mají b˘t vyslechnuty, vãetnû adres jejich pobytu v doÏádaném
státû; místo pobytu svûdka v doÏádaném státû je moÏné si ovûﬁit prostﬁednictvím mezinárodní policejní spolupráce)
v procesním postavení svûdka (ev. obvinûného).
S odkazem na ãlánek 3 odstavec 2 citované Evropské úmluvy Ïádám, aby svûdci byli pﬁed zapoãetím v˘slechu pouãeni
podle trestního ﬁádu âeské republiky. Pouãení je pﬁiloÏeno k této Ïádosti. Skuteãnost, Ïe svûdci byli takto pouãeni, nechÈ je
uvedena v protokolu o v˘slechu tûchto svûdkÛ. (pﬁíp.: obvinûn˘ch; pouãení svûdka, obvinûného nebo po‰kozeného nesmí
obsahovat Ïádné pohrÛÏky poﬁádkov˘mi pokutami nebo pﬁedvedením).
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(Pokud je postupováno podle jiné mezinárodní smlouvy, která tuto moÏnost neobsahuje, nebo v bezesmluvním styku,
uvede se: „Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu ……………...........“ - uvede se oznaãení doÏádaného státu - „Ïádám, aby svûdci
byli pouãení rovnûÏ podle trestního ﬁádu âeské republiky“).
SvûdkÛm (obvinûn˘m) nechÈ jsou poloÏeny následující otázky:
(uvede se v˘ãet jasnû formulovan˘ch otázek, které mají b˘t svûdkÛm ãi obvinûn˘m poloÏeny).
S odkazem na ãlánek 4 citované Evropské úmluvy Ïádám o vyrozumûní o dobû a místû provedení v˘slechu tûchto svûdkÛ
(obvinûn˘ch) a o povolení úãasti u v˘slechu tûmto orgánÛm ãinn˘m v trestním ﬁízení v âeské republice:
- kapitán .......…………...., policejní rada SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování v .…......., Policie âeské republiky,
- JUDr. ..…………........, státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v .......……..... .
Dále Ïádám o povolení úãasti u v˘slechu svûdkÛ tûmto advokátÛm:
iii. JUDr. ………............. , obhájci obvinûného ………............. , advokátu se sídlem ……….............
iv. JUDr. ………............. , obhájci obvinûného ………............. , advokátu se sídlem ……….............
Podle trestního ﬁádu âeské republiky má obhájce obvinûného právo úãastnit se v‰ech úkonÛ provádûn˘ch v pﬁípravném
ﬁízení trestním, jejichÏ v˘sledek mÛÏe b˘t pouÏit jako dÛkaz v ﬁízení pﬁed soudem, pokud si úãast na tûchto úkonech vyhradí.
Obhájce JUDr. ....…………..... poÏádal, aby byl vyrozumíván o v‰ech úkonech pﬁípravného ﬁízení. Z tûchto dÛvodÛ Ïádám, aby
tomuto obhájci obvinûného byla umoÏnûna pﬁítomnost pﬁi doÏádan˘ch v˘sle‰ích. Pokud to právo ....……………….... (oznaãení
doÏádaného státu) neumoÏÀuje, Ïádám, aby tato skuteãnost byla písemnû potvrzena.
(Pokud je postupováno podle jiné mezinárodní smlouvy, která tuto moÏnost neobsahuje, nebo v bezesmluvním styku,
uvede se: „Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu ....……….... (oznaãení doÏádaného státu), Ïádám o vyrozumûní o dobû a místû
provedení v˘slechu svûdkÛ (obvinûn˘ch) a o povolení úãasti u v˘slechu tûmto orgánÛm ãinn˘m v trestním ﬁízení v âeské
republice:“).
Pokud bude pﬁítomnost shora uveden˘ch osob u v˘slechÛ svûdkÛ povolena, Ïádám, aby o dobû a místû v˘slechÛ bylo
s pﬁedstihem 1 mûsíce (ev. se uvede jiná doba, tak aby bylo umoÏnûno v‰em osobám se reálnû vyÏádaného úkonu zúãastnit)
vyrozumûno Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v………………., na adresu: ……….., faxové ãíslo:
…………………….. ke spisové znaãce: .………........ .
II. zaji‰tûní a pﬁedání kopií tûchto písemn˘ch dokladÛ, které se vztahují k této trestní vûci:
(uvede se pﬁesné oznaãení listinn˘ch dÛkazÛ, které mají b˘t zaji‰tûny a jak˘m zpÛsobem se vztahují k trestní vûci).
Îádám, aby tyto písemné doklady ovûﬁeny tak, aby bylo patrno, Ïe souhlasí s originálem.
III. provedení domovních prohlídek v ………………......... (uvede se oznaãení míst, kde mají b˘t provedeny domovní
prohlídky), neboÈ se zde nachází tyto vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice: ...…………......
(oznaãení tûchto vûcí s uvedením, proã jsou tyto vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení).
Îádám, aby domovní prohlídky byly provedeny pokud moÏno v jeden okamÏik. Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu
...………………………..... (oznaãení doÏádaného státu), Ïádám, aby se tûchto domovních prohlídek úãastnili tito zástupci
policejního orgánu âeské republiky .……………........ (uvedou se jména osob).
Pokud bude pﬁítomnost shora uveden˘ch osob u domovních prohlídek povolena, Ïádám, aby o dobû domovních prohlídek
bylo s dostateãn˘m pﬁedstihem vyrozumûno Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ………………….…, na adresu:
………………….., faxové ãíslo: ………………... ke spisové znaãce: ...…………...... .
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn Ïádat soud o povolení domovní prohlídky podle § 83 odstavce 1, vûty první
trestního ﬁádu, kter˘ zní:
“Naﬁídit domovní prohlídku je oprávnûn pﬁedseda senátu a v pﬁípravném ﬁízení na návrh státního zástupce soudce.”
IV. zaji‰tûní tûchto bankovních informací:
a) informace k bankovnímu úãtu ãíslo .......………......, vedenému u .....………...... (název a adresa poboãky banky, která
úãet vede):
- kdy byl tento úãet zaloÏen a k˘m,
- osoby oprávnûné disponovat s tímto úãtem,
(ev. jiné bankovní informace, které je potﬁeba zajistit),
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b) informace k bankovnímu úãtu ãíslo ....……………........, vedenému u ...…………………...... (název a adresa poboãky
banky, která úãet vede): - ........……………………........... ,
c) sledování bankovního úãtu ãíslo ......…………………...., vedeného u .……………........ (název a adresa poboãky banky,
která úãet vede) po dobu ..……….... mûsícÛ. Informace o pohybu na tomto úãtu nechÈ jsou prosím prÛbûÏnû zasílány na Okresní
(Krajské, Vrchní) státní zastupitelství, na adresu: ………..., faxové ãíslo: ………..... ke spisové znaãce: ....…………
(Jedná se o jednu z nov˘ch forem spolupráce, kterou âeská republika neváÏe na existenci mezinárodní smlouvy, av‰ak
je schopna ji zajistit na základû vzájemnosti; v âR se tento úkon provádí podle § 8 odst. 3 tr. ﬁ., pokud by jejím provedením
nedo‰lo k ohroÏení zájmÛ státu – viz § 377 tr. ﬁ; její provedení pﬁi bezesmluvním styku bude plnû záviset na rozhodnutí
doÏádaného státu).
Îádám, aby majitelé tûchto bankovních úãtÛ nebyli vyrozumûni o tom, Ïe byly vyÏádány informace t˘kající se jejich
bankovních úãtÛ.
Tyto bankovní informace jsou nezbytné pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice z tûchto dÛvodÛ: ......…………... (popsat
vztah mezi trestn˘m ãinem, kterého se mûl obvinûn˘ dopustit a poÏadovan˘mi bankovními informacemi).
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn Ïádat o poskytnutí bankovních informací podle § 8 odstavce 2, vûty první
trestního ﬁádu, kter˘ zní:
“JestliÏe je toho v trestním ﬁízení tﬁeba k ﬁádnému objasnûní okolností nasvûdãujících tomu, Ïe byl spáchán trestn˘ ãin, nebo
v ﬁízení pﬁed soudem téÏ k posouzení pomûrÛ obvinûného anebo pro v˘kon rozhodnutí, mÛÏe státní zástupce a po podání obÏaloby
nebo návrhu na potrestání pﬁedseda senátu poÏadovat údaje, které jsou pﬁedmûtem bankovního tajemství, a údaje z evidence
cenn˘ch papírÛ.”
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn naﬁídit sledování bankovního úãtu podle § 8 odstavce 3 trestního ﬁádu, kter˘
zní:
“Z dÛvodÛ uveden˘ch v odstavci 2 mÛÏe státní zástupce a po podání obÏaloby nebo návrhu na potrestání pﬁedseda senátu
naﬁídit sledování bankovního úãtu nebo úãtu u Stﬁediska cenn˘ch papírÛ, a to nejv˘‰e po dobu ‰esti mûsícÛ. Trvá-li úãel, pro kter˘
bylo sledování úãtu naﬁízeno, i po této dobû, lze toto sledování prodlouÏit na základû pﬁíkazu orgánu, pﬁed kter˘m je ﬁízení v té
dobû vedeno, o dal‰ích ‰est mûsícÛ, a to i opakovanû. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze vyuÏít pro jin˘ úãel neÏ pro
trestní ﬁízení, v jehoÏ rámci byly získány.”
Vzhledem k tomu, Ïe obvinûn˘ ..…………………....... se nachází ve vazbû, prosím, aby tato Ïádost byla vyﬁízena v co
nejkrat‰ím termínu, pﬁípadnû urychlenû sdûleny dÛvody, které tomu brání.
Ve‰kerou korespondenci v této vûci zasílejte prosím Okresnímu (Krajskému, Vrchnímu) státnímu zastupitelství
v……………….…., na adresu: ……………..., faxové ãíslo: …………….... ke spisové znaãce: ...…………..... (uvede se pouze
v pﬁípadû pﬁímého právního styku).

Dûkuji za spolupráci.

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 14:
1. Právo trestat je projevem vnitﬁní suverenity kaÏdého státu. Orgán ãinn˘ v trestním ﬁízení (§ 12 odst. 1 tr. ﬁ.) proto není
oprávnûn vykonávat procesní úkony na území jiného státu, stejnû tak jako obdobné orgány jiného státu nemohou vykonávat takové
úkony na území âeské republiky. O provedení procesního úkonu je nutno poÏádat pﬁíslu‰n˘ orgán státu, na jehoÏ území má b˘t
úkon proveden.
2. DoÏádáním podle § 425 tr. ﬁ. se rozumí úkony, které po zahájení trestního ﬁízení v âeské republice mají b˘t na Ïádost
orgánÛ âeské republiky provedeny v cizím státû, anebo úkony, které mají b˘t v trestním ﬁízení na Ïádost orgánÛ cizích státÛ
provedeny na území âeské republiky.
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O právní pomoc, tj. o provedení procesního úkonu, zejména takového, kter˘ má b˘t pozdûji pouÏit jako dÛkaz v ﬁízení pﬁed
trestním soudem, v cizinû Ïádá v pﬁípravném ﬁízení pouze státní zástupce. Státní zástupce zasílá Ïádost do ciziny
v˘hradnû prostﬁednictvím Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, pokud mezinárodní smlouva nestanoví pﬁím˘ právní styk mezi
justiãními orgány. V takovém pﬁípadû státní zástupce zasílá svoji Ïádost pﬁíslu‰nému justiãnímu orgánu v cizinû pﬁímo
a mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství zasílá pouze kopii této Ïádosti na vûdomí (ãl. 69 odst. 3 pokynu).
Îádost o právní pomoc je moÏné vyÏádat i pﬁed zahájením trestního stíhání. Právní pomoc je moÏné vyÏádat jiÏ po zahájení
úkonÛ trestního ﬁízení podle § 158 odst. 3 tr. ﬁ.
Îádá-li se právní pomoc podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (vyhlá‰ena
pod ã. 550/1992 Sb.), není obecnû podmínkou oboustranná trestnost skutku (ãl. 1 odst. 1 této Úmluvy). Trestnost v‰ak musí b˘t
dána na stranû doÏadujícího státu. Proto je nutné, aby v kaÏdé Ïádosti byl uveden popis skutku s oznaãením jeho právní
kvalifikace. V˘jimkou je Ïádost o provedení úkonu spoãívajícího pouze v doruãení rozhodnutí ãi jiné písemnosti v trestním ﬁízení
(ãl. 7 této Úmluvy), která nemusí obsahovat popis skutku a právní kvalifikaci (ãl. 14 odst. 2 této Úmluvy) - viz poznámka ke vzoru
ã. 13.
Oboustranná trestnost je podle ãl. 5 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959
pﬁezkoumávána tedy, pokud smluvní stát pﬁi podpisu této Úmluvy, uloÏení své ratifikaãní listiny nebo listiny o pﬁístupu,
prohlá‰ením adresovan˘m generálnímu tajemníkovi Rady Evropy si vyhradil právo provést doÏádání t˘kající se prohlídky nebo
zaji‰tûní vûci závisl˘m na jedné nebo více z následujících podmínek:
a) trestn˘ ãin, k nûmuÏ se doÏádání vztahuje, je trestn˘ podle právního ﬁádu jak doÏadující tak i doÏádané strany;
b) trestn˘ ãin, k nûmuÏ se doÏádání vztahuje, je trestn˘m ãinem podléhajícím vydání v doÏádaném státû;
c) provedení doÏádání je v souladu s právním ﬁádem doÏádané strany.
âeská republika podmínila provedení prohlídky nebo zaji‰tûní vûci podmínkami ad a) a c). Pokud smluvní strana uãiní
prohlá‰ení podle ãlánku 5 odst. 1, mÛÏe kterákoliv jiná strana pouÏít vzájemnosti.
3. Procesními úkony, jejichÏ provedení je Ïádáno v cizinû, jsou zejména úkony dokazování, vybrané zaji‰Èovací úkony
a doruãování. Ze zaji‰Èovacích úkonÛ jsou vylouãeny napﬁ. úkony zatãení a vazby, které jsou pﬁedmûtem extradice. Obdobnû jsou
vylouãeny i úkony t˘kající se bezprostﬁedního v˘konu trestu, popﬁ. ochranného opatﬁení, neboÈ jde o instituty, které jsou souãástí
v˘konu rozsudku cizozemského soudu, ale v úvahu pﬁichází právní pomoc ohlednû nûkter˘ch procesních úkonÛ smûﬁujících
k v˘konu rozsudku doÏadujícím státem, napﬁ. doruãení v˘zvy k zaplacení penûÏitého trestu. Dále jsou z dosahu právní pomoci
v uÏ‰ím smyslu zcela vylouãeny tzv. úkony jurisdikãní povahy, tzn. úkony, které jsou v˘konem práva státu vést trestní stíhání, jak˘mi
jsou zejména vydání rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, podání obÏaloby, vydání rozhodnutí ve vûci. Provedení takov˘ch úkonÛ
cizím státem by znamenalo pﬁenesení trestního stíhání do tohoto státu, tj. zámûnu s instituty pﬁedání a pﬁevzetí trestního ﬁízení.
Úkonem právní pomoci v‰ak mÛÏe b˘t doruãení rozhodnutí orgánu cizího státu o zahájení trestního ﬁízení ãi stíhání v tomto státû
a v˘slech obvinûného na na‰em území na základû Ïádosti justiãního orgánu cizího státu. Stejnû tak lze v rámci právní pomoci
doruãit v konkrétní vûci obÏalobu a rozhodnutí ve vûci samé, pokud byly vydány k tomu oprávnûn˘mi orgány doÏadujícího státu.
4. Justiãním orgánem oprávnûn˘m vyÏádat provedení dÛkazu v cizinû je v âeské republice v pﬁípravném ﬁízení trestním
pouze státní zástupce, kter˘ buì koná dozor v pﬁípravném ﬁízení trestním nebo sám trestní ﬁízení vede. Policejní orgány nejsou
zaﬁazovány pod oznaãení justiãní orgány. Na základû pokynu státního zástupce v‰ak mohou úkony poÏadované doÏadující stranou
provádût. Které orgány cizího státu jsou povaÏovány pro úãely mezinárodní justiãní spolupráce v trestním ﬁízení za justiãní
orgány, tj. za orgány oprávnûné Ïádat v âeské republice o provedení dÛkazu v trestním ﬁízení, vypl˘vá buì z pﬁíslu‰n˘ch
ustanovení mezinárodních smluv nebo prohlá‰ení k mezinárodním smlouvám (k tomu viz napﬁ. prohlá‰ení smluvních státÛ k ãl. 24
Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (ã. 550/1992 Sb.).
Justiãními orgány z hlediska vymezení subjektÛ, které jsou oprávnûny provádût na Ïádost státního zástupce dÛkazy v trestním
ﬁízení v cizinû, nejsou ãeské zastupitelské a konzulární úﬁady v cizinû, pokud nestanoví mezinárodní smlouva nebo právo
pﬁijímajícího státu (stát, ve kterém konzul pÛsobí) jinak (ãl. 5 písm. j) VídeÀské smlouvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna
1963, vyhlá‰ena pod ã. 32/1969 Sb.).
Na základû mezinárodních smluv je tedy diplomatická mise nebo konzulární úﬁad oprávnûn v rámci trestního ﬁízení:
- provést v˘slech obãana âeské republiky za podmínky dobrovolnosti (nesmí b˘t pouÏito Ïádn˘ch donucovacích prostﬁedkÛ)
v tûchto zemích - Afghánistán (viz ãl. 9, ã. 44/1983 Sb.), Itálie (ãl. 14, ã. 508/1990 Sb.), Jemen (ãl. 9, ã. 76/1990 Sb.)
a Rusko, event. dal‰í zemû b˘valého SSSR, které k této smlouvû pﬁistoupily (ãl. 10, ã. 95/1983 Sb.) - v pﬁípadû Itálie
a Ruska, které ratifikovaly Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve vûcech trestních z r. 1959 (dále jen Úmluva z r. 1959),
je moÏné na základû tûchto ustanovení konzulárních smluv postupovat podle ãl. 26, odst. 2 Úmluvy z r. 1959, kter˘
umoÏÀuje aplikovat dvoustrannou smlouvu obsahující specifické aspekty vzájemné pomoci v této oblasti,
- doruãit písemnost obãanu âeské republiky za podmínky dobrovolnosti v tûchto zemích - Afghánistán (viz ãl. 9, ã.
44/1983 Sb.), Albánie (ãl. 11, ã. 97/1960 Sb.), AlÏírsko (ãl. 14, ã. 17/1984 Sb.), Bulharsko (ãl. 6, ã. 3/1978 Sb.), Itálie (ãl.
14, ã. 508/1990 Sb.), Jemen (ãl. 9, ã. 76/1990 Sb.), Kuba (ãl. 8, ã. 80/1981 Sb., ãl. 11 smlouvy ã. 14/1975 Sb.), Kypr (ãl.
9, ã. 96/1983 Sb.), Maìarsko (ãl. 11, ã. 63/1990 Sb.), Mongolsko (ãl. 9, ã. 106/1978 Sb.), Rumunsko ( ãl. 12, ã. 31/1959
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ve znûní ã. 1/1996 Sb.), a Rusko, event. dal‰í zemû b˘valého SSSR, které k této smlouvû pﬁistoupily (ãl. 10, ã. 95/1983 Sb.),
¤ecko (ãl. 9, ã. 102/1983 Sb.), zemû b˘valé Jugoslávie (ãl. 10, ã. 207/1964 Sb.), S˘rie (ãl. 10, odst. 2, ã. 8/1986 Sb.),
Tunisko (ãl. 10, odst. 2, ã. 40/1981 Sb.) a Vietnam (ãl. 8, ã. 98/1984 Sb.) - pokud jde o zemû, které ratifikovaly Úmluvu
z r. 1959, opût se odkazuje na ãl. 26, odst. 2 této Úmluvy,
- provedení Ïádosti o vzájemnou pomoc s odkazem na vnitrostátní právo pﬁijímajícího státu (viz ãl. 5 písm. j) shora
citované VídeÀské úmluvy o konzulárních stycích) - v tomto pﬁípadû je konzul povinen si vnitrostátní právo v této oblasti
ovûﬁit, event. poÏádat o stanovisko místní ministerstvo zahraniãních vûcí nebo místní justiãní orgány.
Ve v‰ech ostatních pﬁípadech mÛÏe zastupitelsk˘ úﬁad naloÏit s Ïádostí ãeského státního zástupce pouze tak, Ïe ji pﬁedá
k vyﬁízení místním pﬁíslu‰n˘m orgánÛm, zpravidla ministerstvu zahraniãních vûcí nebo ministerstvu spravedlnosti pﬁijímajícího
státu. V opaãném pﬁípadû, kdyby konzul, byÈ na území velvyslanectví nebo konzulátu, provádûl sám na Ïádost ãeského orgánu
ãinného v trestním ﬁízení úkon trestního ﬁízení, aniÏ by mu to umoÏÀovala mezinárodní smlouva nebo vnitrostátní právo
pﬁijímajícího státu, byl by v pozici ãeského orgánu ãinného v trestním ﬁízení, kter˘ na cizím území pﬁímo vykonává trestní
jurisdikci, coÏ je z hlediska mezinárodního práva i mezinárodních zvyklostí naprosto nepﬁípustné a tento postup by mohl b˘t
pﬁijímajícím státem hodnocen jako poru‰ování suverenity nebo vmû‰ování do vnitﬁních záleÏitostí státu.
5. V pﬁípadû, Ïe státní zástupce v téÏe vûci k témuÏ orgánu téhoÏ cizího státu Ïádá provedení dal‰ích úkonÛ na základû Ïádosti
o právní pomoc, postaãí, kdyÏ sepí‰e pouze dodatek k pÛvodní Ïádosti, tj. v tomto dodatku k pÛvodní Ïádosti odkáÏe na svou
pﬁedchozí Ïádost (s uvedením trestní vûci, spisové znaãky a data Ïádosti) a popis skutku v tomto dodatku jiÏ znovu neuvádí, pokud
nedo‰lo k roz‰íﬁení trestního stíhání o nové skutky nebo k tomu nejsou jiné zvlá‰tní dÛvody.
6. V pﬁípadû poskytování právní pomoci v pﬁípravném ﬁízení trestním justiãním orgánÛm cizího státu na bezesmluvním
podkladû je tﬁeba postupovat pouze podle ustanovení trestního ﬁádu âeské republiky. Pro vzájemnou pomoc v trestním ﬁízení na
bezesmluvním základû platí tyto obecné zásady:
a) zásada vedení konkrétního trestního ﬁízení - justiãní vzájemnou pomoc lze vyÏádat pouze v konkrétní trestní vûci, tj.
v kaÏdé Ïádosti o vzájemnou pomoc musí b˘t uveden konkrétní popis skutku s oznaãením jeho právní kvalifikace v doÏadujícím
státû,
b) zásada vzájemnosti (reciprocity) - § 376 tr. ﬁ. - pﬁi hodnocení vzájemnosti je tﬁeba vycházet z dosavadní praxe. Pokud je
âeská republika poÏádána o vzájemnou pomoc pﬁíslu‰n˘m justiãním orgánem státu, se kter˘m dosud neprobíhal Ïádn˘ právní styk
ve vûcech trestních a Ïádost jinak splÀuje v‰echny ostatní náleÏitosti, není zpravidla dÛvodu této Ïádosti nevyhovût. PodmiÀuje-li
doÏádan˘ stát vyhovûní Ïádosti státního zástupce zárukou vzájemnosti, mÛÏe ji v pﬁípravném ﬁízení poskytnout Nejvy‰‰í státní
zastupitelství (§ 376 odst. 2 tr. ﬁ.),
c) zásada pravomoci doÏádaného ãeského justiãního orgánu - státní zástupce je oprávnûn Ïádat v cizinû o zaji‰tûní
takového dÛkazního prostﬁedku ãi provedení dÛkazu, k jehoÏ zaji‰tûní ãi provedení je oprávnûn podle trestního ﬁádu, pokud by byl
úkon provádûn na území âeské republiky anebo pokud o takov˘ úkon by byl oprávnûn v trestním ﬁízení Ïádat jin˘ orgán (napﬁ.
soud o povolení domovní prohlídky). Zda bude jeho Ïádosti vyhovûno, plnû závisí na rozhodnutí doÏádaného orgánu cizího státu.
Naopak pokud státnímu zástupci byla zaslána Ïádost o provedení dÛkazu v trestním ﬁízení na území âeské
republiky, k jejímuÏ vyﬁízení není pﬁíslu‰n˘, postoupí Ïádost k vyﬁízení orgánu k tomu pﬁíslu‰nému,
d) zásada ochrany zájmÛ státu - § 377 tr. ﬁ. - Ïádost doÏadujícího orgánu cizího státu je nutné odmítnout, pokud by
jejím vyﬁízením byla poru‰ena Ústava âeské republiky nebo takové ustanovení právního ﬁádu, na kterém je tﬁeba bez
v˘hrady trvat, anebo jestliÏe by vyﬁízením Ïádosti byl po‰kozen jin˘ v˘znamn˘ chránûn˘ zájem âeské republiky (napﬁ. na ochranû
základních lidsk˘ch práv a svobod, na utajení chránûn˘ch informací, ochranû Ïivotního prostﬁedí, atd.,
e) zásada ochrany a pouÏití informací - § 378 tr. ﬁ. - informace nebo dÛkazy získané prostﬁednictvím právní pomoci ve
vûcech trestních není moÏné poskytnout nebo zveﬁejnit bez souhlasu pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu, kter˘ je poskytl anebo je
pouÏívat pro jiné úãely, jestliÏe k tomu âeskou republiku zavazuje mezinárodní smlouva nebo tyto informace nebo dÛkazy byly
poskytnuty pouze pod podmínkou dodrÏení tûchto omezení,
f) zásada platnosti úkonÛ, pokud byly doruãení nebo dÛkazy provedeny na Ïádost státního zástupce v cizinû v souladu
s právem doÏádaného státu, nebo v souladu s právním ﬁádem âeské republiky (§ 428 tr. ﬁ.),
g) zásada poÏadavkÛ vy‰‰ího ovûﬁení Ïádosti (legalizace, superlegalizace) - je tﬁeba vÏdy zjistit, zda a jak˘ typ legalizace
(ovûﬁení pravosti podpisu a úﬁedního razítka) orgány cizího státu poÏadují. V praxi to pﬁedev‰ím znamená zejména zjistit, zda
dan˘ stát ratifikoval Úmluvu o zru‰ení poÏadavku ovûﬁování cizích veﬁejn˘ch listin ze dne 5. ﬁíjna 1961 (vyhlá‰ena pod ã. 45/1999
Sb.) - viz ãl. 9 tohoto pokynu,
h) zásada doruãení Ïádosti diplomatickou nebo konzulární cestou - Ïádost je tﬁeba zasílat vÏdy prostﬁednictvím
zastupitelsk˘ch úﬁadÛ âeské republiky. Zpravidla se tak dûje prostﬁednictvím na‰ich konzulÛ, v˘jimeãnû prostﬁednictvím
na‰ich velvyslancÛ v cizinû.
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Vzor ã. 15
Îádost o právní pomoc v cizinû spoãívající v doruãení rozhodnutí podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech
trestních ze dne 20. dubna 1959
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

pﬁesné oznaãení státního zastupitelství,
soudu nebo jiného orgánu cizího státu,
u nûhoÏ se právní pomoc vyÏaduje
..........………....... oznaãení cizího státu
(nutno uvést oficiální název)
__________________________________

Vûc: obvinûn˘ ..……………............... - Ïádost o vzájemnou pomoc v trestní vûci v ........……………………....
Pﬁíloha: usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání podle § 172 odstavce 1 písmene ...) trestního ﬁádu s pﬁekladem
do ........……………..... (uvede se pﬁíslu‰n˘ cizí jazyk)

S odvoláním na ãlánek 7 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 Ïádám o právní
pomoc pro trestní ﬁízení vedené proti obvinûnému ....…………………………., narozenému dne...……………......
v ....………………………...., státnímu pﬁíslu‰níku âeské republiky, trvale bytem v .....………………...... (je-li v trestní vûci
stíháno více obvinûn˘ch, uvedou se údaje ke v‰em obvinûn˘m, proti kter˘m se v dané trestní vûci trestní stíhání vede).
V této trestní vûci Ïádám o doruãení usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání podle § 172 odstavce 1 písmene ...)
trestního ﬁádu vedeného proti obvinûnému ..………………………........ .
Îádám, aby v pﬁíloze uvedené usnesení bylo doruãeno obvinûnému …………………... (jméno obvinûného s uvedením jeho
adres v doÏádaném státû) do vlastních rukou tak, aby dÛkazem o doruãení byla doruãenka podepsaná obvinûn˘m
..…………………...., vãetnû data doruãení. Dále Ïádám o potvrzení, Ïe doruãení bylo provedeno podle právního ﬁádu
…………………........... (uvede se název doÏádaného státu). Pokud doruãení nemÛÏe b˘t provedeno, Ïádám o sdûlení této
skuteãnosti, vãetnû dÛvodÛ, které brání doruãení.
Dûkuji za spolupráci.
(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 15:
1. Îádá-li se právní pomoc podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959
(vyhlá‰ena pod ã. 550/1992 Sb.) - dále jen Úmluva z r. 1959, spoãívající pouze v doruãení písemnosti (napﬁ. pﬁedvolání svûdka)
nebo rozhodnutí, není podle ãl. 7 a ãl. 14 odst. 2 této Úmluvy tﬁeba v Ïádosti uvádût popis skutku a právní kvalifikaci.
Îádost o vzájemnou pomoc spoãívající pouze v doruãení musí obsahovat:
a) oznaãení orgánu, kter˘ Ïádost podává,
b) pﬁedmût a dÛvod Ïádosti,
c) je-li to moÏné, údaje o osobû (podezﬁelé nebo obvinûné), které se Ïádost t˘ká, a o jejím státním obãanství,
d) jméno a adresu osoby, které má b˘t nûco doruãeno.
V pﬁípadû, Ïe jiná mezinárodní smlouva tuto moÏnost nestanoví anebo v pﬁípadû bezesmluvního právního styku,
musí Ïádost obsahovat v‰echny náleÏitosti vyÏadované mezinárodní smlouvou nebo trestním ﬁádem âR, zejména popis skutku
a jeho právní kvalifikaci.
2. StíÏnost se podle § 143 odst. 1 vûta pﬁed stﬁedníkem tr. ﬁ. podává u orgánu, proti jehoÏ usnesení stíÏnost smûﬁuje, a to do tﬁí
dnÛ od oznámení usnesení (§ 137 tr. ﬁ.). LhÛta k podání stíÏnosti a místo, kde ji lze podat, je tﬁeba uvést v pouãení o opravném
prostﬁedku.
Podle § 60 odst. 4 tr. ﬁ. je lhÛta k podání stíÏnosti zachována, pokud je:
- podána jako po‰tovní zásilka adresovaná soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, u nûhoÏ má b˘t podáno
nebo kter˘ má ve vûci rozhodnout - § 60 odst. 4 písm. a) tr. ﬁ.,
- uãinûna u soudu nebo u státního zástupce, kter˘ má ve vûci rozhodnout - § 60 odst. 4 písm. b) tr. ﬁ.,
- uãinûna pﬁíslu‰níkem ozbrojen˘ch sil nebo ozbrojeného sboru v ãinné sluÏbû u jeho náãelníka - § 60 odst. 4 písm. c) tr. ﬁ.,
- uãinûna u ﬁeditele nápravného zaﬁízení, kde je ten, kdo podání ãiní, ve vazbû nebo v trestu - § 60 odst. 4 písm. d) tr. ﬁ.,
- uãinûna ústnû do protokolu u kteréhokoli okresního soudu nebo okresního státního zástupce - § 60 odst. 4 písm. e) tr. ﬁ.
Vzhledem k tomu, Ïe ustanovení § 60 odst. 4 písm. e) tr. ﬁ. v˘slovnû oznaãuje pouze okresní soud nebo okresního státního
zástupce v âeské republice, lhÛta není podle trestního ﬁádu zachována, pokud oprávnûná osoba v cizinû podá opravn˘
prostﬁedek ústnû do protokolu cizozemskému orgánu.
3. Specifick˘m pﬁípadem doruãování je doruãení pﬁedvolání obvinûnému, kter˘ se zdrÏuje na území doÏádané strany. V tomto
pﬁípadû je tﬁeba respektovat dvû podmínky vypl˘vající z Úmluvy z r. 1959, ev. z prohlá‰ení smluvních státÛ k této Úmluvû:
a) doruãení pﬁedvolání obvinûnému s urãit˘m ãasov˘m pﬁedstihem - podle ãlánku 7 odst. 3 Úmluvy z r. 1959 je tﬁeba tyto
Ïádosti o vzájemnou pomoc doruãit pﬁíslu‰n˘m orgánÛm s urãit˘m ãasov˘m pﬁedstihem, kter˘ smluvní strany této úmluvy
stanovily ve sv˘ch prohlá‰eních a kter˘ nesmí pﬁekroãit 50 dnÛ. Na základû prohlá‰ení smluvních státÛ je tﬁeba pﬁedvolání
obvinûn˘ch zasílat do níÏe uveden˘ch státÛ nejménû:
- 50 dní pﬁed datem, kdy se má daná osoba dostavit do doÏadujícího státu - Arménie, Bulharsko, Island, Malta a Portugalsko,
- 40 dní pﬁed datem, kdy se má daná osoba dostavit do doÏadujícího státu - Izrael, Kypr, Rumunsko, Turecko a Ukrajina,
- 30 dní pﬁed datem, kdy se má daná osoba dostavit do doÏadujícího státu - Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Nûmecko,
Norsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Srbsko a âerná Hora, ·panûlsko, ·védsko a ·v˘carsko.
PﬁestoÏe jiné státy ve sv˘ch prohlá‰eních tuto lhÛtu jednoznaãnû nestanovily, je zﬁejmé, Ïe pﬁedvolání je tﬁeba zasílat v takovém
ãasovém pﬁedstihu, aby doÏádan˘ orgán mohl reálnû pﬁedvolání doruãit a aby se obvinûn˘ mohl k ﬁízení do âeské republiky
dostavit. TotéÏ platí pro pﬁedvolávání svûdkÛ, event. znalcÛ,
b) zaji‰tûní imunity obvinûnému ve smyslu ãl. 12 odst. 2 a 3 Úmluvy z r. 1959 - podle ãl. 12 odst. 2 Úmluvy z r. 1959 osoba,
aÈ je její státní obãanství jakékoliv, která byla pﬁedvolána pﬁed justiãní orgány doÏadující strany, aby se odpovídala za ãiny,
které jsou pﬁedmûtem ﬁízení proti ní, nebude trestnû stíhána ani zadrÏena nebo jinak omezena na osobní svobodû
v souvislosti s ãiny spáchan˘mi nebo rozsudky vynesen˘mi pﬁed opu‰tûním území doÏádané strany, které nejsou uvedeny
v pﬁedvolání. Podle ãl. 12 odst. 3 Úmluvy z r. 1959 tato imunita pﬁestane platit v pﬁípadû, Ïe stíhaná osoba mûla moÏnost
opustit území 15 po sobû jdoucích dní ode dne, kdy její pﬁítomnost jiÏ nebyla vyÏadována, ale bez ohledu na to zÛstala na
tomto území, nebo se tam po odjezdu vrátila.
Podmínku ad b) je tﬁeba dodrÏet i v pﬁípadû, Ïe je na území âR pﬁedvoláván svûdek nebo znalec (viz ãl. 12 odst. 1 Úmluvy
z r. 1959).
Pokud není v cizinû Ïádána právní pomoc spoãívající ve v˘slechu obvinûného nebo svûdka ãi znalce, ale je Ïádáno, aby jim
bylo doruãeno pﬁedvolání k v˘slechu na území âR, je nezbytné v Ïádosti o doruãení takového pﬁedvolání v˘slovnû uvést záruku
imunity ve smyslu ãl. 12 Úmluvy z r. 1959.
4. Pokud se státní zástupce v pﬁípravném ﬁízení rozhodne nepﬁedvolávat obvinûného k v˘slechu do âeské republiky, ale poÏádá
o jeho v˘slech v cizinû, je tﬁeba i v takovém pﬁípadû plnû respektovat ve‰kerá práva obvinûného na obhajobu, tak jak mu je stanoví
trestní ﬁád âeské republiky. Zejména v pﬁípadû nutné obhajoby podle § 36 tr. ﬁ. je tﬁeba dát obvinûnému reálnou moÏnost zvolit si
obhájce ze seznamu advokátÛ vedeného âeskou advokátní komorou. Tuto lhÛtu je tﬁeba obvinûnému stanovit dostateãnû dlouhou
tak, aby mûl moÏnost toto své právo skuteãnû realizovat.
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Vzor ã. 16
Îádost o právní pomoc v pﬁípadû bezesmluvního styku do státÛ uplatÀujících anglosask˘ typ ﬁízení
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........
PILNÉ
VA Z B A
pﬁesné oznaãení státního zastupitelství,
soudu nebo jiného orgánu cizího státu,
u nûhoÏ se právní pomoc vyÏaduje
(pokud není Ïádost zasílána pﬁím˘m právním stykem a státnímu zástupci není pﬁesnû známo, kter˘ orgán v cizinû je pﬁíslu‰n˘
k vyﬁízení jeho Ïádosti, postaãí uvést - „orgánu pﬁíslu‰nému pro .......“ a uvést místo, kde má b˘t úkon proveden)
........………………......... oznaãení cizího státu
(nutno uvést oficiální název)
__________________________________

Vûc: obvinûn˘ ..............…………....... - Ïádost o právní pomoc v trestní vûci v ......……………….........
Pﬁíloha: pouãení svûdka a po‰kozeného s pﬁekladem do ...……………….... jazyka (uvede se pﬁíslu‰n˘ cizí jazyk)
(pﬁípadnû jakékoli jiné spisové materiály s pﬁekladem, kter˘ch je tﬁeba k ﬁádnému vyﬁízení Ïádosti v cizinû)

S odvoláním na dosavadní dobrou spolupráci ve vûcech trestních mezi âeskou republikou a .…………...... (doÏádan˘ stát)
Ïádám o právní pomoc pro trestní ﬁízení vedené proti obvinûnému ...…………...., narozenému dne....…………......
v ..……………........, státnímu pﬁíslu‰níku âeské republiky, trvale bytem v .....………......., toho ãasu ve vazbû v ……………......,
stíhanému policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âeské republiky, ãíslo trestního
spisu:…………….... pro trestn˘ ãin ..…………………. podle § ....………...... trestního zákona âeské republiky. (je-li v trestní
vûci stíháno více obvinûn˘ch, uvedou se údaje ke v‰em obvinûn˘m, proti kter˘m se v dané trestní vûci trestní stíhání vede).
Ustanovení § .………………...... trestního zákona âeské republiky zní:
(ocituje se pﬁíslu‰né ustanovení trestního zákona o trestném ãinu, pro kter˘ je obvinûn˘ stíhán).
Uvedeného trestného ãinu se mûl obvinûn˘ ....……………. dopustit tak, Ïe ....……………….....
(skutek by mûl b˘t popsán v krátk˘ch vûtách co nejpﬁehlednûj‰ím zpÛsobem v chronologickém poﬁádku, souãasné v‰ak
tak, aby byla zachována jeho totoÏnost v souladu s popisem skutku uveden˘m v usnesení o zahájení trestního stíhání).
Trestní stíhání tohoto trestného ãinu není v âeské republice podle § 67 trestního zákona promlãeno. Ustanovení § 67
trestního zákona zní: .......………………...
(ocituje se pﬁíslu‰né ustanovení trestního zákona).
Obvinûn˘ ......……………….... se nachází na území âeské republiky ve vazební vûznici ..………….... (pﬁípadnû se uvede,
Ïe se na na‰em území nenachází, ev. Ïe na nûj byl vydán mezinárodní zat˘kací rozkaz anebo Ïe je vedeno ﬁízení proti uprchlému
podle § 302 tr. ﬁ. a následující).
Obhájcem obvinûného je JUDr. ....……………......, advokát se sídlem .....………......... (v pﬁípadû trestního stíhání proti
uprchlému podle § 302 tr. ﬁ. a násl. se uvede, Ïe podle § 304 tr. ﬁ. má obhájce stejná práva jako obvinûn˘.)

V této trestní vûci bylo dne ......…………….... doruãeno usnesení o zahájení trestního stíhání ....…………..... (jméno
obvinûného), kter˘ od tohoto dne je povaÏován za osobu obvinûnou. V souãasné dobû proti tomuto obvinûnému probíhá v âeské
republice pﬁípravné ﬁízení trestní, jehoÏ úãelem je posoudit, zda tato osoba má b˘t postavena pﬁed trestní soud ãi nikoli.
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Podle ãl. 80 Ústavy âeské republiky (vyhlá‰ené pod ãíslem 1/1993 Sbírky zákonÛ) veﬁejnou Ïalobu v trestním ﬁízení
zastupuje státní zastupitelství. âlánek 80 Ústavy âeské republiky zní:
(1) Státní zastupitelství zastupuje veﬁejnou Ïalobu v trestním ﬁízení; vykonává i dal‰í úkoly, stanoví-li tak zákon.
(2) Postavení a pÛsobnost státního zastupitelství stanoví zákon.”
Zákonem, kter˘ stanovuje pÛsobnost státního zastupitelství v trestním ﬁízení, je trestní ﬁád (vyhlá‰en˘ pod ãíslem 141/1961
Sbírky zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ).
Podle ustanovení § 174 odstavce 1 trestního ﬁádu dozor nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení vykonává státní
zástupce. DoÏádání o provedení dÛkazu v cizinû je v pﬁípravném ﬁízení trestním podle § 426 trestního ﬁádu oprávnûn podat pouze
státní zástupce, a to prostﬁednictvím Nejvy‰‰ího státního zastupitelství. Soud není oprávnûn v pﬁípravném ﬁízení trestním v âeské
republice Ïádat o provedení dÛkazu v cizinû.
Ustanovení § 426 trestního ﬁádu zní:
“Pokud mezinárodní smlouva, kterou je âeská republika vázána, nestanoví jinak, doÏádání státního zástupce se zasílají do
cizího státu prostﬁednictvím Nejvy‰‰ího státního zastupitelství a doÏádání pﬁedsedy senátu se zasílají prostﬁednictvím Ministerstva
spravedlnosti.”
Jako státní zástupce odpovûdn˘ za pﬁípravné ﬁízení v této trestní vûci prohla‰uji, Ïe tato mnou vyhotovená Ïádost odkazuje
na skuteãnosti, které byly opatﬁeny v trestním ﬁízení postupem podle právního ﬁádu âeské republiky a tato Ïádost je podávána za
úãelem získání dÛkazÛ v .... (oznaãení doÏádaného státu), tak, aby mohly b˘t pﬁedloÏeny v této trestní vûci jako dÛkazy trestnímu
soudu v âeské republice. Jakékoli vûdomé uvedení nepravdy v této Ïádosti by mûlo pro mû za následek nebezpeãí trestního
stíhání pro trestn˘ ãin zneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele podle § 158 trestního zákona âeské republiky (vyhlá‰en˘ pod
ãíslem 140/1961 Sbírky zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích zmûn), kter˘ zní:
§ 158
ZneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele
(1) Veﬁejn˘ ãinitel, kter˘ v úmyslu zpÛsobit jinému ‰kodu anebo opatﬁit sobû nebo jinému neoprávnûn˘ prospûch
a) vykonává svou pravomoc zpÛsobem odporujícím zákonu,
b) pﬁekroãí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vypl˘vající z jeho pravomoci,
bude potrestán odnûtím svobody na ‰est mûsícÛ aÏ tﬁi léta nebo zákazem ãinnosti.
(2) Odnûtím svobody na tﬁi léta aÏ deset let bude pachatel potrestán,
a) opatﬁí-li ãinem uveden˘m v odstavci 1 sobû nebo jinému znaãn˘ prospûch,
b) zpÛsobí-li takov˘m ãinem váÏnou poruchu v ãinnosti podniku nebo organizace, nebo
c) zpÛsobí-li takov˘m ãinem znaãnou ‰kodu nebo jin˘ zvlá‰È závaÏn˘ následek.
Veﬁejn˘m ãinitelem je podle § 89 odstavce 9 trestního zákona âeské republiky je i státní zástupce.
Aby bylo dále moÏné úãinnû pokraãovat v trestním stíhání obvinûn˘ch na území âeské republiky, Ïádám o provedení tûchto
úkonÛ v trestním ﬁízení:
I. v˘slechu ....……………….. (jména osob, které mají b˘t vyslechnuty, vãetnû adres jejich pobytu v doÏádaném státû;
místo pobytu svûdka v doÏádaném státû je moÏné si ovûﬁit prostﬁednictvím mezinárodní policejní spolupráce)
................... v procesním postavení svûdka (ev. obvinûného).
Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu ..……………....... (oznaãení doÏádaného státu), Ïádám, aby svûdci byli pouãeni
rovnûÏ podle trestního ﬁádu âeské republiky. Pouãení je pﬁiloÏeno k této Ïádosti. Skuteãnost, Ïe svûdci byli takto pouãeni, nechÈ
je uvedena v protokolu o v˘slechu tûchto svûdkÛ (obvinûn˘ch). (pouãení svûdka, obvinûného nebo po‰kozeného nesmí
obsahovat Ïádné pohrÛÏky poﬁádkov˘mi pokutami nebo pﬁedvedením).
SvûdkÛm (obvinûn˘m) nechÈ jsou poloÏeny následující otázky:
(uvede se v˘ãet jasnû formulovan˘ch otázek, které mají b˘t svûdkÛm ãi obvinûn˘m poloÏeny).
Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu ...………………...... (oznaãení doÏádaného státu), Ïádám o vyrozumûní o dobû a místû
provedení v˘slechu svûdkÛ (obvinûn˘ch) a o povolení úãasti tûchto orgánÛ ãinn˘ch v trestní ﬁízení v âeské republice:
- kapitán .………........., policejní rada SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování v ……........, Policie âeské republiky,
- JUDr. .……………........., státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ............ .
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Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu .......... (oznaãení doÏádaného státu), Ïádám dále o povolení úãasti u v˘slechu svûdkÛ
tûmto advokátÛm:
iii. JUDr. ............. , obhájci obvinûného ................, advokátu se sídlem ................... ,
iv. JUDr. ............. , obhájci obvinûného ................, advokátu se sídlem ................... .
Podle trestního ﬁádu âeské republiky má obhájce obvinûného právo úãastnit se v‰ech úkonÛ provádûn˘ch v pﬁípravném
ﬁízení trestním, jejichÏ v˘sledek mÛÏe b˘t pouÏit jako dÛkaz v ﬁízení pﬁed soudem, pokud si úãast na tûchto úkonech vyhradí.
Obhájce JUDr. ....……………..... poÏádal, aby byl vyrozumíván o v‰ech úkonech pﬁípravného ﬁízení. Z tûchto dÛvodÛ Ïádám,
aby tomuto obhájci obvinûného byla umoÏnûna pﬁítomnost pﬁi doÏádan˘ch v˘sle‰ích. Pokud to právo ..…………....... (oznaãení
doÏádaného státu) neumoÏÀuje, Ïádám, aby tato skuteãnost byla písemnû potvrzena.
Pokud bude pﬁítomnost v˘‰e uveden˘ch osob u v˘slechÛ shora uveden˘ch svûdkÛ povolena, Ïádám, aby o dobû a místû
v˘slechÛ bylo vyrozumûno Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v……………..……, na adresu: ………..., faxové ãíslo:
……………. ke spisové znaãce: ..……....... .

II. zaji‰tûní a pﬁedání kopií tûchto písemn˘ch dokladÛ, které se vztahují k této trestní vûci:
(uvede se pﬁesné oznaãení listinn˘m dÛkazÛ, které mají b˘t zaji‰tûny a jak˘m zpÛsobem se vztahují k trestní vûci).
Îádám, aby tyto písemné doklady ovûﬁeny tak, aby bylo patrno, Ïe souhlasí s originálem.

III. provedení domovních prohlídek v ....……………….... (uvede se oznaãení míst, kde mají b˘t provedeny domovní
prohlídky), neboÈ se zde nachází tyto vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice: ...…………..... (oznaãení
tûchto vûcí s uvedením, proã jsou tyto vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení).
Îádám, aby domovní prohlídky byly provedeny pokud moÏno v jeden okamÏik. Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu
.....……………..... (oznaãení doÏádaného státu), Ïádám, aby se tûchto domovních prohlídek úãastnili tito zástupci policejního
orgánu âeské republiky .……………........ (uvedení jmen osob).
Pokud bude pﬁítomnost shora uveden˘ch osob u domovních prohlídek povolena, Ïádám, aby o dobû domovních prohlídek
bylo s dostateãn˘m pﬁedstihem vyrozumûno Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ……….………, na adresu:
………………..., faxové ãíslo: ……………….. ke spisové znaãce: ..………………...... .
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn Ïádat soud o povolení domovní prohlídky podle § 83 odstavce 1, vûty první
trestního ﬁádu, kter˘ zní:
“Naﬁídit domovní prohlídku je oprávnûn pﬁedseda senátu a v pﬁípravném ﬁízení na návrh státního zástupce soudce.”

IV. zaji‰tûní tûchto bankovních informací:
a) informace k bankovnímu úãtu ãíslo....……........, vedenému u .....……………...... (název a adresa poboãky banky, která
úãet vede):
- kdy byl tento úãet zaloÏen a k˘m,
- osoby oprávnûné disponovat s tímto úãtem,
(ev. jiné bankovní informace, které je potﬁeba zajistit),
b) informace k bankovnímu úãtu ãíslo..……….........., vedenému u ..……………......... (název a adresa poboãky banky,
která úãet vede):
- .............……………….......
c) sledování bankovního úãtu ãíslo......……………......, vedeného u ....……………...... (název a adresa poboãky banky,
která úãet vede) po dobu ....... mûsícÛ. Informace o pohybu na tomto úãtu nechÈ jsou prosím prÛbûÏnû zasílány na Okresní
(Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v…….., na adresu: ..., faxové ãíslo: ... ke spisové znaãce: .......... (jedná se o jednu
z nov˘ch forem spolupráce, kterou âeská republika neváÏe na existenci mezinárodní smlouvy, av‰ak je schopna ji
zajistit na základû vzájemnosti; v âR se tento úkon provádí podle § 8 odst. 3 tr. ﬁ., pokud by jejím provedením nedo‰lo
k ohroÏení zájmÛ státu - viz § 377 tr. ﬁ.; její provedení pﬁi bezesmluvním styku bude plnû záviset na rozhodnutí
doÏádaného státu).
Îádám, aby majitelé tûchto bankovních úãtÛ nebyli vyrozumûni o tom, Ïe byly vyÏádány informace t˘kající se jejich
bankovních úãtÛ.
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Tyto bankovní informace jsou nezbytné pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice z tûchto dÛvodÛ: .......…….... (popsat
vztah mezi trestn˘m ãinem, kterého se mûl obvinûn˘ dopustit a poÏadovan˘mi bankovními informacemi).
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn Ïádat o poskytnutí bankovních informací podle § 8 odstavce 2, vûty první
trestního ﬁádu, kter˘ zní:
“JestliÏe je toho v trestním ﬁízení tﬁeba k ﬁádnému objasnûní okolností nasvûdãujících tomu, Ïe byl spáchán trestn˘ ãin, nebo
v ﬁízení pﬁed soudem téÏ k posouzení pomûrÛ obvinûného anebo pro v˘kon rozhodnutí, mÛÏe státní zástupce a po podání obÏaloby
nebo návrhu na potrestání pﬁedseda senátu poÏadovat údaje, které jsou pﬁedmûtem bankovního tajemství, a údaje z evidence
cenn˘ch papírÛ.”
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn naﬁídit sledování bankovního úãtu podle § 8 odstavce 3 trestního ﬁádu,
kter˘ zní:
“Z dÛvodÛ uveden˘ch v odstavci 2 mÛÏe státní zástupce a po podání obÏaloby nebo návrhu na potrestání pﬁedseda senátu
naﬁídit sledování bankovního úãtu nebo úãtu u Stﬁediska cenn˘ch papírÛ, a to nejv˘‰e po dobu ‰esti mûsícÛ. Trvá-li úãel, pro kter˘
bylo sledování úãtu naﬁízeno, i po této dobû, lze toto sledování prodlouÏit na základû pﬁíkazu orgánu, pﬁed kter˘m je ﬁízení v té
dobû vedeno, o dal‰ích ‰est mûsícÛ, a to i opakovanû. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze vyuÏít pro jin˘ úãel neÏ pro
trestní ﬁízení, v jehoÏ rámci byly získány.”
Vzhledem k tomu, Ïe obvinûn˘ .......... se nachází ve vazbû, prosím, aby tato Ïádost byla vyﬁízena co nejdﬁíve, pﬁípadnû
urychlenû sdûleny dÛvody, které tomu brání.

Velmi dûkuji za Va‰i spolupráci.

S pozdravem
(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 16:
1. Pro vyhotovení této Ïádosti platí obecná pravidla uvedená v poznámce ke vzoru ã. 12, zejména bod 5 tûchto poznámek.
2. Pro státy uplatÀující anglosask˘ zpÛsob trestního ﬁízení obecnû platí, Ïe Ïádost o provedení v dÛkazu v cizinû Ïádá soud,
v˘jimeãnû policejní orgán. Proto je tﬁeba zvlá‰tû zdÛraznit oprávnûní státního zástupce podle trestního ﬁádu âeské
republiky jednak vykonávat dozor v pﬁípravném ﬁízení a jednak Ïádat o provedení dÛkazu v cizinû, pokud je vûc ve stádiu
pﬁípravného ﬁízení trestního.
3. âasto se stává, Ïe doÏádan˘ orgán vyÏaduje, aby státní zástupce, kter˘ provádí dozor v pﬁípravném ﬁízení trestním, podal
Ïádost nebo se vyjádﬁil k námitkám dotãené osoby, které podala v doÏádaném státû proti provedení Ïádosti státního zástupce âR
o právní pomoc, formou tzv. affidavitu, tj. pﬁíseÏného prohlá‰ení (pﬁísaha se zpravidla v tûchto státech skládá do rukou k tomu
pﬁíslu‰ného úﬁedníka soudu). Jedná se o takovou formu prohlá‰ení, která v tûchto státech zaji‰Èuje, Ïe pﬁípadné uvedení nepravdy
bude mít pro státního zástupce váÏné dÛsledky. Bez takovéhoto ãi obdobného prohlá‰ení se pﬁíslu‰né zahraniãní justiãní orgány
ãasto odmítají na‰imi Ïádostmi zab˘vat.
S ohledem na skuteãnost, Ïe institut pﬁíseÏného prohlá‰ení orgánÛ ãinn˘ch v trestním ﬁízení právní ﬁád âR nezná, lze
doporuãit, aby na tento poÏadavek bylo reagováno vysvûtlením rozdílu mezi právními systémy obou státÛ, nelépe jiÏ v Ïádosti
státního zástupce o právní pomoc. Státní zástupce v âR nevystupuje v trestním ﬁízení jako soukromá osoba, takÏe jeho postup
v trestním ﬁízení (napﬁ. sepsání Ïádosti o právní pomoc) není tﬁeba nijak zvlá‰È ovûﬁovat (nezamûÀovat s legalizací ve smyslu ãl.
9 tohoto pokynu). Státní zástupce zastupuje v trestním ﬁízení státní moc, a to na základû zákona a zpÛsobem, kter˘ mu zákon
stanoví. V pﬁípadû, Ïe by pﬁekroãil své pravomoci nebo jeho postup by byl nezákonn˘, vystavuje se tím nebezpeãí trestního stíhání
pro zneuÏívání pravomoci veﬁejného ãinitele podle § 158 tr. zák., coÏ je vhodné v Ïádosti v˘slovnû uvést.
Tím, Ïe státní zástupce Ïádá o vzájemnou pomoc (pﬁiãemÏ Ïádost má jisté obsahové i formální náleÏitosti - hlaviãka úﬁadu,
podpis státního zástupce, kulaté razítko), projevuje vÛli státu v trestním ﬁízení a zároveÀ ji osvûdãuje. Tj. v na‰em právním systému
dochází ke ztotoÏnûní projevu vÛle státního zástupce a ovûﬁení její pravdivosti. Vzhledem k tomu, Ïe státní zástupce na základû
zákona a zpÛsobem, kter˘ zákon staví, pﬁímo zastupuje státní moc v trestním ﬁízení, není jeho postup v trestním ﬁízení ovûﬁován
jin˘m orgánem státní moci.
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Vzor ã. 17
Îádost o právní pomoc v cizinû spoãívající v doãasném pﬁevzetí osoby z ciziny (§ 440 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

PILNÉ
VA Z B A
pﬁesné oznaãení státního zastupitelství,
soudu nebo jiného orgánu cizího státu,
u nûhoÏ se právní pomoc vyÏaduje
..........…………..... oznaãení cizího státu
(nutno uvést oficiální název)
__________________________________

Vûc: obvinûn˘ ........………........ - Ïádost o právní pomoc v trestní vûci v ...........………….

S odvoláním na ãlánek 11 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (popﬁ. se uvede
odkaz na jinou mnohostrannou mezinárodní smlouvou nebo na dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, pokud
existuje) Ïádám o právní pomoc pro trestní ﬁízení vedené proti obvinûnému ...…………..., narozenému dne………….......
v .....………....., státnímu pﬁíslu‰níku âeské republiky, trvale bytem v ..……….........., toho ãasu ve vazbû v ..…………..,
stíhanému policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âeské republiky, pod ãíslem trestního
spisu:………….. pro trestn˘ ãin ...…………... podle § .....……….... trestního zákona âeské republiky. (Je-li v trestní vûci
stíháno více obvinûn˘ch, uvedou se údaje ke v‰em obvinûn˘m, proti kter˘m se v dané trestní vûci trestní stíhání vede).
Ustanovení § ..…………….... trestního zákona âeské republiky zní:
(cituje se pﬁíslu‰né ustanovení trestního zákona o trestném ãinu, pro kter˘ je obvinûn˘ stíhán).
Uvedeného trestného ãinu se mûl obvinûn˘ ..…………………..... dopustit tak, Ïe ....………………...
(skutek by mûl b˘t popsán pokud moÏno v krátk˘ch vûtách co nejpﬁehlednûj‰ím zpÛsobem).
Aby bylo dále moÏné úãinnû pokraãovat v trestním stíhání obvinûného ...……………..... na území âeské republiky, Ïádám
o doãasné pﬁedání ....……………….. (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána, vãetnû adresy jejího pobytu ve vazební
vûznici nebo vûznici v doÏádaném státû) na území âeské republiky na dobu .................... za úãelem provedení tûchto úkonÛ:
- provedení v˘slechu ...……………….... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) v procesním postavení svûdka,
- provedení konfrontace .…………........ (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) s ....………………..... (jméno
osoby, se kterou má b˘t osoba, která má b˘t doãasnû pﬁedána, konfrontována),
- provedení provûrky na místû ãinu (ev. se uvede jin˘ dÛvod - napﬁ. provedení vy‰etﬁovacího pokusu nebo rekonstrukce).
Osobní pﬁítomnost .......………....... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) na území âeské republiky je nezbytná
z tûchto dÛvodÛ:
- osoba, se kterou má b˘t ......……………... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) konfrontována je z dÛvodu váÏné
nemoci dlouhodobû upoutána na lÛÏko v nemocnici a její zdravotní stav neumoÏÀuje pﬁevoz (ev. se uvedou jiné dÛvody,
pro které není moÏné provést úkon na území doÏádaného státu a je tedy nezbytná osobní pﬁítomnost dané osoby na
území âR).
Pokud bude ...........…………...... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) doãasnû pﬁedána na území âeské republiky:
a) bude tato osoba po dobu doãasného pﬁedání omezena na osobní svobodû, pokud ..……….......... (název doÏádaného státu)
nepoÏádá o její propu‰tûní,
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b) bude této osobû po dobu doãasného pﬁedání zaji‰tûna imunita ve smyslu ãl. 12 odst. 1 a 3 Evropské úmluvy o vzájemné
pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (pokud je tato právní pomoc Ïádána na bezesmluvním základû, uvede
se citace ustanovení § 429 tr. ﬁ.)
Vzhledem k tomu, Ïe obvinûn˘ ..……………...... se nachází ve vazbû, prosím, aby tato Ïádost byla vyﬁízena co nejdﬁíve,
pﬁípadnû urychlenû sdûleny dÛvody, které tomu brání.

Velmi dûkuji za Va‰i spolupráci.

S pozdravem

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 17:
1. Tento druh vzájemné pomoci podle ustanovení § 440 tr. ﬁ. se neváÏe na existenci mezinárodní smlouvy, tj. tato vzájemné
pomoc je moÏná podle trestního ﬁádu âR i na základû vzájemnosti. V Ïádosti je tﬁeba vÏdy citovat ustanovení § 429 tr. ﬁ. Vyhovûní
této Ïádosti v takovém pﬁípadû v‰ak bude zcela záviset na rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu doÏádaného státu.
2. Pokud je âeská republika vázána mezinárodní smlouvou, která upravuje tento druh vzájemné pomoci, pak je tﬁeba
poÏadavky této smlouvy vÏdy dodrÏet.
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Vzor ã. 18
Îádost o vzetí do vazby osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána na území âR (podle § 440 odst. 2 tr. ﬁ. )
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

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

Ke sp. zn.:
Vûc: obv. ..........……………….......... - trestní stíhání - návrh na vzetí do vazby ...…………….......... (jméno osoby, která má b˘t
doãasnû pﬁedána)

Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ......... podává podle § 440 odst. 2 tr. ﬁ.
návrh,
aby ............................ (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) byla vzata do vazby po dobu doãasného odevzdání na
území âeské republiky s tím, Ïe vazba zaãíná dnem pﬁevzetí této osoby na území âeské republiky.

Státní zástupce Okresního (Krajského, Vrchního) státního zastupitelství v ………………........ poÏádal dne .............. (datum
podání Ïádosti o právní pomoc) .... (název doÏádaného státu) o doãasné pﬁedání ....……….......... (jméno osoby, která má b˘t
doãasnû pﬁedána) na území âeské republiky za úãelem provedení procesních úkonÛ ve shora uvedené trestní vûci.
Dne .......…...... (název orgánu doÏádaného státu) povolil doãasnû pﬁedat ……………........ (jméno osoby, která má b˘t
doãasnû pﬁedána) na území âeské republiky za úãelem provedení procesních úkonÛ na dobu ............... .

státní zástupce OSZ (KSZ, VSZ):
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 18:
1. Tento návrh státní zástupce podává poté, co mu Nejvy‰‰í státní zastupitelství (v pﬁípadû pﬁímého právního styku pﬁíslu‰n˘
orgán doÏádaného státu) sdûlí, Ïe doãasné pﬁedání osoby na území âR bylo povoleno.
2. Podle § 440 odst. 2 tr. ﬁ. soud není dÛvody vazby podle § 67 tr. ﬁ. vázán.

3. Poté, co byly poÏadované úkony na území âR provedeny a osobu je tﬁeba vrátit zpût na území doÏádaného státu, státní
zástupce, k jehoÏ Ïádosti byla tato osoba doãasnû pﬁedána, propustí tuto osobu z vazby a postupuje podle ãl. 81 odstavce 4 aÏ 9
tohoto pokynu.
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Vzor ã. 19
Îádost státního zástupce o udûlení souhlasu s pouÏitím písemností poskytnut˘ch policejním orgánÛm pro úãely dokazování v trestním ﬁízení
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

pﬁesné oznaãení státního zastupitelství,
soudu nebo jiného orgánu cizího státu,
u nûhoÏ se právní pomoc vyÏaduje
(pokud není Ïádost zasílána pﬁím˘m právním stykem a státnímu zástupci není pﬁesnû známo, kter˘ orgán v cizinû je pﬁíslu‰n˘
k vyﬁízení jeho Ïádosti, postaãí uvést - „orgánu pﬁíslu‰nému pro .......“ a uvést místo, kde má b˘t úkon proveden)
....…………............ oznaãení cizího státu
(nutno uvést oficiální název)
__________________________________

Vûc: obvinûn˘ ..........………...... - Ïádost o udûlení souhlasu podle ãlánku 39 odstavec 2 Schengenské provádûcí úmluvy

S odvoláním na Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a ãlánek 39 odstavec
2 Schengenské provádûcí úmluvy ze dne 19. ãervna 1990 Ïádám o udûlení souhlasu k pouÏití tûchto písemností jako dÛkazÛ v níÏe
uvedeném trestním ﬁízení pﬁed trestním soudem v âeské republice:
(uvede se seznam jednotliv˘ch písemností, které podle ãl. 39 odst. 1 Schengenské provádûcí úmluvy byly policejnímu
orgánu âR pﬁedány policejním orgánem jiného ãlenského státu).
V âeské republice je vedeno trestní stíhání proti obvinûnému ..…………..., narozenému dne ....………... v .........., státnímu
pﬁíslu‰níku âeské republiky, trvale bytem v ..……........, stíhanému policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování
Policie âeské republiky, pod ãíslem trestního spisu... pro trestn˘ ãin ………...... podle § ..…...... trestního zákona âeské republiky.
(Je-li v trestní vûci stíháno více obvinûn˘ch, uvedou se údaje ke v‰em obvinûn˘m, proti kter˘m se v dané trestní vûci trestní
stíhání vede).
Ustanovení § ..…..... trestního zákona âeské republiky zní:
(cituje se pﬁíslu‰né ustanovení trestního zákona o trestném ãinu, pro kter˘ je obvinûn˘ stíhán).
Uvedeného trestného ãinu se mûl obvinûn˘ .…………….... dopustit tak, Ïe .......………………..
(skutek by mûl b˘t popsán pokud moÏno v krátk˘ch vûtách co nejpﬁehlednûj‰ím zpÛsobem).
V˘‰e uvedené písemnosti, které jsou nutné pro toto trestní stíhání v âeské republice byly na základû ãlánku 39 odstavec
1 Schengenské provádûcí úmluvy poskytnuty policejnímu orgánu âeské republiky ………........ (uvede se pﬁesn˘ název tohoto
orgánu) policejním orgánem ....…………...... (uvede se pﬁesn˘ název policejního orgánu jiného ãlenského státu) dne ........

Dûkuji za spolupráci.

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

castka2_vzory.qxd

7.4.2006

14:07

strana 117

Stránka 117

Pokyn ã. 11 – Vzor ã. 19

ãástka 2

Poznámky k vzoru ã. 19:
1. âeská republika, stejnû jako dal‰ích 9 “nov˘ch” ãlensk˘ch státÛ, Schengenskou provádûcí úmluvu1) (dále jen SPÚ)
neratifikovala. âeská republika v‰ak ratifikovala Smlouvu o pﬁistoupení, jejíÏ nedílnou souãástí je Akt o podmínkách
pﬁistoupení a o úpravách smluv, na nichÏ je zaloÏena EU. âlánek 3 odstavec 1 tohoto Aktu stanoví, Ïe ustanovení
schengenského acquis, jak bylo zaãlenûno do rámce EU protokolem pﬁipojen˘m ke Smlouvû o EU a Smlouvû o zaloÏení ES, a aktÛ
na nû navazujících nebo s ním jinak souvisejících, jsou pro tyto státy závazná, av‰ak ode dne pﬁistoupení závazná a pouÏitelná
v nov˘ch ãlensk˘ch státech jsou pouze ustanovení uvedená v seznamu v pﬁíloze I tohoto aktu.
Podle odstavce 2, Pﬁílohy I Aktu o podmínkách pﬁistoupení a o úpravách smluv, na nichÏ je zaloÏena EU, v návaznosti na
citovan˘ ãlánek 3 odstavec 1 tohoto aktu je pro âeskou republiku a dal‰í „nové“ ãlenské státy závazné a pouÏitelné rovnûÏ
ustanovení ãl. 39 SPÚ.
SPÚ v souãasné dobû zavazuje v‰echny ãlenské státy Evropské unie, kromû Velké Británie a Irska, a dále Norsko a Island.
2. Podle ãl. 39 odst. 1 SPÚ se smluvní strany zavazují, Ïe si jejich policejní orgány v souladu s vnitrostátními právními
pﬁedpisy a v rámci sv˘ch pravomocí poskytují pomoc za úãelem pﬁedcházení trestn˘m ãinÛm a jejich vy‰etﬁování,
a) pokud podle vnitrostátních právních pﬁedpisÛ není Ïádost vyhrazena soudním orgánÛm a
b) pokud Ïádost nebo její vyﬁízení nevyÏaduje od doÏádané smluvní strany pouÏití donucovacích opatﬁení.
Nejsou-li doÏádané policejní orgány pﬁíslu‰né k vyﬁízení Ïádosti, postoupí ji pﬁíslu‰n˘m orgánÛm.
Podle ãl. 39 odst. 2 SPÚ písemné informace, které doÏádaná smluvní strana poskytne podle odstavce 1, mÛÏe doÏadující
smluvní strana pouÏít jako dÛkazy v trestním ﬁízení pouze se souhlasem pﬁíslu‰n˘ch justiãních orgánÛ doÏádané smluvní strany.
Pokud jde o tyto písemné informace, typicky se mÛÏe jednat o v˘pisy s rÛzn˘ch databází, napﬁ. obchodního rejstﬁíku ãi
katastru nemovitostí, kopie listinn˘ch dÛkazÛ z trestních spisÛ, tj. o takové písemnosti, pro jejichÏ vyÏádání policejní orgán
nepotﬁebuje v doÏádaném státû souhlas státního zástupce nebo soudce.
3. Îádost státního zástupce o poskytnutí souhlasu s pouÏitím písemností poskytnut˘ch na základû ãl. 39 odst. 1 SPÚ
musí obsahovat zejména:
- oznaãení státního zastupitelství, které o tento souhlas Ïádá,
- popis skutku a jeho právní kvalifikaci s citací znûní trestného ãinu v trestním zákonû âR,
- seznam písemností, které byly poskytnuty podle ãl. 39 odst. 1 SPÚ,
- kdy a kter˘m orgánem byly tyto písemnosti poskytnuty.
Udûlení souhlasu závisí pouze na právních pﬁedpisech doÏádaného státu a rozhodnutí doÏádaného justiãního orgánu.
4. Policejní orgán âR je na základû ãl. 39 odst. 1 SPÚ rovnûÏ oprávnûn policejnímu orgánu v˘‰e uveden˘ch ãlensk˘ch státÛ
poskytnout souãinnost. Pokud jde o písemnosti, které je moÏné na základû tohoto ustanovení pﬁedat, mÛÏe se jednat o v˘pisy
s rÛzn˘ch databází, napﬁ. obchodního rejstﬁíku ãi katastru nemovitostí nebo kopie listinn˘ch dÛkazÛ z trestních spisÛ, tj. o takové
písemnosti, pro jejichÏ vyÏádání policejní orgán nepotﬁebuje v doÏádaném státû souhlas státního zástupce nebo soudce. V˘pisy
z databází mÛÏe policejní orgán Ïádat podle § 47 a § 47a zákona o Policii âeské republiky (ã. 283/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích
zmûn). Do zahraniãí mÛÏe policejní orgán pﬁedávat tyto údaje právû na základû ãl. 39 odst. 1 SPÚ.
5. V pﬁípadû doÏádání justiãním orgánem doÏadujícího státu státní zástupce souhlas udûluje podle ãl. 39 odst. 2 SPÚ za
podmínek uveden˘ch v trestním ﬁádu, zejména v ustanovení § 434 tr. ﬁ.
Souhlas, aby údaje nebo vûci, které byly doÏadujícímu státu âeskou republikou pﬁedány, byly pouÏity jako dÛkazy v trestním
ﬁízení v cizím státû, mÛÏe státní zástupce udûlit pouze za tûchto podmínek:
- k poskytnutí takov˘ch údajÛ nebo vûcí není pﬁíslu‰n˘ soud,
- pouÏití údajÛ nebo vûcí jako dÛkazÛ v trestním ﬁízení by bylo moÏné v pﬁípadû, Ïe by se takové trestní ﬁízení vedlo v âeské
republice (z toho vypl˘vá, Ïe napﬁ. nelze udûlit souhlas s pouÏitím úﬁedních záznamÛ o podaném vysvûtlení podle
§ 158 odst. 5 tr. ﬁ. jako dÛkazu v trestním ﬁízení vedeném v cizinû), a
- nehrozí, Ïe by tím bylo zmaﬁeno jiné ﬁízení vedené v âeské republice nebo by byl váÏnû ohroÏen jin˘ dÛleÏit˘ zájem.
JestliÏe poskytnuté písemnosti byly získány v trestním ﬁízení vedeném v âeské republice a trestní ﬁád stanoví zvlá‰tní
pravidla jejich pouÏití v jiné trestní vûci (napﬁ. § 88 odst. 4, § 159d odst. 5 tr. ﬁ.), je tﬁeba pﬁi rozhodování o udûlení souhlasu tyto
respektovat.
Pokud Ïádost justiãního orgánu doÏadujícího státu o udûlení souhlasu podle ãl. 39 odst. 2 SPÚ neobsahuje náleÏitosti
uvedené v bodû 3, státní zástupce vyÏádá její doplnûní.

1)

Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. ãervna 1985 mezi vládami státÛ Hospodáﬁské unie Beneluxu, Spolkové republiky Nûmecko a Francouzské republiky o postupném odstraÀování kontrol na spoleãn˘ch hranicích podepsané dne 19. ãervna 1990 v Schengenu (OJ, L 239,
22. 9. 2000), znûní v ãe‰tinû je uveﬁejnûno pod ãíslem Úﬁední vûstník, Zvlá‰tní vydání 2004, Kap. 19, sv. 02 (OJ, L 239, 22. 9. 2000, s. 19).
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Vzor ã. 20
Pﬁípis Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství, kter˘m se pﬁedkládá Ïádost o právní pomoc v cizinû
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

PILNÉ
VA Z B A
Nejvy‰‰í státní zastupitelství
mezinárodní odbor
oddûlení právního styku s cizinou
_____________________________

Vûc: obvinûn˘ .....……………............. - Ïádost o právní pomoc v trestní vûci v ......…………...... (název státu)
Pﬁíl.: 3x Ïádost o právní pomoc s pﬁekladem do ..…………..... jazyka
3x pouãení svûdka s pﬁekladem do ...…………...... jazyka
1x (ev. dal‰í pﬁílohy)

Ve shora uvedené trestní vûci pﬁedkládám podle ãl. 63 Pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 1/2005 ze dne 26. 1. 2005, kter˘m se
upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi v˘konu pÛsobnosti státního zastupitelství v oblasti právního styku s cizinou v trestních
vûcech Ïádost o právní pomoc v .…................. (název státu) a Ïádám, aby byla odeslána do tohoto státu k vyﬁízení.

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis

Poznámky k vzoru ã. 20:
Îádost je tﬁeba mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství zaslat ve trojím vyhotovení, neboÈ dvû vyhotovení
jsou zasílána do doÏádaného státu, z nichÏ jedno zÛstává u ústﬁedního justiãního orgánu tohoto státu a jedno je postoupeno
orgánu, kter˘ je oprávnûn doÏádání státního zástupce v tomto státû provést. Jedno vyhotovení zÛstává na mezinárodnímu odboru
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství pro pﬁípad ztráty Ïádosti v cizinû nebo pro pﬁípadné urgence. Jedno vyhotovení Ïádosti státní
zástupce musí zaloÏit rovnûÏ do trestního spisu (ãl. 61 odst. 8 tohoto pokynu).
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Vzor ã. 21
Návrh ministru spravedlnosti na doãasné pﬁedání osoby do ciziny (§ 438 odst. 3, § 400 odst. 2 a 3 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ..............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Ministerstvo spravedlnosti âR
Mezinárodní odbor
Vy‰ehradská 16
128 10 Praha 2
__________________________

Vûc: obv. ......................... - návrh na doãasné pﬁedání do ciziny.....………….......... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána)
Pﬁíl.: Ïádost .....…………….......... (název justiãního orgánu doÏadujícího státu) o právní pomoc ze dne ………….........
- protokol o v˘slechu ..……………...... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána)
(ev. dal‰í spisov˘ materiál)

Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .……………….... podává podle § 438 odst. 3 ve spojení s § 400 odst. 2 a 3 tr. ﬁ.
ministru spravedlnosti
návrh na doãasné pﬁedání

.......……............ (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána), nar. ....…………..., bytem ...……………..........., t. ã. ve
vazební vûznici (vûznici) v.....………………......, do ....…………........ (oznaãení doÏadujícího státu) na dobu od
..…………………... do .........…………... za úãelem provedení tûchto úkonÛ:
- ................................. .
............... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) musí b˘t vrácena do âeské republiky nejpozdûji do ............... .

..................... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) je v âeské republice stíhána pro trestn˘ ãin ..............podle § ....
tr. zák. Rozhodnutím Okresního soudu v ...………….... ze dne .………......, sp. zn. ....…...... byla tato osoba vzata do vazby, která
trvá aÏ do souãasné doby. (............. vykonává trest odnûtí svobody na základû rozsudku .... soudu v ..…………......... ze dne
…………..., sp. zn. ....…....., kter˘m byla uznána vinnou trestn˘m ãinem ........... podle § ........ tr. zák., za kter˘ jí byl uloÏen
nepodmínûn˘ trest odnûtí svobody v délce ............., kter˘ nastoupila dne .............).
..................... (jméno osoby, která má b˘t doãasnû pﬁedána) dne .………...... uvedla, Ïe s doãasn˘m pﬁedáním do ................
za úãelem v˘‰e uveden˘ch úkonÛ trestního ﬁízení souhlasí. Tato osoba nemá v ........………....... (název doÏadujícího státu)
postavení obvinûného, jak vypl˘vá z Ïádosti ............ (oznaãení justiãního orgánu doÏadujícího státu). Její pﬁítomnost v dobû od
................ do ............ není v âeské republice nezbytná z dÛvodu dokazování v trestním ﬁízení, neboÈ ......……….... Toto doãasné
pﬁedání nezmûní úãel vazby (uloÏeného trestu odnûtí svobody), ani nepﬁimûﬁenû neprodlouÏí trvání vazby, která je vykonávána
na území âeské republiky (neprodlouÏí v˘kon trestu odnûtí svobody, kter˘ je vykonáván na území âeské republiky),
neboÈ................... .

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 21:
1. O doãasném pﬁedání osoby z âR na území doÏadujícího státu (ev. na Ïádost státního zástupce podle § 439 tr. ﬁ.) rozhoduje
podle § 438 odst. 3 ve spojení s § 400 odst. 2 a 3 tr. ﬁ. ministr spravedlnosti.
2. Pﬁed podáním tohoto návrhu státní zástupce musí provûﬁit, zda jsou splnûny podmínky doãasného pﬁedání uvedené v § 438
odst. 2 tr. ﬁ., ev. v mezinárodní smlouvû, kterou je âeská republika vázána (napﬁ. ãl. 11 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech
trestních ze dne 20. dubna 1959, ã. 550/1992 Sb.).
3. Pokud státní zástupce pﬁíslu‰n˘ k vyﬁízení takové Ïádosti o právní pomoc neshledá doãasné pﬁedání vhodn˘m, navrhne
ministru spravedlnosti zamítnout doãasné pﬁedání. Tento návrh ﬁádnû odÛvodní, napﬁ. probíhajícími úkony trestního
ﬁízení, v rámci kterého je tato osoba ve vazbû.
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Vzor ã. 22
Rozhodnutí o pﬁevzetí trestní vûci z ciziny (§ 447 odst. 1 a 2 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Nejvy‰‰í (Okresní, Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Rozhodnutí
o pﬁevzetí trestní vûci z ciziny

Nejvy‰‰í (Okresní, Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v …………….... rozhodlo dne ....…………….. o Ïádosti ...............
(oznaãení orgánu, kter˘ o pﬁevzetí trestní vûci Ïádal), ã. j. .....…...... ze dne ....………….... o pﬁevzetí trestní vûci t a k t o :
Podle § 447 odst. 1 trestního ﬁádu (pokud rozhoduje o pﬁevzetí trestního ﬁízení podle pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy jiné
neÏ Nejvy‰‰í státní zastupitelství, uvede odkaz na § 447 odst. 1 a 2 tr. ﬁ.)
se pﬁebírá
trestní vûc vedená u (oznaãení orgánu, kter˘ vedl trestní ﬁízení v doÏadujícím státû), pod sp. zn. ...………….... proti
.....……………..... nar. …………... bytem ………….. , státním obãanÛm âeské republiky, pro trestn˘ ãin ............. podle
§ ....………...... trestního zákona .....………….......... (doÏadujícího státu), kterého se mûli dopustit tím, Ïe ..…………….......
(uvede se popis skutku tak, aby nebyl zamûniteln˘ s jin˘m skutkem; pﬁi popisu skutku se vychází nejen z popisu skutku
uvedeného v Ïádosti cizozemského orgánu, ale z celého spisového materiálu, kter˘ tento orgán pﬁedloÏil).

státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 22:
1. Pﬁevzetí trestního ﬁízení nespoãívá v tom, Ïe by po rozhodnutí o Ïádosti orgánu cizího státu plynule pokraãovalo trestní
ﬁízení v âeské republice. Pﬁevzetím trestního ﬁízení se zde totiÏ rozumí pﬁevzetí trestního oznámení i pﬁevzetí jiÏ zahájeného
trestního stíhání.
2. Pﬁi pﬁevzetí trestní vûci z ciziny musí o Ïádosti pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu, aby orgány âeské republiky pﬁevzaly trestní
ﬁízení vedené proti obãanu âeské republiky, kter˘ na území tohoto státu spáchal soudnû trestn˘ ãin (popﬁ. obãanu jiného státu nebo
osoby bez státní pﬁíslu‰nosti, je-li dána trestní jurisdikce âeské republiky), rozhodnout Nejvy‰‰í státní zastupitelství, které také
pﬁezkoumá Ïádost a pﬁipojen˘ spisov˘ materiál z hlediska splnûní podmínek stanoven˘ch pﬁíslu‰nou mezinárodní smlouvou
a právního ﬁádu âeské republiky. Pokud takovou Ïádost obdrÏelo pﬁímo niÏ‰í státní zastupitelství, pﬁedloÏí ji Nejvy‰‰ímu státnímu
zastupitelství, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je âeská republika vázána pﬁím˘ právní styk justiãních orgánÛ ohlednû
pﬁevzetí trestního ﬁízení (§ 447 odst. 2 tr. ﬁ.).
3. Pokud Nejvy‰‰í státní zastupitelství po pﬁezkoumání Ïádosti pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu dospûje k závûru, Ïe jsou
splnûny podmínky pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy a právního ﬁádu âeské republiky, rozhodne, Ïe trestní ﬁízení se pﬁebírá, a dá
bezodkladnû podnût k trestnímu ﬁízení podle trestního ﬁádu niÏ‰ímu vûcnû a místnû pﬁíslu‰nému státnímu zastupitelství. ZároveÀ
s tímto podnûtem pﬁedá Nejvy‰‰í státní zastupitelství ve‰ker˘ spisov˘ materiál, kter˘ od orgánu cizího státu obdrÏelo. Souãasnû
vyrozumí doÏadující orgán cizího státu o svém rozhodnutí.
Rozhodnutí Nejvy‰‰ího státního zastupitelství podle § 447 odst. 1 tr. ﬁ. má pouze deklaratorní charakter, tj. nezakládá trestní
jurisdikci âR. Tato je dána jiÏ od okamÏiku spáchání trestného ãinu. Toto rozhodnutí má v˘znam pﬁedev‰ím pro doÏadující cizí
stát, kter˘ je tak doãasnû zbaven povinnosti vést trestní stíhání v dané vûci a pro âR má v˘znam z hlediska pﬁípustnosti nûkter˘ch
dÛkazÛ proveden˘ch v rámci trestního ﬁízení v cizinû.
4. Rozhodnutí Nejvy‰‰ího státního zastupitelství podle § 447 odst. 1 tr. ﬁ. je rozhodnutím „sui generis“, které nemá formu
usnesení podle § 119 odst. 2 tr. ﬁ., protoÏe se jedná o rozhodnutí, kter˘m se reaguje na Ïádost cizího státu, nikoli na návrh
nûkteré z osob zúãastnûn˘ch na trestním ﬁízení, a to v situaci, kdy není zﬁejmé, zda vÛbec bude konáno trestní ﬁízení podle práva
âeské republiky. Nicménû musí mít charakter rozhodnutí, z nûhoÏ vypl˘vá jednoznaãné stanovisko k uvedené Ïádosti orgánu cizího
státu. Jen samotné opatﬁení ãi pokyn by neodpovídaly sv˘m v˘znamem povaze tohoto úkonu, takÏe by neposkytovaly dostateãn˘
a zákonn˘ podklad pro pouÏití dÛkazÛ proveden˘ch doÏadujícím orgánem v cizinû v pozdûj‰ím trestním ﬁízení, zahájeném po
pﬁevzetí trestní vûci orgány âeské republiky. Nejvy‰‰í státní zastupitelství pﬁi tomto rozhodování posuzuje otázku, zda jsou splnûny
podmínky podle pﬁíslu‰né mezinárodní smlouvy, za nichÏ lze trestní vûc pﬁevzít, a zda pﬁichází v úvahu trestní ﬁízení podle
vnitrostátního práva. Rozhodnutí se vÏdy zaloÏí do trestního spisu.
5. V trestní vûci, ve které do‰lo k pﬁevzetí trestního ﬁízení cizího státu na základû mezinárodní smlouvy, jíÏ je âeská
republika vázána, nebo i bez smluvního základu jen na základû reciprocity Nejvy‰‰ím státním zastupitelstvím zpÛsobem
pﬁedpokládan˘m právním ﬁádem âeské republiky, je moÏno v ﬁízení pﬁed soudem pouÏít i dÛkazy, které byly v procesní formû
provedeny a zaji‰tûny v rámci trestního ﬁízení orgány cizího státu (§ 447 odst. 3 tr. ﬁ.).
Po pﬁevzetí trestního ﬁízení je nutno provést na území âR nové trestní ﬁízení v tom smûru, Ïe se zahájí úkony trestního
ﬁízení podle § 158 odst. 3 tr. ﬁ., ev. jsou-li k tomu podmínky, trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ﬁ., vyslechne se obvinûn˘,
a provedou dal‰í úkony pﬁípravného ﬁízení pﬁedpokládané trestním ﬁádem âeské republiky. DÛkazní ﬁízení v‰ak není nutné
provádût znovu jen proto, Ïe dÛkazy nebyly provedeny a zaji‰tûny orgány âeské republiky, ale orgány cizího státu pﬁed zahájením
trestního stíhání v âeské republice (rozh. ã. 14/1997 Sb. rozh. tr.).
6. Pokud Nejvy‰‰í státní zastupitelství dospûje k závûru, Ïe pro pﬁevzetí trestního ﬁízení nejsou splnûny podmínky pﬁíslu‰né
mezinárodní smlouvy a právního ﬁádu âeské republiky, Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci doÏadujícímu orgánu vrátí s odÛvodnûním,
proã nebylo rozhodnuto o pﬁevzetí dané trestní vûci k trestnímu ﬁízení do âeské republiky. Negativní rozhodnutí o tom, Ïe se trestní
ﬁízení nepﬁebírá, se tedy nevydává.
7. JestliÏe Nejvy‰‰í státní zastupitelství shledá, Ïe pﬁedloÏená Ïádost a k ní pﬁipojen˘ spisov˘ materiál neposkytují dostatek
podkladÛ pro rozhodnutí o pﬁevzetí trestního ﬁízení, o pﬁevzetí trestního ﬁízení nerozhoduje, ale poÏádá orgán cizího státu, kter˘
Ïádost pﬁedloÏil, o jejich doplnûní.
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Vzor ã. 23
Pﬁedání trestní vûci do ciziny - Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci cizozemsk˘mi orgány (§ 448 odst. 1 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

pﬁesné oznaãení státního zastupitelství,
soudu nebo jiného orgánu cizího státu,
u nûhoÏ se právní pomoc vyÏaduje
(pokud není Ïádost zasílána pﬁím˘m právním stykem a státnímu zástupci není pﬁesnû známo, kter˘ orgán v cizinû je pﬁíslu‰n˘
k vyﬁízení jeho Ïádosti, postaãí uvést „orgánu pﬁíslu‰nému pro .......“ a dále uvést místo, kde má podezﬁel˘ nebo obvinûn˘
v cizinû bydli‰tû)
......……………........ oznaãení cizího státu
(nutno uvést oficiální název)
__________________________________

Vûc: obvinûn˘ (podezﬁel˘) ……………....... - Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci
Pﬁíloha: podstatná ãást spisu Policie âeské republiky – SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âeské republiky
v ...…………….... ãíslo trestního spisu: ....………...... s pﬁekladem do .............. jazyka (uvede se pﬁíslu‰n˘ cizí jazyk)

Podle ãlánku 6 Evropské úmluvy o pﬁedávání trestního ﬁízení ze dne 15. kvûtna 1972 (popﬁ. se uvede odkaz na jinou
mnohostrannou mezinárodní smlouvou nebo na dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, pokud existuje - napﬁ.
ãlánek 21 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959, ã. 550/1992 Sb.) Ïádám o pﬁevzetí
trestního stíhání obvinûného (podávám trestní oznámení a navrhuji, aby bylo zahájeno trestní stíhání podezﬁelého) ............,
narozeného dne .………....., státního pﬁíslu‰níka ............................. (oznaãení státu), trvale bytem ve ..................…...............
(uvede se oznaãení státu a pﬁesná adresa).
Obvinûn˘ je v âeské republice stíhán pro trestn˘ ãin .………………... podle §……..… trestního zákona …………......,
kterého se mûl tím, Ïe (Jmenovan˘ je na základû ‰etﬁení orgánÛ Policie âeské republiky dÛvodnû podezﬁel˘, Ïe)
.
.
.
.
…
…
…
…
.
.
.
.
.
.
.
.
(podrobn˘ popis skutku).
V rámci trestního stíhání (ﬁízení) vedeného v âeské republice byly shromáÏdûny tyto materiály:
I.
protokoly o v˘slechu svûdkÛ:
- .............. ze dne ............
- protokol o rekognici ze dne ............
II.
úﬁední záznamy o podaném vysvûtlení tûchto osob:
- ................ ze dne …….......
III.
- znaleck˘ posudek z oboru ........... ze dne ..............
IV.
tyto listinné a vûcné dÛkazy:
- .................
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Materiály uvedené v bodech I., III. a IV. je moÏné v âeské republice pouÏít jako dÛkaz v ﬁízení pﬁed trestním soudem. Naopak
materiály uvedené v bodû II. není moÏné v âeské republice pouÏít jako dÛkaz v ﬁízení pﬁed trestním soudem. Pokud osoby uvedené
v bodû II. jsou pozdûji vysl˘chány jako svûdci nebo jako obvinûní, nemohou jim b˘t podle trestního ﬁádu âeské republiky úﬁední
záznamy pﬁeãteny, nebo jinak konstatován jejich obsah. Tyto úﬁední záznamy slouÏí státnímu zástupci a obvinûnému v âeské republice
ke zváÏení návrhu, aby osoba, která takové vysvûtlení podala, byla vyslechnuta jako svûdek, a soudu k úvaze, zda takov˘ dÛkaz provede.
Na základû shora uveden˘ch materiálÛ je moÏno uãinit závûr, Ïe obvinûn˘ (podezﬁel˘) .…………...... je dÛvodnû podezﬁel˘
ze spáchání ãinu, kter˘ by mohl b˘t podle trestního zákona âeské republiky posouzen jako trestn˘ ãin ............. podle
§ ..…………….. trestního zákona.
§ ...……………. trestního zákona zní:
(Uvede se citace pﬁíslu‰ného ustanovení podle trestního zákona).
Toto trestní stíhání v âeské republice podle § 67 trestního zákona nebylo promlãeno.
§ 67 trestního zákona zní:
(Uvede se citace pﬁíslu‰ného ustanovení podle trestního zákona).
(Pﬁípadnû se uvede citace jin˘ch právních pﬁedpisÛ napﬁ. z oblasti dopravy takto):
Obvinûn˘ (Podezﬁel˘) ...…………...... tuto dopravní nehodu zavinil poru‰ením dopravních pﬁedpisÛ âeské republiky, kdyÏ
jako ﬁidiã nedodrÏoval ustanovení § ...………... (následuje v˘ãet) zákona ãíslo 361/2000 Sbírky zákonÛ, o provozu na pozemních
komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Tato ustanovení shora uvedeného zákona znûjí takto:
§ 11
Smûr a zpÛsob jízdy
….
§ 17
PﬁedjíÏdûní
…..
(Následuje citace pﬁíslu‰n˘ch ustanovení zákona, resp. jin˘ch právních pﬁedpisÛ).
Poru‰ení uveden˘ch pravidel silniãních provozu âeské republiky je v pﬁíãinné souvislosti se vznikem dopravní nehody
a s jejími následky spoãívajícími ve zranûní ...…………………...... a hmotné ‰kodû jemu zpÛsobené.
Shora uvedená pravidla silniãního provozu je nutno posuzovat za dÛleÏité povinnosti uloÏené ﬁidiãi podle zákona, neboÈ
jejich poru‰ení zpravidla vede k váÏn˘m dopravním nehodám s tûÏk˘mi následky.

Obvinûn˘ (Podezﬁel˘) ....……………..... nebyl na území âeské republiky omezen na osobní svobodû a ani mu nebyla
odÀata Ïádná z jeho vûcí. Pro skutek, kter˘ je pﬁedmûtem tohoto ﬁízení, nebyl postiÏen Ïádn˘m trestem ani správní pokutou.
Jak vypl˘vá z protokolu o v˘slechu po‰kozeného ............ ze dne ............, tento po‰kozen˘ Ïádá, aby obvinûn˘ (podezﬁel˘)
.......... byl trestnû stíhán a aby mu byla uloÏena povinnost nahradit zpÛsobenou ‰kodu.
Z protokolu o zaji‰tûní vûci podle § 78 trestního ﬁádu ze dne ................ vypl˘vá, Ïe byla zaji‰tûna penûÏitá ãástka v hotovosti
ve v˘‰i ............., která je sloÏena na úãtu ..... státního zastupitelství v .................
(ev. podle § 79a tr. ﬁ. byly zaji‰tûny penûÏité prostﬁedky na ã. úãtu .………….... u ..…………....... banky anebo podle § 78
tr. ﬁ. byla zaji‰tûna vozidla, která jsou uloÏena u .....…………......... atd.).
Obvinûn˘ po zahájení trestního stíhání v âeské republice vycestoval do .......................... (uvede se zpravidla domovsk˘
stát), proto proti nûmu není moÏné nadále v âeské republice úãinnû vést trestní stíhání (pﬁípadnû se uvedou jiné dÛvody, proã
není moÏné nebo efektivní vést dále trestní stíhání v âeské republice).
(Nebylo-li v âeské republice zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ﬁ. nebo § 302 a násl. tr. ﬁ. uvede se:)
Podezﬁel˘ vycestoval pﬁed sdûlením obvinûní zpût do ............................ (uvede se zpravidla domovsk˘ stát), proto proti
nûmu nebylo v âeské republice zahájeno trestní stíhání.
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Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .……………....... podává tuto Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci a Ïádá, aby bylo
informováno ve smyslu ãl. 16 odst. 2 Evropské úmluvy o pﬁedávání trestního ﬁízení ze dne 15. kvûtna 1972 (popﬁ. se uvede
odkaz na jinou mnohostrannou mezinárodní smlouvou nebo na dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci, pokud
existuje a upravuje tuto moÏnost - napﬁ. ãl. 21 odst. 2 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních) o opatﬁeních,
která budou uãinûna ..…………........ v .…………........ (uvede se oznaãení pﬁíslu‰ného orgánu cizího státu a jeho sídla)
v souvislosti s touto Ïádosti, a aby mu byl zaslán opis rozhodnutí, které bude vydáno.

Dûkuji za spolupráci.

S pozdravem
(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 23:
1. Pﬁedání trestní vûci do ciziny státní zástupcem je moÏné jen pﬁed podáním obÏaloby.
2. Pokud bylo na území âR zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ﬁ. (nebo § 302 a násl. tr. ﬁ.) a nadále není moÏné ãi
efektivní toto trestní ﬁízení v âR vést, zejména z dÛvodu nepﬁítomnosti obvinûného na území âR, státní zástupce pﬁeru‰í trestní stíhání
podle § 173 odst. 1, písm. a) nebo d) tr. ﬁ. Pokud byly na území âR zahájeny pouze úkony trestního ﬁízení podle § 158 odst. 3 tr. ﬁ.,
rozhodnutí o pﬁeru‰ení tohoto ﬁízení se nevydává.
3. Poté zpracuje Ïádost o pﬁedání trestní vûci do ciziny, a to pokud je vedeno trestní ﬁízení:
a) pro trestn˘ ãin spáchan˘ na území âeské republiky a z jeho spáchání je podezﬁelá osoba, která je obãanem cizího státu,
nebo
b) pro trestn˘ ãin spáchan˘ touto osobou na území cizího státu.
Tuto Ïádost zasílá spolu se spisov˘m materiálem do ciziny prostﬁednictvím Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, nestanoví-li
mezinárodní smlouva, kterou je âeská republika vázána, pﬁím˘ právní styk justiãních orgánÛ ohlednû pﬁevzetí trestního
ﬁízení (§ 448 odst. 2 tr. ﬁ.).
4. JestliÏe orgán doÏádaného státu rozhodl o pﬁevzetí trestního ﬁízení, nelze na území âeské republiky pokraãovat v trestním
ﬁízení pro trestn˘ ãin, pro kter˘ bylo trestní ﬁízení pﬁedáno, nebo naﬁídit v˘kon trestu uloÏeného za ãin, pro kter˘ bylo trestní ﬁízení
pﬁedáno (§ 448 odst. 3 tr. ﬁ.). Orgány âeské republiky v‰ak mohou v trestním ﬁízení pokraãovat nebo naﬁídit v˘kon trestu (§ 448
odst. 4 tr. ﬁ.), jestliÏe doÏádan˘ stát
a) oznámí, Ïe ve vûci nebude ﬁízení konat,
b) dodateãnû odvolá své rozhodnutí o pﬁevzetí trestního ﬁízení, nebo
c) oznámí, Ïe v ﬁízení nebude pokraãovat.
5. Po pﬁedání trestní vûci do ciziny státní zástupce vyãká rozhodnutí cizozemského orgánu v této trestní vûci. Jakmile je
o rozhodnutí cizozemského orgánu v této trestní vûci vyrozumûn
a) pokud nebylo na území âR pÛvodnû zahájeno trestní stíhání - zaloÏí toto rozhodnutí do spisu a odloÏí vûc podle
§ 159a odst. 2 tr. ﬁ. nebo podle § 159a odst. 3 tr. ﬁ., event. dá k takovému postupu pokyn policejnímu orgánu,
b) pokud bylo na území âR pÛvodnû zahájeno trestní stíhání - rozhodne o pokraãování trestního stíhání podle
§ 173 odst. 2 vûta druhá tr. ﬁ. a zároveÀ rozhodne o zastavení tohoto trestního stíhání podle § 172
iii. odst. 1, písm. d) tr. ﬁ. ve spojení s § 11 odst. 1 písm. f), nebo g), nebo h), odst. 4 tr. ﬁ., nebo
iv. odst. 1, písm. d) tr. ﬁ. ve spojení s § 11 odst. 1 písm. j) tr. ﬁ., nebo
v. odst. 2 písm. b) tr. ﬁ.
Pﬁi posuzování, zda urãité rozhodnutí orgánu cizího státu ãinného v trestním ﬁízení je pﬁekáÏkou vûci rozhodnuté a zda tedy
zakládá nepﬁípustnost trestního stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j) tr. ﬁ., tj. zda zastavit trestní stíhání podle § 172 odst. 1, písm.
d) tr. ﬁ. ve spojení s § 11 odst. 1 písm. j) tr. ﬁ. anebo podle § 172 odst. 2 písm. b) tr. ﬁ., jsou tyto moÏnosti:
I. Pokud jde o tato rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu ãlenského státu Evropské unie:
- pravomocn˘ rozsudek soudu nebo rozhodnutí soudu nebo jiného oprávnûného orgánu o pravomocném zastavení trestního
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stíhání, jestliÏe rozhodnutí nebylo v pﬁedepsaném ﬁízení zru‰eno,
- pravomocné rozhodnutí o schválení narovnání, jestliÏe rozhodnutí nebylo v pﬁedepsaném ﬁízení zru‰eno,
- pravomocné rozhodnutí o postoupení vûci s podezﬁením, Ïe skutek je pﬁestupkem, jin˘m správním deliktem nebo kárn˘m
provinûním, jestliÏe rozhodnutí nebylo v pﬁedepsaném ﬁízení zru‰eno,
jedná se podle § 11 odst. 4 tr. ﬁ. o rozhodnutí, která vytváﬁejí pﬁekáÏku vedení trestního stíhání v âeské republice, proto je
tﬁeba trestní stíhání zastavit podle § 172 odst. 1, písm. d) tr. ﬁ. ve spojení s § 11 odst. 1 písm. f), nebo g), nebo h), odst. 4 tr. ﬁ.
Ve vztahu ke v‰em ãlensk˘m státÛm Evropské unie je âeská republika vázána Schengenskou provádûcí úmluvou (dále jen
SPÚ), která v ãl. 54 stanoví, Ïe osoba, která byla pravomocnû odsouzena jednou smluvní stranou, nesmí b˘t pro tent˘Ï ãin stíhána
druhou smluvní stranou za pﬁedpokladu, Ïe v pﬁípadû odsouzení jiÏ byla vykonána nebo je právû vykonávána sankce, nebo podle
práva smluvní strany, ve které byl rozsudek vynesen, jiÏ nemÛÏe b˘t vykonána. Ustanovení ãl. 55 SPÚ sice stanoví moÏnost v˘jimek
z této zásady na základû prohlá‰ení ãlensk˘ch státÛ uãinûn˘ch pﬁi ratifikaci, pﬁijetí nebo schválení SPÚ, av‰ak ãlánek 58 SPÚ
stanoví, Ïe ustanovení SPÚ o zákazu dvojího trestu neodporují pouÏití ‰ir‰ích vnitrostátních právních pﬁedpisÛ upravujících zásadu
zákazu dvojího ﬁízení v téÏe vûci ve vztahu k justiãním rozhodnutím vynesen˘m v zahraniãí. Proto se ve vztahu k ãlensk˘m státÛm
Evropské unie vÏdy uplatní § 11 odst. 4 tr. ﬁ. a nikoli platné mezinárodní smlouvy, které byly, tak jako je SPÚ, dodatkem k Evropské
úmluvû o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959.
II. Pokud je âeská republika ve vztahu k cizímu státu vázána pouze Evropskou úmluvou o pﬁedávání trestního ﬁízení ze dne
15. kvûtna 1972, za pﬁekáÏku vûci rozhodnuté bude povaÏován pouze pravomocn˘ a vykonateln˘ trestní rozsudek, jímÏ daná osoba:
(a) byla zpro‰tûna viny,
(b) uloÏen˘ trest:
(i) byl zcela vykonán nebo je vykonáván, nebo
(ii) zcela nebo z její nevykonané ãásti podléhal milosti nebo amnestii, nebo
(iii) nemÛÏe jiÏ b˘t vykonán vzhledem k promlãení,
(c) soud uznal obÏalovaného vinn˘m a upustil od potrestání,
a to pouze v pﬁípadû, Ïe âeská republika poÏádala cizí stát o pﬁevzetí trestního ﬁízení.
Pokud tedy cizí stát na základû Ïádosti pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ âeské republiky pﬁevzal trestní ﬁízení, v této vûci rozhodl
rozsudkem ve smyslu ustanovení ãl. 35 odst. 1 Úmluvy a o tomto rozhodnutí âeskou republiku informoval, pak státní zástupce toto
trestní stíhání zastaví podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ﬁ., ve spojení s § 11 odst. 1 písm. j) tr. ﬁ.
Pokud orgán cizího státu ãinn˘ v trestním ﬁízení rozhodne jinak neÏ ve smyslu ãl. 35 odst. 1 v˘‰e uvedené Úmluvy, pak státní
zástupce trestní stíhání zastaví podle § 172 odst. 2 písm. b) tr. ﬁ.
Tento postup bude uplatnûn, pokud trestní stíhání bylo z âeské republiky pﬁedáno do tûchto státÛ: Turecko (dvoustranná
smlouva vyhlá‰ená pod ã. 76/1933 Sb. neobsahuje ustanovení t˘kající se pﬁedávání trestního stíhání), Ukrajina.
III. Dal‰í moÏností je, Ïe v oblasti pﬁedávání trestního ﬁízení je âeská republika ve vztahu k nûkter˘m státÛm vázána nejen
Evropskou úmluvou o pﬁedávání trestního ﬁízení z r. 1972, ale rovnûÏ bilaterální smlouvou o spolupráci v trestním ﬁízení.
âl. 43 odst. 1 Evropské úmluvy o pﬁedávání trestního ﬁízení z r. 1972 mimo jiné stanoví, Ïe tato Úmluva se nedot˘ká
ustanovení upravujících záleÏitosti, kter˘mi se zab˘vá tato Úmluva a která jsou jiÏ obsaÏena v jin˘ch stávajících dohodách mezi
smluvními státy. Pﬁi posuzování, zda urãité rozhodnutí orgánu ãinného v trestním ﬁízení cizího státu je pﬁekáÏkou vûci rozhodnuté
a zda tedy zakládá nepﬁípustnost trestního stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j) tr. ﬁ., je tedy tﬁeba vycházet jak z Evropské úmluvy
o pﬁedávání trestního ﬁízení z r. 1972, tak z dané bilaterální smlouvy.
Seznam státÛ, kde dvoustranná smlouva neobsahuje Ïádné ustanovení t˘kající se zásad res iudicata nebo ne bis in idem
nebo plnû odkazuje na Evropskou úmluvu o pﬁedávání trestního ﬁízení z r. 1972:
Albánie (ãl. 54, ã. 97/1960 Sb.), Rumunsko (ãl. 59, ã. 31/1959 Sb.), Srbsko a âerná Hora (ãl. 81, ã. 207/1964 Sb.).
Pﬁi rozhodování o pokraãování a následném zastavení trestního stíhání státní zástupce postupuje stejnû jako je uvedeno
v bodû ad II.
IV. JestliÏe je âeská republika vÛãi urãitému státu vázána pouze dvoustranou smlouvou, pak ãeské orgány ãinné v trestním
ﬁízení posuzují, zda urãité rozhodnutí orgánu cizího státu ãinného v trestním ﬁízení je pﬁekáÏkou vûci rozhodnuté a zda tedy
zakládá nepﬁípustnost trestního stíhání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. j) tr. ﬁ., pouze podle ustanovení dané dvoustranné smlouvy.
Seznam státÛ, se kter˘mi âeská republika je vázána dvoustranou smlouvou, upravující pﬁedávání trestního stíhání,
která v‰ak neobsahuje Ïádné ustanovení t˘kající se zásad res iudicata nebo ne bis in idem
Afghánistán (ãl. 32, ã. 44/1983 Sb.), AlÏírsko (ãl. 48, ã. 17/1984 Sb.), Bosna a Herzegovina (ãl. 81, ã. 207/1964 Sb.),
Bulharsko (ãl. 67, ã. 3/1978 Sb.), Chorvatsko (ãl. 81, ã. 207/1964 Sb.), Jemen (ãl. 32, ã. 76/1990 Sb.), severní Korea (ãl. 44 a 45,
ã. 93/1989 Sb.), Kuba (ãl. 59 a 60, ã. 80/1981 Sb.), Makedonie (ãl. 81, ã. 207/1964 Sb.), Mongolsko (ãl. 85 a 86, ã. 106/1978
Sb.), S˘rie (ãl. 51, ã. 8/1986 Sb.), Tunisko (ãl. 48, ã. 40/1981 Sb.), Vietnam (ãl. 59 a 60, ã. 98/1984 Sb.).
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V tomto pﬁípadû státní zástupce zastaví trestní stíhání podle § 172 odst. 2 písm. b) tr. ﬁ.
Seznam státÛ, se kter˘mi âeská republika je vázána dvoustranou smlouvou, upravující pﬁedávání trestního stíhání,
která v‰ak obsahuje ustanovení t˘kající se zásad res iudicata nebo ne bis in idem, kdy za res iudicata jsou povaÏována
pravomocná koneãná rozhodnutí v‰ech orgánÛ ãinn˘ch v trestním ﬁízení
Bûlorusko (ãl. 86, ã. 95/1983 Sb.), Rusko (ãl. 86, ã. 95/1983 Sb.).
V tomto pﬁípadû státní zástupce zastaví trestní stíhání podle § 172 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 11 odst. 1, písm. j) tr. ﬁ.
V. Pokud âeská republika není vázána vÛãi urãitému státu Ïádnou mezinárodní smlouvou t˘kající se pﬁedávání trestního
ﬁízení, buì pokraãuje samostatnû v trestním stíhání nebo je na uváÏení státního zástupce, zda zastaví trestní stíhání podle § 172
odst. 2 písm. b) tr. ﬁ.
6. Pokud bylo zahájeno ﬁízení podle zákona ã. 218/12003 Sb. proti dítûti mlad‰ímu patnácti let, nejedná se o trestní
ﬁízení a tuto vûc nelze do ciziny, jako trestní ﬁízení pﬁedat. O ãinnosti nezletilcÛ je vhodné informovat zastupitelsk˘ úﬁad státu,
jehoÏ jsou obãany, kter˘ je akreditován pro âeskou republiku.
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Vzor ã. 24
Pﬁípis Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství, kter˘m se pﬁedkládá Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci do ciziny
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v .............................
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Sp. zn.:
V ......…………… dne ………..........

Nejvy‰‰í státní zastupitelství
mezinárodní odbor
oddûlení právního styku s cizinou
_____________________________

Vûc: obvinûn˘ (podezﬁel˘) ....………….............. - Ïádost o pﬁedání trestní vûci do ...........…………. (název státu)
Pﬁíl.: 3x Ïádost o pﬁedání trestní vûci do ciziny s pﬁekladem do .............. jazyka
1x ovûﬁená kopie podstatné ãásti trestního spisu Policie âeské republiky, SKPV, Policie âR v ..…………..... âTS:
.……………….... s pﬁekladem do .......…………...... jazyka (uvede se pﬁíslu‰n˘ cizí jazyk)
(nebo originál spisu, ev. dal‰í pﬁílohy)

Ve shora uvedené trestní vûci pﬁedkládám podle ãl. 96 Pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 1/2005 ze dne 26. 1. 2005, kter˘m se
upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi v˘konu pÛsobnosti státního zastupitelství v oblasti právního styku s cizinou v trestních
vûcech Ïádost o pﬁevzetí trestní vûci v ....…………...... (název státu) a Ïádám, aby byla i s pﬁílohami odeslána do tohoto státu
k vyﬁízení.

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis

Poznámky k vzoru ã. 24:
Îádost je tﬁeba mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství zaslat ve trojím vyhotovení, neboÈ dvû vyhotovení
jsou zasílána do doÏádaného státu, z nichÏ jedno zÛstává u ústﬁedního justiãního orgánu tohoto státu a jedno je postoupeno
orgánu, kter˘ je oprávnûn v doÏádaném státû vést trestní ﬁízení. Jedno vyhotovení zÛstává na mezinárodnímu odboru Nejvy‰‰ího
státního zastupitelství pro pﬁípad ztráty Ïádosti v cizinû nebo pro pﬁípadné urgence.
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Pﬁíloha ã. 10

Úﬁední jazyky vybran˘ch státÛ
(Informace o úﬁedních jazycích níÏe uveden˘ch státÛ jsou pﬁevzaty z webov˘ch stránek Ministerstva zahraniãních vûcí: www.mzv.cz)
Albánská republika - albán‰tina
AlÏírská demokratická a lidová republika - arab‰tina
Belgické království - francouz‰tina, vlám‰tina a nûmãina (podle regionu - pro Ïádosti ãi jiné písemnosti lze doporuãit
francouz‰tinu)
Bûloruská republika - bûloru‰tina a ru‰tina
Bosna a Hercegovina - bosen‰tina, srb‰tina a chorvat‰tina
Bulharská republika - bulhar‰tina
Dánské království - dán‰tina
Estonská republika - eston‰tina
Finská republika - fin‰tina, ‰véd‰tina
Francouzská republika - francouz‰tina
Gruzie - gruzín‰tina
Chorvatská republika - chorvat‰tina
Irská republika - ir‰tina a angliãtina
Islandská republika - island‰tina
Italská republika - ital‰tina
Kubánská republika - ‰panûl‰tina
Kyperská republika - ﬁeãtina a tureãtina
Kyrgyzská republika - kyrgyz‰tina a ru‰tina
Maìarská republika - maìar‰tina
Maltská republika - angliãtina
Moldavská republika - moldav‰tina
Mongolsko - mongol‰tina
Nizozemské království - nizozem‰tina
Norské království - nor‰tina
Lichten‰tejnské kníÏectví - nûmãina
Litevská republika - litev‰tina
Loty‰ská republika - loty‰tina
Lucemburské velkovévodství - lucembur‰tina, administrativními jazyky jsou i francouz‰tina a nûmãina
Polská republika - pol‰tina
Portugalská republika - portugal‰tina
Pﬁechodov˘ islámsk˘ stát Afghánistán - pa‰tu (52 % obyv.), darí (dialekt per‰tiny - 32 % obyv.)
Ostatní hlavní jazyky: uzbeãtina, turkmen‰tina, balúãí
Rakouská republika - nûmãina
Republika Kazachstán - kaza‰tina a ru‰tina
Republika Makedonie (FYROM) - makedon‰tina
Rumunsko - rumun‰tina
Ruská federace - ru‰tina
¤ecká republika - ﬁeãtina
Slovinská republika - slovin‰tina
Spojené království Velké Británie a Severního Irska - angliãtina
Spojené státy americké - angliãtina
Spolková republika Nûmecko - nûmãina
Svazová republika Jugoslávie - Srbsko a âerná hora - v Srbsku je srb‰tina s ekavsk˘m náﬁeãím s písmem cyrilicí,
v âerné Hoﬁe srb‰tina s ijekavsk˘m náﬁeãím s písmem latinkou v pobﬁeÏních oblastech a cyrilicí ve vnitrozemí.
·panûlské království - ‰panûl‰tina
·védské království - ‰véd‰tina
TádÏická republika - tádÏiãtina
Tuniská republika - arab‰tina
Turecká republika - tureãtina
Ukrajina - ukrajin‰tina
Uzbecká republika - uzbeãtina
Vietnamská socialistická republika - vietnam‰tina
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Adresy vybran˘ch orgánÛ, jejichÏ ãinnost
se t˘ká právního styku s cizinou
Nejvy‰‰í státní zastupitelství âeské republiky
mezinárodní odbor
oddûlení právního styku s cizinou
Jezuitská 4
660 55 Brno
____________________________________
tel.: 542 512 202 (telefon vedoucí kanceláﬁe)
fax: 542 512 414
_______________________________________________________________________________________________________
Eurojust
Maanweg 174
2516 AB, The Hague
The Netherlands
__________________________
tel: 0031 / 70 412 52 72
fax: 0031 / 70 412 52 71
e-mail: pzeman@eurojust.eu.int
_______________________________________________________________________________________________________
Ministerstvo spravedlnosti âR
mezinárodní odbor
oddûlení mezinárodních smluv
a mezinárodní právní pomoci trestní
Vy‰ehradská 16
128 10 Praha 2
______________
tel.: 221 997 111
fax: 221 997 560
_______________________________________________________________________________________________________
Policejní prezidium âR
odbor mezinárodní policejní spolupráce
oddûlení SIRENE
P.O. Box 62/MPS
Strojinická 27
170 89 Praha 7
_________________________
tel.: 974 834 225, 974 834 210
fax: 974 834 716
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Policejní prezidium âR
odbor mezinárodní policejní spolupráce
oddûlení Interpol
P.O. Box 62/MPS
Strojinická 27
170 89 Praha 7
___________________________________________
tel.: 974 834 210 (kontakt na stálou sluÏbu Interpolu)
fax: 974 834 716
______________________________________________________________________________________________________
Diplomatick˘ protokol
Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské republiky
Loretánské námûstí 5
118 00 Praha 1
______________
tel.: 224 182 190
fax: 224 182 034
______________________________________________________________________________________________________
Národní bezpeãnostní úﬁad
Na Popelce 2/16, Praha 5, 150 06
adresa pro podávání písemností:
Národní bezpeãnostní úﬁad
P.O.BOX 49
Praha 56, 150 06
______________
tel.: 257 283 111
fax: 257 283 110
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Adresy ústﬁedních justiãních orgánÛ evropsk˘ch státÛ
pro pﬁípravné ﬁízení trestní

STÁT

ADRESA
Ministerstva spravedlnosti
nebo Generální prokuratury

WWW
jsou-li k dispozici

fax
telefon
jsou-li k dispozici

Albánie

Ministry of Justice
Bld. Deshmoxet e Kompit
ALB – Tirana

www nejsou k dispozici

fax: 00355/42/228 359
tel.: 00355/42/234 560

Andorra

Ministerio de Justicia e Interior
Edifici de Serveis de l’Obac
Ctra. de l’Obac s/n
Escaldes-Engordany
Andorra

www nejsou k dispozici

fax: 0037/6/869-250
tel.: 0037/6/872-080

Bûlorusko

Generální prokuratura
Bûloruské republiky
Internacionálnaja 22
220 849 Minsk
Belarus

www.ncpi.gov.by/minjust

fax: 00375/17/226 44 18
00375/17/223 72 43

Belgie

Ministry of Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgium

www.just.fgov.be

fax: 0032/2/538 83 75
tel.: 0032/2/542 65 11

Bosna a Hercegovina

Ministarstvo Vanjskih Poslova
Bosny a Hercegoviny
Musala br. 9
7100 Sarajevo
Bosnia a Hercegovina

www nejsou k dispozici

fax není k dispozici
tel.: na MZV
00387/33/28 11 00

Bulharsko

Ministry of Justice
1040 Sofia
Slavjanska 1
Bulgaria

www.mjeli.government.bg

fax: 00359/2/98 70 098
tel.: 00359/2/98 70 709

Dánsko

Ministry of Justice
Slotsholmsgade10
1216 Kobenhavn
Denmark

www.jm.dk

fax: 0045/33/933510
tel.: 0045/33/923340

Estonsko

Ministry of Justice
Tönismägi 5a
15191 Tallin
Estonia

www.just.ee

fax: 00372/7/6936052
tel.: 00372/7/441390

Finsko

Ministry of Justice
Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

www.om.fi

fax: 00358/9/16067524
tel.: 00358/9/16067524
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STÁT

ADRESA
Ministerstva spravedlnosti
nebo Generální prokuratury

WWW
jsou-li k dispozici

fax
telefon
jsou-li k dispozici

Francie

Ministere de la Justice
13, Place Vendome
750 42 Paris
France

www.justice.gouv.fr

fax: 0033/1/44772258
tel.: 0033/1/44861422

Chorvatsko

Ministarstvo pravosuda
ul. Republike Austrije 14
100 00 Zagreb
Hrvatska

www.pravosudje.hr

fax: 00385/1/3710672
tel.: 00385/1/3710671

Island

Ministry of Justice
Arnarhvoll 111
IS-150 Reykjavík
Iceland

www.strj.is

fax: 00354/5527340
tel.: 00354/5609010

Irsko

Ministry of Justice,
Equality and Law Reform
72-76 St.Stephens Green
Dublin 2
Ireland

www.justice.ie

fax: 00353/1/6028420
tel.: 00353/1/6028202

Itálie

Ministero della
Giustizia
Via Arenula 70
I-00186 Roma
Italy

www.giustizia.it

fax: 0039/06/68897528
tel.: 0039/06/68852841

Kypr

Ministry of Justice
125 Athalassa Ave
CY-Nicosia
Cyprus

www nejsou k dispozici

fax: 00357/22/518356
tel.: 00357/22/805958

Lichten‰tejnsko

Fürstliches Landgericht
Aeulestr. 70
FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

www nejsou k dispozici

fax: 00423/236/6569
tel.: 00423/236/6508

Litva

Ministry of Justice
Gedimimo pr 30/1
Vilnius
LT-2600
Lithuania

www.tm.gov.lt

fax: 00370/2/625940
tel.: 00370/2/624670

Loty‰sko

General Prosecutor’s Office
O. Kalpaka blvd. 6
Riga
LV - 1801
Latvia

www.tm.gov.lv

fax: 00371/7044449
tel.: 00371/7044525

Lucembursko

Parquet Général du Luxembourg
Cote D´Eich 12
L-2010
Luxembourg
Grossherzogtum Luxembourg

www.mj.public.lu

fax: 00352/470550
tel.: 00352/475981336
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STÁT

ADRESA
Ministerstva spravedlnosti
nebo Generální prokuratury

WWW
jsou-li k dispozici

fax
telefon
jsou-li k dispozici

Maìarsko

General Prosecutor’s Office
Markó utca 16
1055 Budapest Hungary

www.im.hu

fax: 0036/1/2692662
tel.: 0036/1/2692600

Makedonie

Ministarstvo Pravde
Republiky Makedonie
Veljko Vlahoviã 9
91000 Skopje
Makedonia

www nejsou k dispozici

fax: 00389/91/226975
tel.: 00389/91/110439

Malta

The Office of the Attorney General
the Palace
MLT-Valletta
Malta

www.justice.gov.mt

fax: 00356/240738
tel.: 00356/21235549

Moldavsko

General Prosecutor’s
Office of the Moldavian Republic
ul.Mitropolita Banulescu-Bodoni 26
2005 Chisinau
Moldova

www nejsou k dispozici

fax: 00373/2/228635
tel.: 00373/2/228635

Monako

Principality Monaco
Gouvernment

www.gouv.mc

Nizozemí

Ministry of Justice
PO box 20301
2500 EH The Hague
The Netherlands

www.justitie.nl

fax: 0031/70/3707945
tel.: 0031/70/3707911

Norsko

Ministry of Justice
Akersgaten 42
P.O. Box 8005 Dep.
0030 Oslo
Norway

www.odin.dep.no/jd

fax: 0047/22/249534
tel.: 0047/22/249090

Nûmecko

Bundesministerium
für Justiz
Mohrenstr. 37
D-10117 Berlin
Deutschland

www.bmj.bund.de

fax: 0049/30/20259875
tel.: 0049/30/202570

Polsko

Ministry of Justice
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Poland

www.ms.gov.pl

fax: 0048/22/6220881
tel.: 0048/22/6280949

Portugalsko

Procuradoria-Geral da República
Rua da Escola Politécnica 140
P-1250-103 Lisboa
Portugal

www.mj.gov.pt

fax: 00351/21/3975255
tel.: 00351/21/3921900

Rakousko

Bundesministerium für Justiz
Musseumstrasse 7
1070 Wien
Austria

www.bmj.gov.at

fax: 0043/1/521522730
tel.: 0043/1/521520
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STÁT

ADRESA
Ministerstva spravedlnosti
nebo Generální prokuratury

WWW
jsou-li k dispozici

fax
telefon
jsou-li k dispozici

Rumunsko

Ministry of Justice
17, Apolodor
Sector 5-Arr
RO-70602 Bucurest
Romania

www.just.ro

fax: 0040/1/4107129
0040/1/3101662
tel.: 0040/1/4107129
0040/1/3141514

Ruská federace

General Prosecutor’s Office
ul.B.Dmitrovka 15a
101999 Moscow Russia

www.minjust.ru

fax: 007/095/2928848
007/095/2659797

¤ecko

Ministry of Justice
Mesogeion 96
GR-Athens 115 27
Greece

www.ministryofjustice.gr

fax: 0030/1/7716710
tel.: 0030/1/7753230

Slovensko

Generální prokuratura
·túrova 2
812 85 Bratislava

www.justice.gov.sk
+421 2 59 35 31 11

fax: 00421/2/52922308
tel.: 00421/2/59532768

Slovinsko

Ministry of Justice
Îupanãiãeva 3
SI-1000 Ljubljana

www.sigov.si

fax: 00386/14/261050
tel.: 00386/61/1785350

Srbsko a âerná Hora

Ministry of Justice
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Serbia
Serbia and Montenegro

www nejsou k dispozici

Ministry of Justice
Vuka KaradÏiãa 3
81 000 Podgorica
Montenegro
Serbia and Montenegro
·panûlsko

Ministry of Justice
San Bernardo, 62
28015 Madrid
Spain

www.mju.es

fax: 0034/91/3904457
tel.: 0034/91/3902228

·védsko

Ministry of Justice
Rosenbad 4
103 33 Stockholm
Sweden

www.justitie.regeringen.se

fax: 0046/8/4054676
tel.: 0046/8/4054500

·v˘carsko

Federal Office of Justice
Bundesrain 20
CH-3003 Bern
Schweiz

www.ejpd.admin.ch

fax: 0041/31/3225380
tel.: 0041/31/3224268

Turecko

Ministry of Justice
TR-06659 Ankara
Türkiye

www.adalet.goc.tr

fax: 0090/312/4191163
tel.: 0090/312/4195733
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STÁT

ADRESA
Ministerstva spravedlnosti
nebo Generální prokuratury

WWW
jsou-li k dispozici

fax
telefon
jsou-li k dispozici

Ukrajina

General Prosecutor’s Office
Riznicka 13/15
01601 Kyiv
Ukraine

www.minjust.gov.ua

fax: 00380/44/2902851
tel.: 00380/44/5738139

Vatikán

Holly Sedic
Vatican

www.vatican.va

Velká Británie

Home Office
Mutual Legal Assistance Section
50, Queen Anne’s Gate
London
SW1H 9AT
United Kingdom

www.lcd.gov.uk

Evropská unie

European Union
Brussel

www.europa.eu

Rada Evropy

Council of Europe
CEDEX
67075 Strasbourg
France

www.coe.int

fax: 0044/207/2734400
0044/207/2734422
tel.: 0044/204/2734083
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12
Pokyn
obecné povahy
ze dne 7. ﬁíjna 2005, poﬁ. ã. 2/2005
nejvy‰‰ího státního zástupce,
jímÏ se mûní pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 1/1998 ze dne 29. ledna 1998,
kter˘m se upravuje postup státních zastupitelství pﬁi pﬁezkoumávání trestních vûcí na základû podnûtÛ
ke stíÏnostem pro poru‰ení zákona a pﬁi pﬁezkoumávání trestních vûcí z vlastní iniciativy státního zastupitelství,
ve znûní pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 10/2001 ze dne 13. prosince 2001, a pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního
zástupce poﬁ. ã. 9/2001 ze dne 13. prosince 2001, kter˘m se upravuje postup státních zastupitelství v ﬁízení o dovolání
v trestních vûcech, ve znûní pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 4/2003 ze dne 28. ãervence 2003
Podle § 12 odst. 1 zákona ã. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, stanovím:
âÁST PRVNÍ

6. V ãl. 3 odst. 4 se ãíslovka „389a“ nahrazuje ãíslovkou „466“
a na konci textu odstavce se doplÀují slova, která vãetnû
poznámky pod ãarou ã. 1 znûjí:
„ ,ani postup státního zastupitelství, které bylo ãinné
v ﬁízení o dovolání, nestanoví-li zvlá‰tní pﬁedpis jinak.1)

Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 1/1998
1)

§ 32 odst. 3 a 4 jednacího ﬁádu.“.

âl. I
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 1/1998 ze dne 29. ledna 1998, kter˘m se upravuje postup
státních zastupitelství pﬁi pﬁezkoumávání trestních vûcí na
základû podnûtÛ ke stíÏnostem pro poru‰ení zákona a pﬁi pﬁezkoumávání trestních vûcí z vlastní iniciativy státního zastupitelství, ve znûní pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 10/2001 ze dne
13. prosince 2001, se mûní takto::

7. V ãl. 3 odst. 5 se dosavadní poznámka pod ãarou ã. 1 vãetnû
odkazu na poznámku pod ãarou nahrazuje poznámkou pod
ãarou ã. 2, která zní:
2)

Opatﬁení nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 6/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kter˘m se vydává organizaãní ﬁád Nejvy‰‰ího státního
zastupitelství, ve znûní opatﬁení nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 1/2004 ze dne 21. ledna 2004, kter˘m se mûní organizaãní ﬁád
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.“.

1. V ãl. 1 se ãíslovka „389a“ nahrazuje ãíslovkou „466“.
2. âlánek 2 odst. 1 zní:
„(1) Pﬁezkumn˘m ﬁízením se rozumí postup státního zastupitelství pﬁíslu‰ného podle ãl. 3 (dále jen „pﬁíslu‰né státní
zastupitelství“), kter˘m pﬁezkoumává, zda v pﬁípadû pravomocného rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, pﬁípadnû
jiného orgánu ãinného v trestním ﬁízení, jímÏ byl poru‰en
zákon v neprospûch obvinûného, pﬁevaÏuje zájem na plné
zákonnosti pﬁezkoumávaného rozhodnutí a ﬁízení, které mu
pﬁedcházelo, nad zájmem na stabilitû a nezmûnitelnosti takového rozhodnutí. V pﬁípadech poru‰ení zákona nikoli
v neprospûch obvinûného zkoumá, zda podání stíÏnosti pro
poru‰ení zákona v neprospûch obvinûného mÛÏe mít v˘znam
pro sjednocení praxe nebo pro v˘klad zákona.“.
3. V ãl. 2 odst. 2 písm. a) se v závorce pﬁed slova „§ 31“ vkládají slova „§ 466 tr. ﬁ.,“ a za slovy „jednacího ﬁádu“ se ãárka
a slova „§ 389a tr. ﬁ.“ zru‰ují.
4. V ãl. 3 odst. 1 se slova „389a tr. ﬁádu“ nahrazují slovy „466
tr. ﬁ.“.
5. V ãl. 3 se za odstavec 2 vkládá nov˘ odstavec 3, kter˘ zní:
„(3) Smûﬁuje-li podnût k pﬁezkoumání trestní vûci, u níÏ byl
jiÏ proveden pﬁezkum státním zastupitelstvím na základû
povûﬁení ministra spravedlnosti vydaného podle ãl. IV zákona ã. 292/1993 Sb., vûc se znovu nepﬁezkoumává. V takovém pﬁípadû státní zastupitelství pﬁedloÏí podnût Ministerstvu spravedlnosti k dal‰ímu opatﬁení se sv˘m pﬁezkumn˘m
spisem a na v˘sledky pﬁedchozího pﬁezkoumání struãnû
odkáÏe.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se oznaãují jako odstavce 4 a 5.

8. V ãl. 4 se odstavec 3 zru‰uje.
Dosavadní odstavec 4 se oznaãuje jako odstavec 3.
9. V ãl. 6 odstavec 2 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 3 zní:
„(2) Probíhá-li ve vûci, v níÏ byl podán podnût, ﬁízení
o návrhu na povolení obnovy ﬁízení, ﬁízení o ústavní stíÏnosti obvinûného nebo dovolací ﬁízení, nebo bylo-li jiÏ pﬁed
doruãením podnûtu státnímu zastupitelství dovolací ﬁízení
ukonãeno, postupuje státní zastupitelství pﬁi pﬁezkumném
3)
ﬁízení podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu.
3)

§ 32 jednacího ﬁádu.“.

10. V ãl. 9 odst. 1 se na konci odstavce doplÀuje vûta: „Zjistíli v‰ak, Ïe jsou ve vûci souãasnû dány dÛvody pro podání
dovolání, pﬁedloÏí Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství
návrh na podání dovolání a Ministerstvo spravedlnosti
o tomto postupu jen vyrozumí.“.
11. V ãl. 9 odst. 3 písm. d) se slova „v˘razné oznaãení
konce lhÛty stanovené v ustanovení § 266a odst. 1 tr. ﬁ. a“
zru‰ují a slovo „informace“ se nahrazuje slovem
„informaci“.
12. V ãl. 9 se odstavec 5 zru‰uje.
13. V ãl. 10 odst. 1 se slova „ , bez omezení uvedeného
v jeho druhé vûtû“ zru‰ují.
14. V ãl. 10 odst. 6 se v závorce slovo „odst.“ nahrazuje slovem
„odstavec“.
15. V ãl. 11 odst. 2 se vûta první zru‰uje.
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âÁST DRUHÁ
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 9/2001
âl. II
Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství dodateãnû, nejpozdûji
v‰ak do jednoho mûsíce od doruãení napadaného rozhodnutí
státnímu zástupci.
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã.
9/2001 ze dne 13. prosince 2001, kter˘m se upravuje postup
státních zastupitelství v ﬁízení o dovolání v trestních vûcech, ve
znûní pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 4/2003 ze dne 28. ãervence 2003, se mûní takto:
1. V ãl. 3 se na konci odstavce 1 doplÀuje vûta „Tuto
povinnost nemÛÏe pﬁenést pokynem na státní zastupitelství
niÏ‰ího stupnû.“.
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3. V ãl. 6 odstavec 2 zní:
„(2) Spisov˘ materiál, kter˘ má v té dobû k dispozici, vãetnû spisu státního zastupitelství obsahujícího rozhodnutí, proti kterému dovolání obvinûného smûﬁuje, pﬁedloÏí
neprodlenû Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství se sv˘m vyjádﬁením k dÛvodnosti dovolání. Nemá-li k dispozici ve‰ker˘ spisov˘ materiál potﬁebn˘ pro posouzení dÛvodnosti
dovolání, v pﬁedkládací zprávû na tuto skuteãnost upozorní
a po jeho získání jej Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství bez
prÛtahÛ dodateãnû pﬁedloÏí.“.
4. V ãl. 8 odstavec 1 zní:
„(1) Podnût obsahující náleÏitosti podle ãl. 5 pﬁedloÏí okresní státní zastupitelství neprodlenû se spisov˘m materiálem,
kter˘ má v té dobû k dispozici, vãetnû svého dozorového spisu obsahujícího rozhodnutí soudu, proti kterému má dovolání smûﬁovat. Dal‰í spisov˘ materiál zajistí a Nejvy‰‰ímu
státnímu zastupitelství pﬁedloÏí aÏ na jeho pokyn.“.
5. V ãl. 12 odst. 1 se slova „9/1994“ nahrazují slovy „12/2003“
a poznámka pod ãarou ã. 3 vãetnû odkazu na
poznámku pod ãarou se zru‰uje.

2. âlánek 4 zní:
„âl. 4
(1) Dospûje-li státní zastupitelství k závûru, Ïe dovolání
proti rozhodnutí soudu je pﬁípustné (§ 265a tr. ﬁ.) a je dán
nûkter˘ z dÛvodÛ dovolání (§ 265b tr. ﬁ.), pﬁedloÏí Nejvy‰‰ímu
státnímu zastupitelství neprodlenû návrh na podání dovolání se
sv˘m spisem obsahujícím rozhodnutí, proti nûmuÏ má
dovolání smûﬁovat (§ 265d odst. 1 písm. a) tr. ﬁ.) a se spisov˘m
materiálem, kter˘ má v té dobû k dispozici. Dal‰í spisov˘ materiál, kter˘ mÛÏe slouÏit k posouzení dÛvodnosti dovolání,
opatﬁí státní zastupitelství neprodlenû a pﬁedloÏí jej (2) Nelzeli potﬁebn˘ spisov˘ materiál pﬁedloÏit ve lhÛtû stanovené v odstavci 1 poslední vûtû, státní zastupitelství sdûlí dÛvody, které
brání pﬁedloÏení spisov˘ch materiálÛ v plném rozsahu.“.

âÁST T¤ETÍ
Úãinnost
âl. III
Tento pokyn obecné povahy nab˘vá úãinnosti dne 1. listopadu 2005

nejvy‰‰í státní zástupkynû:
JUDr. Renata Vesecká, v. r
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13
Pokyn
obecné povahy
ze dne 4. listopadu 2005, poﬁ. ã. 3/2005
nejvy‰‰ího státního zástupce, jímÏ se mûní pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 1/2005 ze dne 26.
ledna 2005, kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi v˘konu pÛsobnosti státního zastupitelství v oblasti
právního styku s cizinou v trestních vûcech
Podle § 12 odst. 1 zákona ã. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, stanovím:
âl. 1
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 1/2005 ze dne 26. ledna 2005, kter˘m se upravuje postup
státních zástupcÛ pﬁi v˘konu pÛsobnosti státního zastupitelství
v oblasti právního styku s cizinou v trestních vûcech, se mûní
takto:
1. V ãlánku 29 odst. 2 se za vûtu první vkládá vûta: „Provádí-li
pﬁedbûÏné ﬁízení na základû podnûtu, kter˘ mu byl doruãen
jinak neÏ prostﬁednictvím Ministerstva spravedlnosti, informuje o zapoãetí pﬁedbûÏného ‰etﬁení faxem rovnûÏ mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti.“.
2. V ãlánku 47 odst. 2 se za první vûtu vkládá vûta: „Provádí-li
pﬁedbûÏné ‰etﬁení na základû evropského zat˘kacího rozkazu,
kter˘ mu byl doruãen jinak neÏ prostﬁednictvím Ministerstva
spravedlnosti, informuje o zapoãetí pﬁedbûÏného ‰etﬁení rovnûÏ mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti.“.
3. V ãlánku 47 se za odstavec 5 vkládá nov˘ odstavec 6, kter˘
zní:
„Pokud se evropsk˘ zat˘kací rozkaz t˘ká obãana âeské
republiky nebo osoby, která má trval˘ pobyt v âeské republice, pﬁíslu‰n˘ státní zástupce poÏádá ostﬁednictvím orgánu,

kter˘ evropsk˘ zat˘kací rozkaz vydal, vyÏadující stát o poskytnutí záruky, Ïe tato osoba bude pﬁedána do âeské republiky k v˘konu trestu nebo ochranného opatﬁení, pokud jí
budou uloÏeny.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se oznaãují jako odstavce 7 a 8.
4. V ãlánku 47 odstavci 8 ve vûtû první se na konci vkládá text:
„a mezinárodnímu odboru Ministerstva spravedlnosti.“
5. âlánek 104 se zru‰uje.
6. V ãl. 105 se slova „a 104“ zru‰ují.
7. V nadpisu ãlánku 111 se slovo „usnesení“ nahrazuje slovem
„ustanovení“.
8. V pﬁíloze ã. 9, jíÏ se stanoví vzory podání, se doplÀují vzory
ã. 25 aÏ 31, které znûjí:
âl. 2
Úãinnost
Tento pokyn obecné povahy nab˘vá úãinnosti dne
20. listopadu 2005.
nejvy‰‰í státní zástupkynû:
JUDr. Renata Vesecká, v. r.
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Pﬁíloha vzor ã. 25

Vzor ã. 25 - Ïádost o právní pomoc v cizinû t˘kající se zaji‰tûní vûcí nebo majetku
v_______________________________________________________________________________________________________
trestním ﬁízení (§ 427 tr. ﬁ.)
Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ....………....
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

PILNÉ
VAZBA
pﬁesné oznaãení státního zastupitelství,
soudu nebo jiného orgánu cizího státu,
u nûhoÏ se právní pomoc vyÏaduje
(pokud není Ïádost zasílána pﬁím˘m právním stykem a státnímu zástupci není pﬁesnû známo, kter˘ orgán v cizinû je pﬁíslu‰n˘
k vyﬁízení jeho Ïádosti, postaãí uvést - „orgánu pﬁíslu‰nému pro ..………………….....“ s uvedením místa, kde má b˘t úkon
proveden)
................. oznaãení cizího státu
(nutno uvést oficiální název)
__________________________________
Vûc: obvinûn˘ .....……………... - Ïádost o právní pomoc v trestní vûci v .………………….
Pﬁíloha: (jakékoli jiné spisové materiály s pﬁekladem, kter˘ch je tﬁeba k ﬁádnému vyﬁízení Ïádosti v cizinû)
S odvoláním na Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (popﬁ. se uvede odkaz
na jinou mnohostrannou mezinárodní smlouvou nebo na dvoustrannou mezinárodní smlouvu o vzájemné pomoci, pokud
existuje) Ïádám o právní pomoc pro trestní ﬁízení vedené proti obvinûnému .…………...., narozenému dne..……………......
v ………........, státnímu pﬁíslu‰níku âeské republiky, trvale bytem v .……………........., toho ãasu ve vazbû v .…………...,
stíhanému policejním orgánem SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Policie âeské republiky, pod ãíslem trestního spisu
………... pro trestn˘ ãin .…………..... podle § .......... trestního zákona âeské republiky. (je-li v trestní vûci stíháno více
obvinûn˘ch, uvedou se údaje ke v‰em obvinûn˘m, proti kter˘m se v dané trestní vûci trestní stíhání vede)
Ustanovení § ....….... trestního zákona âeské republiky zní:
(cituje se pﬁíslu‰né ustanovení trestního zákona o trestném ãinu, pro kter˘ je obvinûn˘ stíhán)
Ustanovení § ......... trestního zákona âeské republiky zní:
(cituje se ustanovení o promlãení trestního stíhání, tj. § 67 tr. zák.)
Uvedeného trestného ãinu se mûl obvinûn˘ ....... dopustit tak, Ïe ..........
(skutek by mûl b˘t popsán pokud moÏno v krátk˘ch vûtách co nejpﬁehlednûj‰ím zpÛsobem)
Aby bylo dále moÏné úãinnû pokraãovat v trestním stíhání obvinûného ..……………..... na území âeské republiky, Ïádám
o provedení tûchto úkonÛ v trestním ﬁízení:
I. zaji‰tûní a pﬁedání kopií tûchto písemn˘ch dokladÛ, které se vztahují k této trestní vûci:
(uvede se pﬁesné oznaãení listinn˘ch dÛkazÛ, které mají b˘t zaji‰tûny a jak˘m zpÛsobem se vztahují k trestní vûci)
Îádám, aby tyto písemné doklady byly ovûﬁeny tak, aby bylo patrno, Ïe souhlasí s originálem.
II. provedení domovních prohlídek v ......………….... (uvede se oznaãení míst, kde mají b˘t provedeny v doÏádaném státû
domovní prohlídky), neboÈ se zde nachází tyto vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice: .......... (oznaãení tûchto
vûcí s uvedením, proã jsou tyto vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení)
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Îádám, aby domovní prohlídky byly provedeny pokud moÏno v jeden okamÏik. Pokud to neodporuje právnímu ﬁádu
.....…………..... (oznaãení doÏádaného státu), Ïádám, aby se tûchto domovních prohlídek úãastnili tito zástupci policejního
orgánu âeské republiky ...……………..... (uvedou se jména osob).
Pokud bude pﬁítomnost shora uveden˘ch osob u domovních prohlídek povolena, Ïádám, aby o dobû domovních prohlídek
bylo s dostateãn˘m pﬁedstihem vyrozumûno Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství v ……………..…, na adresu:
………………., faxové ãíslo: …………….... ke spisové znaãce: ...………………....
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn Ïádat soud o povolení domovní prohlídky podle § 83 odstavce 1, vûty první
trestního ﬁádu, kter˘ zní:
„Naﬁídit domovní prohlídku je oprávnûn pﬁedseda senátu a v pﬁípravném ﬁízení na návrh státního zástupce soudce.“
Podle § 84 trestního ﬁádu âeské republiky vykonat domovní prohlídku nebo osobní prohlídku nebo prohlídku jin˘ch prostor
a pozemkÛ lze jen po pﬁedchozím v˘slechu toho, u koho nebo na kom se má takov˘ úkon vykonat, a to jen tehdy, jestliÏe se
v˘slechem nedosáhlo ani dobrovolného vydání hledané vûci nebo odstranûní jiného dÛvodu, kter˘ vedl k tomuto úkonu.
Pﬁedchozího v˘slechu není tﬁeba, jestliÏe vûc nesnese odkladu a v˘slech nelze provést okamÏitû.
III. zji‰tûní tûchto bankovních informací:
a) informace k bankovnímu úãtu ãíslo ..………..........., vedenému u ..……………........ (název a adresa poboãky banky
v doÏádaném státû, která úãet vede):
- kdy byl tento úãet zaloÏen a k˘m,
- osoby oprávnûné disponovat s tímto úãtem,
(ev. jiné bankovní informace, které je potﬁeba zajistit)
b) sledování bankovního úãtu ãíslo ...………........., vedeného u ……………….......... (název a adresa poboãky banky
v doÏádaném státû, která úãet vede) po dobu ....... mûsícÛ. Informace o pohybu na tomto úãtu nechÈ jsou, prosím,
prÛbûÏnû zasílány na Okresní (Krajské, Vrchní) státní zastupitelství, na adresu: ………….., faxové ãíslo: …………... ke
spisové znaãce: ………...........
(jedná se o jednu z nov˘ch forem spolupráce, kterou âeská republika neváÏe na existenci mezinárodní smlouvy, av‰ak je
schopna ji zajistit na základû vzájemnosti; v âR se tento úkon provádí podle § 8 odst. 3 tr. ﬁ., nedojde-li jejím provedením
k ohroÏení zájmÛ státu – viz § 377 tr. ﬁ; její provedení pﬁi bezesmluvním styku bude plnû záviset na rozhodnutí doÏádaného státu)
Îádám, aby majitelé tûchto bankovních úãtÛ nebyli vyrozumûni o tom, Ïe byly vyÏádány informace t˘kající se jejich
bankovních úãtÛ.
Tyto bankovní informace jsou nezbytné pro trestní ﬁízení vedené v âeské republice z tûchto dÛvodÛ: .....…………….....
(popsat vztah mezi trestn˘m ãinem, kterého se mûl obvinûn˘ dopustit a poÏadovan˘mi bankovními informacemi).
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn Ïádat o poskytnutí bankovních informací podle § 8 odstavce 2, vûty první
trestního ﬁádu, kter˘ zní:
„JestliÏe je toho v trestním ﬁízení tﬁeba k ﬁádnému objasnûní okolností nasvûdãujících tomu, Ïe byl spáchán trestn˘ ãin, nebo
v ﬁízení pﬁed soudem téÏ k posouzení pomûrÛ obvinûného anebo pro v˘kon rozhodnutí, mÛÏe státní zástupce a po podání obÏaloby
nebo návrhu na potrestání pﬁedseda senátu poÏadovat údaje, které jsou pﬁedmûtem bankovního tajemství, a údaje z evidence
cenn˘ch papírÛ.“
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn naﬁídit sledování bankovního úãtu podle § 8 odstavce 3 trestního ﬁádu, kter˘ zní:
„Z dÛvodÛ uveden˘ch v odstavci 2 mÛÏe státní zástupce a po podání obÏaloby nebo návrhu na potrestání pﬁedseda senátu
naﬁídit sledování bankovního úãtu nebo úãtu u Stﬁediska cenn˘ch papírÛ, a to nejv˘‰e po dobu ‰esti mûsícÛ. Trvá-li úãel, pro
kter˘ bylo sledování úãtu naﬁízeno, i po této dobû, lze toto sledování prodlouÏit na základû pﬁíkazu orgánu, pﬁed kter˘m je ﬁízení
v té dobû vedeno, o dal‰ích ‰est mûsícÛ, a to i opakovanû. Údaje získané podle tohoto ustanovení nelze vyuÏít pro jin˘ úãel neÏ
pro trestní ﬁízení, v jehoÏ rámci byly získány.“
IV) zaji‰tûní tohoto majetku jako v˘nosu z trestné ãinnosti
a) penûÏení ãástky ……………….…. na bankovním úãtu ………….…… vedeném u ………………. (název a adresa
poboãky banky v doÏádaném státû, která úãet vede):
b) vûcí …………….….. (popsat vûci movité, které se nacházejí v doÏádaném státû - pokud je to moÏné, i pﬁesné místo,
kde se nacházejí)
c) nemovitosti (popsat vûci nemovité, které se nacházejí v doÏádaném státû - pokud je to moÏné, i pﬁesné místo, kde se
nacházejí)
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neboÈ je dÛvodné podezﬁení, Ïe tyto vûci (penûÏní prostﬁedky) jsou v˘nosem z trestné ãinnosti. Toto podezﬁení vypl˘vá z tûchto
zji‰tûn˘ch skuteãností: ………….
(popsat vztah mezi trestn˘m ãinem, kterého se mûl obvinûn˘ dopustit a penûÏními prostﬁedky nebo vûcmi, které mají b˘t
zaji‰tûny).
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn zajistit tyto vûci (penûÏní prostﬁedky) podle § 79 (§79a aÏ 79c) trestního ﬁádu,
kter˘ zní: ………………………..… (doplní se text pﬁíslu‰n˘ch zákonn˘ch ustanovení)
V) zaji‰tûní majetku obvinûného
a) penûÏení ãástky …………….. na bankovním úãtu …………..… vedeném u …………….……. (název a adresa poboãky
banky v doÏádaném státû, která úãet vede):
b) vûcí …………..….. (popsat vûci movité, které se nacházejí v doÏádaném státû - pokud je to moÏné, i pﬁesné místo, kde
se nacházejí)
c) nemovitosti (popsat vûci nemovité, které se nacházejí v doÏádaném státû - pokud je to moÏné, i pﬁesné místo, kde se
nacházejí)
neboÈ je dÛvodné podezﬁení, Ïe se obvinûn˘ dopustil shora uvedené trestné ãinnosti
1) kterou zpÛsobil po‰kozenému ………….…….. (uvést jméno a adresu po‰kozeného) ‰kodu ve v˘‰i …………..….. a je
obava, Ïe uspokojení nároku po‰kozeného na náhradu ‰kody bude zmaﬁeno nebo ztíÏeno.
2) a je stíhán pro trestn˘ ãin, za kter˘ je vzhledem k povaze a závaÏnosti ãinu a pomûrÛm obvinûného tﬁeba oãekávat uloÏení
trestu propadnutí majetku, a je obava, Ïe v˘kon tohoto trestu bude zmaﬁen nebo ztíÏen.
(popsat z jak˘ch dÛvodÛ je dána obava ze zmaﬁení nebo ztíÏení uspokojení nároku po‰kozeného na náhradu ‰kody
nebo na v˘kon trestu propadnutí majetku).
Státní zástupce v âeské republice je oprávnûn zajistit tento majetek obvinûného podle § 47 (§ 347) trestního ﬁádu, kter˘ zní:
……………………… (doplní se text pﬁíslu‰n˘ch zákonn˘ch ustanovení)

Vzhledem k tomu, Ïe obvinûn˘ ...…………...... se nachází ve vazbû, prosím, aby tato Ïádost byla vyﬁízena v co nejkrat‰ím
termínu, pﬁípadnû urychlenû sdûleny dÛvody, které tomu brání.
Ve‰kerou korespondenci v této vûci zasílejte, prosím, Okresnímu (Krajskému, Vrchnímu) státnímu zastupitelství
v …………….…., na adresu: ………….., faxové ãíslo: …………... ke spisové znaãce: ..…...... (uvede se pouze v pﬁípadû
pﬁímého právního styku)

Dûkuji za spolupráci,

(vedoucí) státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 25:
1. Právo trestat je projevem vnitﬁní suverenity kaÏdého státu. Orgán ãinn˘ v trestním ﬁízení (§ 12 odst. 1 tr. ﬁ.) proto není
oprávnûn vykonávat procesní úkony, vãetnû zaji‰Èování majetku v trestním ﬁízení, na území jiného státu, stejnû tak jako
obdobné orgány jiného státu nemohou samy vykonávat takové úkony na území âeské republiky. O provedení procesního úkonu je
nutno poÏádat pﬁíslu‰n˘ orgán státu, na jehoÏ území má b˘t úkon proveden.
2. DoÏádáním podle § 425 tr. ﬁ. se rozumí úkony, které po zahájení trestního ﬁízení v âeské republice mají b˘t na Ïádost
orgánÛ âeské republiky provedeny v cizím státû, anebo úkony, které mají b˘t v trestním ﬁízení na Ïádost orgánÛ cizích státÛ
provedeny na území âeské republiky.
O právní pomoc, tj. o provedení procesního úkonu, zejména takového, kter˘ má b˘t pozdûji pouÏit jako dÛkaz v ﬁízení pﬁed
trestním soudem, v cizinû Ïádá v pﬁípravném ﬁízení pouze státní zástupce. Státní zástupce zasílá Ïádost do ciziny v˘hradnû
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prostﬁednictvím Nejvy‰‰ího státního zastupitelství, pokud mezinárodní smlouva nestanoví pﬁím˘ právní styk mezi justiãními
orgány. V takovém pﬁípadû státní zástupce zasílá svoji Ïádost pﬁíslu‰nému justiãnímu orgánu v cizinû pﬁímo a mezinárodnímu
odboru Nejvy‰‰ího státního zastupitelství zasílá pouze kopii této Ïádosti na vûdomí (ãl. 69 odst. 3 pokynu).
Îádost o právní pomoc je moÏné vyÏádat i pﬁed zahájením trestního stíhání, a to ve stejném rozsahu, v nûmÏ lze tyto úkony
provést podle trestního ﬁádu na území âR. Právní pomoc je moÏné vyÏádat jiÏ po zahájení úkonÛ trestního ﬁízení podle
§ 158 odst. 3 tr. ﬁ. Nûkteré státy (typicky Velká Británie a Irsko) v‰ak zaji‰Èují vûci (majetek) v trestním ﬁízení teprve po zahájení
trestního stíhání, tj. poté, co trestní stíhání bylo zahájeno proti konkrétní osobû.
Oboustranná trestnost je podle ãl. 5 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959
pﬁezkoumávána tehdy, pokud smluvní stát pﬁi podpisu této Úmluvy, uloÏení své ratifikaãní listiny nebo listiny o pﬁístupu,
prohlá‰ením adresovan˘m generálnímu tajemníkovi Rady Evropy si vyhradil právo provést doÏádání t˘kající se prohlídky nebo
zaji‰tûní vûci závisl˘m na jedné nebo více z následujících podmínek:
a) trestn˘ ãin, k nûmuÏ se doÏádání vztahuje, je trestn˘ podle právního ﬁádu jak doÏadující tak i doÏádané strany;
b) trestn˘ ãin, k nûmuÏ se doÏádání vztahuje, je trestn˘m ãinem podléhajícím vydání v doÏádaném státû;
c) provedení doÏádání je v souladu s právním ﬁádem doÏádané strany.
âeská republika podmínila provedení prohlídky nebo zaji‰tûní vûci podmínkami ad a) a c). Pokud smluvní strana uãiní
prohlá‰ení podle ãlánku 5 odst. 1, mÛÏe kterákoliv jiná strana pouÏít vzájemnosti.
3. Procesním úkonem, jehoÏ provedení je Ïádáno v cizinû, je i Ïádost t˘kající se zaji‰tûní vûci nebo majetku.
4. Justiãním orgánem oprávnûn˘m vyÏádat provedení dÛkazu v cizinû je v âeské republice v pﬁípravném ﬁízení trestním
pouze státní zástupce, kter˘ buì koná dozor v pﬁípravném ﬁízení trestním nebo sám trestní ﬁízení vede. Policejní orgány dávají
státnímu zástupci pouze podnût k provedení zaji‰tûní vûci nebo majetku v cizinû.
5. V pﬁípadû, Ïe státní zástupce v téÏe vûci Ïádá t˘Ï orgán cizího státu o provedení dal‰ích úkonÛ na základû pﬁedtím jiÏ
podané Ïádosti o právní pomoc, postaãí, kdyÏ sepí‰e pouze dodatek k pÛvodní Ïádosti, tj. v tomto dodatku k pÛvodní Ïádosti
odkáÏe na svou pﬁedchozí Ïádost (s uvedením trestní vûci, spisové znaãky a data Ïádosti) a popis skutku v tomto dodatku jiÏ znovu
neuvádí, pokud nedo‰lo k roz‰íﬁení trestního stíhání o nové skutky nebo k tomu nejsou jiné zvlá‰tní dÛvody.
Pokud v‰ak v pÛvodní Ïádosti bylo Ïádáno o úkony, u kter˘ch se nepﬁezkoumává oboustranná trestnost, je tﬁeba v dodatku
k pÛvodní Ïádosti, ve kterém se Ïádá o zaji‰tûní vûci nebo majetku, uvést v‰echny citace pﬁíslu‰n˘ch ustanovení právních pﬁedpisÛ,
které jsou ve shora uvedeném vzoru Ïádosti uvedeny.
6. Státní zástupce není oprávnûn do ciziny Ïádat o provedení takového úkonu, kter˘ nemÛÏe sám provést nebo navrhnout
jeho provedení soudu podle trestního ﬁádu âR - z tohoto dÛvodu se citují v Ïádosti ustanovení trestního ﬁádu, podle kter˘ch mÛÏe
státní zástupce postupovat, pokud by se majetek nacházel na území âR. Nelze tedy Ïádat o zaji‰tûní v˘nosu z trestného ãinu
spoãívajícím v majetkové hodnotû, která nepodléhá v˘konu rozhodnutí nebo u níÏ to v˘slovnû zákon vyluãuje (viz zejm.
§ 47 odst. 5 a § 348 odst. 1 vûta druhá a odst. 2 tr. ﬁ., a pﬁíslu‰ná ustanovení zákona ã. 279/2003 Sb., o v˘konu zaji‰tûní majetku
a vûcí v trestním ﬁízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ).
7. Podle ãlánku 49 písm. d) Schengenské provádûcí úmluvy se právní pomoc rovnûÏ poskytuje v obãanskoprávních ﬁízeních,
která souvisejí s trestním ﬁízením, pokud trestní soud dosud o Ïalobû pravomocnû nerozhodl. Z tohoto dÛvodu v ãlensk˘ch státech
Evropské unie by nemûl b˘t problém Ïádat právní pomoc t˘kající se zaji‰tûní nároku po‰kozeného ve smyslu na‰eho ustanovení
§ 47 tr. ﬁ. Bude v‰ak záleÏet na vnitrostátní právní úpravû ãlenského státu, zda takov˘to druh zaji‰tûní majetku obvinûného
pﬁipou‰tí.
Pokud jde o jiné nûÏ ãlenské státy Evropské unie, zde bude cela záviset na vnitrostátní právní úpravû doÏádaného státu
a rozhodnutí doÏádaného orgánu v dané vûci.
8. Pokud jde o zaji‰Èování majetku obvinûného podle § 347 tr. ﬁ., je pouze na doÏádaném státû, zda a v jakém rozsahu aplikuje
trest propadnutí majetku ve smyslu na‰eho ustanovení § 51 tr. zák. Vyhovûní této ãásti Ïádosti tedy mÛÏe b˘t problematické.
ProtoÏe státní zástupce není oprávnûn do ciziny Ïádat o provedení takového úkonu, kter˘ nemÛÏe sám provést nebo
navrhnout jeho provedení soudu podle trestního ﬁádu âR, nemÛÏe Ïádost do ciziny o zaji‰tûní náhradní hodnoty a o zaji‰tûní
majetku pro úãely uloÏení penûÏitého trestu.
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Pﬁíloha vzor ã. 26

Protokol
o vydání vûci (§ 441 odst. 1, 2, ve spojení s § 78 odst. 1, 3 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________

Okresní státní zastupitelství v ..........
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

PROTOKOL O VYDÁNÍ VùCI
Dne ………..……. v ……………………… hod. podle § 441 odst. 1, odst. 2, ve spojení s § 78 odst. 1, odst. 3 tr. ﬁ. byl vyzván
titul, jméno a pﬁíjmení:
dﬁívûj‰í jméno, dﬁívûj‰í pﬁíjmení:
datum narození: ………………………….. rodné ãíslo:
prÛkaz totoÏnosti:
trval˘ pobyt:
ulice, ãíslo:
PSâ, místo:
spojení:

k vydání
poﬁ. ã. název a pﬁesn˘ popis vûci, v˘r. znaãka, v˘r. ãísla
1.

jako vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení.

Po pouãení podle § 78 odst. 1 tr. ﬁ. o povinnosti vûc na vyzvání vydat a po upozornûní na moÏnost odnûtí vûci, jakoÏ i na
moÏnost uloÏení poﬁádkové pokuty (§ 66 tr. ﬁ.), vyzvaná osoba uvádí:

Úkon ukonãen v ….…… hodin.

Po pouãení o moÏnosti doplnûní a oprav protokolu a po jeho pﬁeãtení osoba, která vûc vydala prohla‰uje, Ïe se znûním
protokolu souhlasí - nesouhlasí (dÛvody).
Nezúãastnûná osoba
(byla-li pﬁibrána):
(jméno a pﬁíjmení)

Osoba, jeÏ vûc vydala souãasnû potvrzuje,
.Ïe pﬁevzala opis protokolu jako potvrzení
.o vydání vûci:
(jméno a pﬁíjmení)

státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 26:
1. Ustanovení § 441 tr. ﬁ. se t˘ká mezinárodní spolupráce obecnû pﬁi zaji‰Èování v˘nosÛ a jiného majetku v trestním
ﬁízení, pﬁestoÏe odstavec 1 tohoto ustanovení odkazuje na „vyÏádanou osobu” v pﬁedávacím ﬁízení. Odstavec 1 tohoto ustanovení
uvádí, Ïe orgán pﬁíslu‰n˘ podle odstavce 3 (v pﬁípravném ﬁízení to je státní zástupce okresního státního zastupitelství) na základû
Ïádosti orgánu vyÏadujícího státu rozhodne o zaji‰tûní a pﬁedání vûcí a majetku, které:
a) mohou slouÏit jako dÛkaz nebo
b) které vyÏádaná osoba získala trestn˘m ãinem, pro kter˘ je pﬁedání vyÏadováno,
c) nebo co za takovou vûc bylo opatﬁeno.
Pokud jde o provedení zaji‰tûní, ustanovení § 441 odst. 2 tr. ﬁ. stanoví, Ïe zaji‰tûní se provádí za pﬁimûﬁeného pouÏití
ustanovení hlavy druhé oddílu sedmého, hlavy ãtvrté oddílu tﬁetího a hlavy dvacáté první oddílu ãtvrtého. Zde dochází k urãitému
rozporu s ustanovením § 441 odst. 1 tr. ﬁ., neboÈ o „zaji‰tûní” vûcí movit˘ch podle § 78 a § 79 tr. ﬁ. se nerozhoduje, ale toto
„zaji‰tûní” má povahu opatﬁení, kter˘m se vûc dÛleÏitá pro trestní ﬁízení odnímá anebo osoba, která má takovou vûc u sebe, ji
dobrovolnû vydá. Podle § 79 odst. 5 tr. ﬁ. je tﬁeba sepsat protokol o vydání a odnûtí vûci, kter˘ musí obsahovat téÏ dostateãnû
pﬁesn˘ popis vydané nebo odÀaté vûci, kter˘ by umoÏnil urãit její totoÏnost.
Vzhledem ke shora uvedenému a k tomu, Ïe ustanovení § 441 odst. 1 tr. ﬁ. nestanoví, jakou formu má mít toto
rozhodnutí, a celé ustanovení § 441 neﬁe‰í moÏnost podání opravného prostﬁedku, lze se pﬁiklonit k názoru, Ïe není tﬁeba
podle § 441 odst. 1 tr. ﬁ. vydávat formální rozhodnutí, ale je moÏné postupovat zcela podle ustanovení hlavy druhé oddílu
sedmého, hlavy ãtvrté oddílu tﬁetího a hlavy dvacáté první oddílu ãtvrtého trestního ﬁádu, a to pouze s odkazem na § 441
odst. 1, 2 tr. ﬁ., neboÈ vûci ani majetek nejsou zaji‰Èovány v trestním ﬁízení vedeném na území âR, ale jde o úkon právní
pomoci, kter˘ je na základû doÏádání justiãního orgánu jiného státu provádûn pro trestní ﬁízení vedené v cizinû.
2. Ustanovení § 441 tr. ﬁ. umoÏÀuje vyhovût Ïádosti cizozemského justiãního orgánu t˘kající se zaji‰tûní vûcí dÛleÏit˘ch pro
trestní ﬁízení, které je vedeno v cizinû. Vyhovût v‰ak lze pouze za podmínek, které stanoví ná‰ právní ﬁád, zejména ustanovení
§ 78 a § 79 tr. ﬁ. Podle tûchto ustanovení je moÏné zaji‰Èovat jak v˘nosy spoãívající ve vûcech movit˘ch, tak vûcné dÛkazy ve
smyslu § 112 tr. ﬁ.
3. Státní zástupce okresního státního zastupitelství, v jehoÏ obvodu se nachází vûc, která má b˘t zaji‰tûna, v tûchto pﬁípadech
postupuje na základû Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu, a to podle § 441 odst. 1, odst. 2, ve spojení s § 78 odst. 1, odst.
3 tr. ﬁ.
4. V pﬁípadû, Ïe státní zástupce Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu zaji‰tûní vûci nevyhoví, je povinen podle
§ 431 odst. 5 tr. ﬁ. sdûlit justiãnímu orgánu doÏadujícího státu dÛvody odmítnutí Ïádosti. Stejnû tak je tﬁeba justiãnímu orgánu
doÏadujícího státu odÛvodnit odloÏení provedení Ïádosti, napﬁ. v ãásti, která se t˘ká pﬁedání zaji‰tûné vûci do ciziny.
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Pﬁíloha vzor ã. 27

Vzor
ã. 27 - pﬁíkaz k odnûtí vûci (§ 441 odst. 1, 2, ve spojení s § 79 odst. 1 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________

Okresní státní zastupitelství v ..........
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

P¤ÍKAZ K ODNùTÍ VùCI
Podle § 441 odst. 1, odst. 2, ve spojení s § 79 odst. 1 tr. ﬁ.

pﬁikazuji
odejmout níÏe jmenovanému
titul, jméno a pﬁíjmení:
dﬁívûj‰í jméno, dﬁívûj‰í pﬁíjmení:
datum narození:
rodné ãíslo:
prÛkaz totoÏnosti:
trval˘ pobyt:
ulice, ãíslo:
PSâ, místo:
spojení:

následující vûci:
poﬁ. ã. název a pﬁesn˘ popis vûci, v˘r. znaãka, v˘r. ãísla
1.

jako vûci dÛleÏité pro trestní ﬁízení.

OdÛvodnûní
V ……………….. (název doÏadujícího státu) je vedeno trestní stíhání proti ………………. (jméno a pﬁíjmení),
obvinûnému z trestného ãinu ……….……. podle § ......…........ trestního zákona …….…. (název doÏadujícího státu), kterého se
mûl dopustit tím, Ïe ………………….…… (uvede se popis skutkového stavu vypl˘vající z Ïádosti o právní pomoc justiãního
orgánu doÏadujícího státu).
V Ïádosti ……………….... (název justiãního orgánu doÏadujícího státu) ze dne …………..… je uvedeno ………………
(uvést, jak zaji‰tûná vûc souvisí s trestním ﬁízení veden˘m v doÏádaném státû).
Vûc je nutno odejmout, protoÏe nebyla v˘‰e jmenovan˘m, kter˘ má vûc u sebe, na v˘zvu dobrovolnû vydána.
státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 27:
1. K v˘kladu vztahu § 441 a § 79 tr. ﬁ. viz poznámky u vzoru ã. … ( protokol o vydání vûci).
2. Státní zástupce okresního státního zastupitelství, v jehoÏ obvodu se nachází vûc, která má b˘t zaji‰tûna, v tûchto pﬁípadech vydává
pﬁíkaz na základû Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu, a to podle § 441 odst. 1, odst. 2 ve spojení s § 79 odst. 1 tr. ﬁ.
3. V pﬁípadû, Ïe státní zástupce Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu zaji‰tûní vûci nevyhoví, je povinen podle
§ 431 odst. 5 tr. ﬁ. sdûlit justiãnímu orgánu doÏadujícího státu dÛvody odmítnutí Ïádosti. Stejnû tak je tﬁeba justiãnímu orgánu
doÏadujícího státu odÛvodnit odloÏení provedení Ïádosti, napﬁ. v ãásti, která se t˘ká pﬁedání zaji‰tûné vûci do ciziny.
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Vzor
ã. 28 - protokol o odnûtí vûci (§ 441 odst. 1, 2, ve spojení s § 79 odst. 1 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní státní zastupitelství v ..........
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu

Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

PROTOKOL O ODNùTÍ VùCI
Na základû pﬁíkazu k odnûtí vûci vydaného dne ……..…….. po pﬁedchozí marné v˘zvû k vydání vûci podle § 441 odst. 1,
odst. 2, ve spojení s § 79 odst. 1 tr. ﬁ. byla dne …………..…. v ………………… hod. níÏe jmenovanému
titul, jméno a pﬁíjmení:
dﬁívûj‰í jméno, dﬁívûj‰í pﬁíjmení:
datum narození:
prÛkaz totoÏnosti:
trval˘ pobyt:
ulice, ãíslo:
PSâ, místo:
spojení:

rodné ãíslo:

odÀata následující vûc dÛleÏitá pro trestní ﬁízení:
poﬁ. ã. název a pﬁesn˘ popis vûci, v˘r. znaãka, v˘r. ãísla
1.

Po pouãení o moÏnosti doplnûní a oprav protokolu a po jeho pﬁeãtení osoba, jíÏ byla vûc odÀata, prohla‰uje, Ïe se znûním
protokolu souhlasí - nesouhlasí (dÛvody).

Úkon ukonãen v ………… hodin.

Nezúãastnûná osoba
(byla-li pﬁibrána):
(jméno a pﬁíjmení)

Osoba, jeÏ vûc vydala souãasnû potvrzuje,
.Ïe pﬁevzala opis protokolu jako potvrzení
.o vydání vûci:
(jméno a pﬁíjmení)

státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství

Poznámky k vzoru ã. 28:
Podle § 79 odst. 5 tr. ﬁ. je tﬁeba sepsat protokol o odnûtí vûci, kter˘ musí obsahovat téÏ dostateãnû pﬁesn˘ popis vydané nebo
odÀaté vûci, kter˘ by umoÏnil urãit její totoÏnost. Viz dále poznámky ke vzoru ã. 26 (pﬁíkaz k odnûtí vûci).
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Pﬁíloha vzor ã. 29

Vzor ã. 29 - usnesení státního zástupce o zaji‰tûní penûÏních prostﬁedkÛ na úãtu u banky
(§ 441 odst. 1, 2, ve spojení s § 79a odst. 1 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní státní zastupitelství v ..................
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

Usnesení
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v .......……….... rozhodl dne .................. na základû Ïádosti o právní pomoc
(uvede se název cizozemského justiãního orgánu, kter˘ Ïádost podal) ze dne ………….. (datum Ïádosti), sp. zn. ………..…
takto:
Podle § 441 odst. 1, odst. 2, ve spojení s § 79a odst. 1 trestního ﬁádu
se zaji‰Èují
penûÏní prostﬁedky ve v˘‰i .....…………......., — Kã na úãtu ã. ....………….... vedeném u poboãky .…………......... banky
.......………......... (název a sídlo banky, její ãíslo a kód), majitele úãtu .........……............... nar. .………......, bytem
...……………....., neboÈ zji‰tûné skuteãnosti nasvûdãují tomu, Ïe penûÏní prostﬁedky na úãtu u banky jsou urãeny ke spáchání
trestného ãinu - ke spáchání trestného ãinu byly uÏity - jsou v˘nosem z trestné ãinnosti (uvede se pﬁíslu‰ná alternativa nebo
více z tûchto alternativ).
OkamÏikem doruãení tohoto usnesení se zakazuje s penûÏními prostﬁedky v zaji‰tûné v˘‰i jakkoli nakládat, s v˘jimkou
v˘konu rozhodnutí a ...........……….......... (§ 79a odst. 2 vûta tﬁetí trestního ﬁádu - majiteli úãtu lze povolit pﬁesnû vymezené
dispozice, napﬁ. odvádût prostﬁedky na mzdy zamûstnancÛm, na úhradu plateb uveden˘ch v § 147 tr. zák.)
OdÛvodnûní:
V …………………... (název doÏadujícího státu) je vedeno trestní stíhání proti …………….……. (jméno a pﬁíjmení),
obvinûnému z trestného ãinu ……………..…. podle § .........………....... trestního zákona ………….. (název doÏadujícího státu),
kterého se mûl dopustit tím, Ïe ………… (uvede se popis skutkového stavu vypl˘vající z Ïádosti o právní pomoc justiãního
orgánu doÏadujícího státu).
(Dále se uvedou okolnosti vztahující se k podmínkám postupu dle § 79a odst. 1 tr. ﬁ.).
P o u ã e n í : Proti tomuto usnesení je pﬁípustná stíÏnost, kterou je moÏno podat nejpozdûji do tﬁí dnÛ od jeho oznámení
u Okresního státního zastupitelství v ....………….... StíÏnost nemá odkladn˘ úãinek (§ 141 odst. 4 trestního ﬁádu
ve spojení s § 79a odst. 5 trestního ﬁádu). O stíÏnosti rozhoduje Okresní soud v ..………............ (§ 146a odst.
1 písm. b) tr. ﬁ.).
Na úhradu pohledávek, které jsou pﬁedmûtem v˘konu soudního nebo správního rozhodnutí, se pﬁednostnû pouÏijí
penûÏní prostﬁedky nedotãené tímto usnesením (§ 79a odst. 2 vûta ãtvrtá trestního ﬁádu).
S penûÏními prostﬁedky, na které se vztahuje toto usnesení, lze v rámci v˘konu soudního rozhodnutí nakládat jen
po pﬁedchozím souhlasu státního zástupce; to neplatí, je-li v˘kon rozhodnutí provádûn k uspokojení pohledávky státu
(§ 79a odst. 2 poslední vûta trestního ﬁádu).
Majitel úãtu má právo kdykoliv Ïádat o zru‰ení nebo omezení zaji‰tûní penûÏních prostﬁedkÛ na úãtu u banky. Bylali taková Ïádost státním zástupcem zamítnuta, majitel úãtu ji, neuvede-li nové dÛvody, mÛÏe opakovat aÏ po uplynutí
ãtrnácti dnÛ po právní moci rozhodnutí o zamítnutí (§ 79a odst. 4 trestního ﬁádu).
státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky ke vzoru ã. 29:
1. Ustanovení § 441 odst. 1, odst. 2 tr. ﬁ. umoÏÀuje vyhovût Ïádosti cizozemského justiãního orgánu t˘kající se zaji‰tûní
penûÏních prostﬁedkÛ na úãtu u banky, ve prospûch trestního ﬁízení vedeného v cizinû. Vyhovût v‰ak lze pouze za podmínek,
které stanoví ná‰ právní ﬁád, zejména ustanovení § 79a tr. ﬁ.
Ustanovení § 441 odst. 1, odst. 2 tr. ﬁ. neváÏe tento typ spolupráce na existenci mezinárodní smlouvy, nicménû je tﬁeba
zdÛraznit, Ïe ﬁada mezinárodních smluv âeskou republiku zavazuje k zaji‰Èování v˘nosÛ z trestné ãinnosti, event. vûcí
urãen˘ch ãi uÏit˘ch k trestné ãinnosti. Jedná se zejména o tyto mezinárodní smlouvy:
- Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve vûcech trestních ze dne 20. dubna 1959 (ã. 550/1992 Sb.), vãetnû Dodatkového
protokolu ze dne 17. 3. 1978 (ã. 31/1997 Sb.) a ãl. 51 Schengenské provádûcí úmluvy,
- Úmluva o praní, vyhledávání, zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu ze dne 8. listopadu 1990 (ã. 33/1997 Sb.),
- Trestnûprávní úmluva o korupci ze dne 27. ledna 1999 (ã. 70/2002 Sb.m.s.),
- Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamn˘mi a psychotropními látkami ze dne 20. prosince 1988
(ã. 462/1991 Sb.),
- Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraniãních veﬁejn˘ch ãinitelÛ v mezinárodních podnikatelsk˘ch transakcích ze dne
17. prosince 1997 (ã. 25/2000 Sb.m.s.),
- Úmluva Spoleãnosti národÛ o potírání penûzokazectví ze dne 20. 4. 1929 (ã. 15/1932 Sb.).
2. Státní zástupce okresního státního zastupitelství, v jehoÏ obvodu se nachází banka, která úãet, kter˘ má b˘t zaji‰tûn,
vede, v tûchto pﬁípadech rozhoduje na základû Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu, a to podle § 441 odst. 2 ve spojení
s § 79a odst. 1 tr. ﬁ.
3. V pﬁípadû, Ïe státní zástupce Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu o zaji‰tûní penûÏních prostﬁedkÛ u banky
nevyhoví, je povinen podle § 431 odst. 5 tr. ﬁ. sdûlit justiãnímu orgánu doÏadujícího státu dÛvody odmítnutí Ïádosti.
4. Rozhodnutí podle § 79a odst. 1 tr. ﬁ. musí b˘t doruãeno bance, která vede úãet, a poté, co banka zaji‰tûní provedla, i majiteli úãtu.
Jde-li o osoby, které se zdrÏují na území ãlenského státu EU (kromû Irska) a na území Norska nebo Islandu, je moÏné jim
doruãit toto usnesení pﬁímo po‰tou podle ãl. 52 Schengenské provádûcí úmluvy. Pokud lze dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe adresát
nerozumí jazyku, ve kterém je písemnost sepsána, musí b˘t tato písemnost nebo alespoÀ její dÛleÏité ãásti pﬁeloÏeny do jazyka nebo
do jednoho z jazykÛ smluvní strany, na jejímÏ území se adresát nachází. Pokud je orgánu, kter˘ písemnost odesílá, známo, Ïe adresát
zná pouze jin˘ jazyk, musí b˘t tato písemnost nebo alespoÀ její dÛleÏité ãásti pﬁeloÏeny do tohoto jiného jazyka.
Stejnû tak je moÏné doruãit toto usnesení prostﬁednictvím konzulárních orgánÛ nebo pﬁímo po‰tou osobám, zdrÏujícím se na
území Bulharska, Chorvatska, Makedonie (FYROM) a Ukrajiny, a to na základû ãlánku 21 odst. 2 Úmluvy o praní, vyhledávání,
zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu z r. 1990 (ã. 33/1997 Sb.). V takovém pﬁípadû je tﬁeba informovat dotãené osoby
o opravn˘ch prostﬁedcích, které existují podle právního ﬁádu zemû, která zaji‰tûní provedla (zde tedy podle trestního ﬁádu âR).
PﬁestoÏe to tato smlouva v˘slovnû nestanoví, lze i v takovém pﬁípadû doporuãit provést pﬁeklad tohoto ustanovení do jazyka nebo
do jednoho z jazykÛ smluvní strany, na jejímÏ území se adresát nachází nebo do jazyka, kterému dotãená osoba rozumí, neboÈ
v mezinárodním právu platí obecnû zásada, Ïe nikdo není povinen pﬁevzít písemnost v jazyce, kterému nerozumí.
PﬁestoÏe ve shora uveden˘ch pﬁípadech v˘‰e uvedené mezinárodní smlouvy umoÏÀují zaslat toto usnesení pﬁímo po‰tou, lze
v praxi doporuãit i v tûchto pﬁípadech zasílání tohoto ustanovení prostﬁednictvím justiãního orgánu doÏádaného státu, a to
vzhledem k ãasto odli‰n˘m pravidlÛm doruãování po‰tou (napﬁ. zásilka do vlastních rukou je v nûkter˘ch státech povaÏována za
doruãenou, pokud ji pﬁevezme rodinn˘ pﬁíslu‰ník nebo soused).
V jak˘chkoli jin˘ch pﬁípadech je moÏné oprávnûn˘m osobám toto usnesení doruãit pouze prostﬁednictvím justiãního orgánu
doÏadujícího, event. jiného státu. Justiãní orgán doÏadujícího státu je tﬁeba o provedeném zaji‰tûní vÏdy vyrozumût.
5. V rozhodnutí se uvede bankovní spojení, kter˘m se rozumí ãíslo úãtu a kód banky, a dále penûÏní ãástka v pﬁíslu‰né mûnû,
na kterou se zaji‰tûní vztahuje. Formát bankovního spojení upravují zvlá‰tní pﬁedpisy a aktuální stav lze zjistit na webov˘ch
stránkách âeské národní banky.
6. Nestanoví-li orgán ãinn˘ v trestním ﬁízení uveden˘ v § 441 odst. 3, ve spojení s § 79a odst. 1 tr. ﬁ. jinak, zakáÏe se okamÏikem doruãení rozhodnutí jakákoliv dispozice s penûÏními prostﬁedky, které se na úãtu nacházejí, aÏ do v˘‰e zaji‰tûní, s v˘jimkou v˘konu rozhodnutí.
7. O stíÏnosti proti usnesení o zaji‰tûní penûÏních prostﬁedkÛ na úãtu u banky rozhoduje soud, v jehoÏ obvodu je ãinn˘ státní
zástupce, kter˘ napadené usnesení vydal (§ 146a odst. 1 písm. b) tr. ﬁ).
8. Tento vzor se pﬁimûﬁenû pouÏije v pﬁípadech, kdy se vydává usnesení o zaji‰tûní penûÏních prostﬁedkÛ na úãtu
u spoﬁitelního a úvûrního druÏstva nebo jin˘ch subjektÛ, které vedou úãet pro jiného, blokaci penûÏních prostﬁedkÛ penzijního
pﬁipoji‰tûní se státním pﬁíspûvkem, blokaci ãerpání finanãního úvûru a blokaci finanãního pronájmu (§ 79b tr. ﬁ.). TotéÏ platí i pﬁi
rozhodování o zaji‰tûní zaknihovan˘ch cenn˘ch papírÛ (§ 79c tr. ﬁ.). Ohlednû stíÏnosti je tﬁeba uvést, Ïe i v tomto pﬁípadû o ní
rozhoduje soud, v jehoÏ obvodu je ãinn˘ státní zástupce, kter˘ napadené usnesení vydal, podle ustanovení § 146a odst. 1 písm. c) tr. ﬁ.
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Vzor ã. 30 - usnesení o zaji‰tûní nároku po‰kozeného (§ 441 odst. 1, 2, ve spojení s § 47
odst.
1, 2, 4 tr. ﬁ.)
_______________________________________________________________________________________________________
Okresní státní zastupitelství v ..........
adresa, vãetnû telefonu, faxu a e-mailu
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

Usnesení
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v ......................... rozhodl dne ...................... na základû Ïádosti o právní
pomoc (uvede se název cizozemského justiãního orgánu, kter˘ Ïádost podal) ze dne …….. (datum Ïádosti), sp. zn.: …..….,
takto:
Podle § 441 odst. 1, odst. 2 ve spojení § 47 odst. 1, odst. 2, odst. 4 trestního ﬁádu se zaji‰Èuje nárok po‰kozeného
...................…….........., (nar. ....……….., bytem .……….......) na náhradu ‰kody zpÛsobené mu trestn˘m ãinem ……..................
podle § .........…..... trestního zákona ……………. (název doÏadujícího státu) do v˘‰e stanovené pro tento úãel finanãní ãástkou
celkem………….……Kã, neboÈ je dÛvodná obava, Ïe uspokojení nároku po‰kozeného na náhradu ‰kody zpÛsobené trestn˘m
ãinem bude maﬁeno (nebo ztûÏováno - uvede se pﬁíslu‰ná alternativa, popﬁ. obû).
Zaji‰tûní se vztahuje na tyto ãásti majetku obvinûného .........………......., nar. ......……., bytem ...…………........:
(uvede se v˘ãet vûcí tak, aby nemohly b˘t zamûnûny s jin˘mi)
……….……. (jméno a pﬁíjmení, datum narození), obvinûnému v ....... (název doÏadujícího státu) se souãasnû zakazuje,
aby s uveden˘mi zaji‰tûn˘mi vûcmi jakkoli nakládal.
OdÛvodnûní:
V …………..…. (název doÏadujícího státu) je vedeno trestní stíhání proti …………..………. (jméno a pﬁíjmení),
obvinûnému z trestného ãinu ……………….…. podle § .......………....... trestního zákona ……..…. (název doÏadujícího státu),
kterého se mûl dopustit tím, Ïe ………… (uvede se popis skutkového stavu vypl˘vající z Ïádosti o právní pomoc justiãního
orgánu doÏadujícího státu).
Tato osoba je v …………….… (název doÏadujícího státu) stíhána ………..……(název orgánu doÏadujícího státu, kter˘
vede trestní stíhání).
V tomto trestním ﬁízení vedeném v ………………… (název doÏadujícího státu) ﬁádnû uplatnil nárok na náhradu ‰kody
po‰kozen˘ ………………... (jméno a pﬁíjmení, datum narození) ve v˘‰i …………..…… (uvede se i mûna, v níÏ je nárok v
doÏádání cizozemského orgánu vyãíslen) a o jeho dÛvodnosti a v˘‰i v tomto stadiu trestního ﬁízení není pochybností. Pﬁitom ze
skuteãností uveden˘ch v Ïádosti …………….. (název justiãního orgánu doÏadujícího státu) vypl˘vá, Ïe je dána dÛvodná obava,
Ïe uspokojení nároku na náhradu ‰kody zpÛsobené trestn˘m ãinem bude maﬁeno a ztûÏováno. Proto bylo Ïádosti
………………….. (název justiãního orgánu doÏadujícího státu) vyhovûno a podle § 441 odst. 1, odst. 2, ve spojení s § 47 odst.
1, odst. 2, odst. 4 trestního ﬁádu bylo rozhodnuto o zaji‰tûní nároku po‰kozeného na náhradu ‰kody aÏ do pravdûpodobné v˘‰e
‰kody na majetku obvinûného, která byla pro úãely tohoto zaji‰tûní stanovena finanãní ãástkou celkem ……………..… v Kã, jak
je uvedeno ve v˘rokové ãásti tohoto usnesení, v níÏ jsou dále uvedeny i vûci, na které se zaji‰tûní vztahuje.
Podle § 47 odst. 7 tr. ﬁ. lze práva tﬁetích osob k zaji‰tûnému majetku uplatnit podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu.
P o u ã e n í : Proti tomuto usnesení je pﬁípustná stíÏnost, kterou je moÏno podat nejpozdûji do tﬁí dnÛ od jeho oznámení
u Okresního státního zastupitelství v ................. StíÏnost nemá odkladn˘ úãinek (§ 49 trestního ﬁádu
a contrario ve spojení s § 141 odst. 4 trestního ﬁádu). O stíÏnosti rozhoduje Okresní soud v ..................
(146a odst. 1 písm. d) trestního ﬁádu).
státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 30:
1. Ustanovení § 441 odst. 1, odst. 2 tr. ﬁ. umoÏÀuje vyhovût Ïádosti cizozemského justiãního orgánu t˘kající se zaji‰tûní
nároku po‰kozeného v trestním ﬁízení, které je vedeno v cizinû. Vyhovût v‰ak lze pouze za podmínek, které stanoví ná‰ právní
ﬁád, zejména ustanovení § 47 tr. ﬁ. Pokud to nevypl˘vá z Ïádosti doÏadujícího justiãního orgánu, je tﬁeba vÏdy
poÏádáním o doplnûní Ïádosti vyÏádat informace t˘kající se toho, zda po‰kozen˘ ﬁádnû uplatnil nárok na náhradu ‰kody a v jaké
v˘‰i a zda o dÛvodnosti a v˘‰i tohoto nároku v tomto stadiu trestního ﬁízení nejsou pochybností.
Ustanovení § 441 odst. 2 tr. ﬁ. neváÏe tento typ spolupráce na existenci mezinárodní smlouvy, nicménû vÛãi ãlensk˘m státÛm
EU (kromû Irska) a Norsku a Islandu je tﬁeba vycházet i z ãlánku 49 písm. d) Schengenské provádûcí úmluvy, podle kterého se
právní pomoc rovnûÏ poskytuje v obãanskoprávních ﬁízeních, která souvisejí s trestním ﬁízením, pokud trestní soud dosud o Ïalobû
pravomocnû nerozhodl.
2. Zaji‰tûní nároku po‰kozeného pﬁichází v úvahu aÏ po zahájení trestního stíhání (v âR podle § 160 odst. 1 tr. ﬁ.). Pokud
to nevypl˘vá z Ïádosti doÏadujícího justiãního orgánu, je tﬁeba vÏdy poÏádáním o doplnûní Ïádosti vyÏádat informace k tomu, zda
osoba, proti níÏ se trestní ﬁízení v cizinû vede, má analogické postavení v tomto trestním ﬁízení, jako je postavení obvinûného
v trestním stíhání vedeném v âR.
3. Státní zástupce okresního státního zastupitelství, v jehoÏ obvodu se nachází majetek nebo jeho podstatná ãást, v tûchto pﬁípadech
rozhoduje na základû Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu, a to podle § 441 odst. 2 ve spojení s § 47 odst. 1, odst. 2, odst. 4 tr. ﬁ.
4. V pﬁípadû, Ïe státní zástupce Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu o zaji‰tûní nároku po‰kozeného v trestním ﬁízení
nevyhoví, je povinen podle § 431 odst. 5 tr. ﬁ. sdûlit justiãnímu orgánu doÏadujícího státu dÛvody odmítnutí Ïádosti.
5. V usnesení podle § 441 odst. 2 ve spojení s § 47 odst. 1, odst. 2, odst. 4 tr. ﬁ. je nutné popsat ãásti majetku obvinûného
urãené k zaji‰tûní nároku. Obvinûnému se zakáÏe s tûmito vûcmi nakládat. Z usnesení musí b˘t zﬁejmé, Ïe hodnota zaji‰tûného
majetku odpovídá pﬁibliÏnû v˘‰i zaji‰Èovaného nároku, kterou je tﬁeba pro tento úãel vyãíslit v korunách.
6. Jde-li o nemovitost, po právní moci usnesení za‰le státní zástupce jeho stejnopis opatﬁen˘ doloÏkou právní moci téÏ
tomu, kdo podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu (napﬁ. zákon ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky, katastrální
zákon, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, dále srov. § 2 odst. 2, § 5 zákona ã. 359/1992 Sb., o zemûmûﬁiãsk˘ch a katastrálních
orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kdyÏ katastrální úﬁad zapí‰e zaji‰tûní nemovitosti podle ustanovení § 1 aÏ § 9 zák.
ã. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch vûcn˘ch práv k nemovitostem, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ), eviduje vlastníky
nebo drÏitele vûcí, na nûÏ se zaji‰tûní vztahuje.
Movité vûci se zpravidla uloÏí do úschovy soudu, event. státního zastupitelství. Podle § 2 odst. 2 zákona o v˘konu zaji‰tûní
majetku a vûcí v trestním ﬁízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (ã. 279/2003 Sb.) je tﬁeba usnesení oznámit rovnûÏ dluÏníku
obvinûného a uloÏit mu, aby místo plnûní obvinûnému sloÏil pﬁedmût plnûní do úschovy státního zastupitelství nebo na státním
zástupcem urãené místo.
7. Nûkteré vûci jsou ze zaji‰tûní vylouãeny (srov. § 47 odst. 3 tr. ﬁ. a pﬁíslu‰ná ustanovení zákona ã. 279/2003 Sb.).
8. Usnesení o zaji‰tûní nároku se oznamuje obvinûnému, má-li obhájce, jeho obhájci (§ 137 odst. 2, 3 tr. ﬁ.). Jde-li o osoby,
které se zdrÏují na území ãlenského státu EU (kromû Irska) a na území Norska nebo Islandu, je moÏné jim doruãit toto usnesení
pﬁímo po‰tou podle ãl. 52 Schengenské provádûcí úmluvy. Pokud lze dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe adresát nerozumí jazyku, ve kterém
je písemnost sepsána, musí b˘t tato písemnost nebo alespoÀ její dÛleÏité ãásti pﬁeloÏeny do jazyka nebo do jednoho z jazykÛ
smluvní strany, na jejímÏ území se adresát nachází. Pokud je orgánu, kter˘ písemnost odesílá, známo, Ïe adresát zná pouze jin˘
jazyk, musí b˘t tato písemnost nebo alespoÀ její dÛleÏité ãásti pﬁeloÏeny do tohoto jiného jazyka.
Stejnû tak je moÏné doruãit toto usnesení prostﬁednictvím konzulárních orgánÛ nebo pﬁímo po‰tou osobám, zdrÏujícím se na
území Bulharska, Chorvatska, Makedonie (FYROM) a Ukrajiny, a to na základû ãlánku 21 odst. 2 Úmluvy o praní, vyhledávání,
zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu z r. 1990 (ã. 33/1997 Sb.). V takovém pﬁípadû je tﬁeba informovat dotãené osoby
o opravn˘ch prostﬁedcích, které existují podle právního ﬁádu zemû, která o zaji‰tûní rozhodla (zde tedy podle trestního ﬁádu âR).
PﬁestoÏe to tato smlouva v˘slovnû nestanoví, lze i v takovém pﬁípadû doporuãit provést pﬁeklad tohoto ustanovení do jazyka nebo
do jednoho z jazykÛ smluvní strany, na jejímÏ území se adresát nachází nebo do jazyka, kterému dotãená osoba rozumí, neboÈ
v mezinárodním právu platí obecnû zásada, Ïe nikdo není povinen pﬁevzít písemnost v jazyce, kterému nerozumí.
Aãkoli ve shora uveden˘ch pﬁípadech v˘‰e uvedené mezinárodní smlouvy umoÏÀují zaslat toto usnesení pﬁímo po‰tou, lze
v praxi doporuãit i v tûchto pﬁípadech zasílání tohoto usnesení prostﬁednictvím justiãního orgánu doÏádaného státu, a to vzhledem
k ãasto odli‰n˘m pravidlÛm doruãování po‰tou (napﬁ. zásilka do vlastních rukou je v nûkter˘ch státech povaÏována za doruãenou,
pokud ji pﬁevezme rodinn˘ pﬁíslu‰ník nebo soused).
V jak˘chkoli jin˘ch pﬁípadech je moÏné oprávnûn˘m osobám toto usnesení doruãit pouze prostﬁednictvím justiãního orgánu
doÏadujícího, event. jiného státu.
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Jeden stejnopis je potﬁebné zaslat téÏ katastrálnímu úﬁadu, jde-li o nemovitost (srov. shora). Justiãní orgán doÏadujícího
státu je tﬁeba o provedeném zaji‰tûní vÏdy vyrozumût.
9. JestliÏe státní zástupce v pﬁípravném ﬁízení zajistí nárok po‰kozeného podle § 441 odst. 1, odst. 2, ve spojení s § 47 odst.
1, odst. 2, odst. 4 tr. ﬁ., a jestliÏe proti takovému usnesení je podána stíÏnost, rozhoduje o ní soud, jehoÏ pﬁíslu‰nost vypl˘vá
z ustanovení § 146a tr. ﬁ. Musí pﬁitom jít o soud, jehoÏ obvod pÛsobnosti je totoÏn˘ s obvodem pÛsobnosti státního zástupce, o jehoÏ
usnesení jde. Pro urãení pﬁíslu‰nosti soudu zde neplatí ustanovení § 26 tr. ﬁ. (srov. rozh. ã. 55/1995 Sb. rozh. tr.).
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Pﬁíloha vzor ã. 31

Vzor ã. 31 - usnesení státního zástupce o majetku obvinûného v pﬁípravném ﬁízení
(§
441 odst. 1, 2, ve spojení s § 347 odst. 1 tr. ﬁ.)
______________________________________________________________________________________________________
Okresní státní zastupitelství v ..................
Spisová znaãka:
V ......…………… dne ………..........

Usnesení
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v .........…………....... rozhodl dne ..................... na základû Ïádosti
o právní pomoc (uvede se název justiãního orgánu doÏadujícího státu) ze dne ………….….. (datum Ïádosti), sp. zn.:
…….……., t a k t o :
Podle § 441 odst. 1, odst. 2, ve spojení s § 347 odst. 1 trestního ﬁádu
se zaji‰Èuje
majetek (event. se popí‰e ãást majetku) ………………..…. (jméno a pﬁíjmení, datum narození), obvinûného
v …………..... (název doÏadujícího státu) pro trestn˘ ãin …………….….. podle § …………….. trestního zákona ……………..
(název doÏadujícího státu), za kter˘ je vzhledem k povaze a závaÏnosti ãinu a pomûrÛm obvinûného tﬁeba oãekávat uloÏení trestu
propadnutí majetku, a je obava, Ïe v˘kon tohoto trestu bude zmaﬁen nebo ztíÏen.
………. (jméno a pﬁíjmení, datum narození), obvinûnému v ……………..... (název doÏadujícího státu) se zakazuje po
dobu trvání zaji‰tûní majetku s majetkem nakládat. V‰echny úkony, které se t˘kají tohoto majetku, jsou neúãinné, vyjímaje úkony
smûﬁující k odvrácení bezprostﬁednû hrozící ‰kody.
OdÛvodnûní:
V ………………..…. (název doÏadujícího státu) je vedeno trestní stíhání proti ……….………. (jméno a pﬁíjmení),
obvinûnému z trestného ãinu …………..…. podle § ................ trestního zákona …. (název doÏadujícího státu), kterého se mûl
dopustit tím, Ïe ………… (uvede se popis skutkového stavu vypl˘vající z Ïádosti o právní pomoc justiãního orgánu
doÏadujícího státu).
Tato osoba je v ……………..… (název doÏadujícího státu) stíhána ………….………(název orgánu doÏadujícího státu,
kter˘ vede trestní stíhání).
Obvinûn˘ je v …………….….. (název doÏadujícího státu) stíhán pro trestn˘ ãin, pro kter˘ mu lze v tomto státû uloÏit i trest
propadnutí majetku. UloÏení tohoto trestu je moÏno s ohledem na jeho povahu a závaÏnost dÛvodnû oãekávat.
Z obsahu Ïádosti o právní pomoc vypl˘vá, Ïe svûdkynû ................................... vydala vy‰etﬁovateli dopis, v nûmÏ jí
obvinûn˘ dává pﬁíkazy, jak má naloÏit s majetkem, kter˘ podle údajÛ v dopise i podle vyjádﬁení svûdkynû je v jeho v˘luãném
vlastnictví. Jedná se o ................................. Tyto vûci mûla .............. prodat a peníze uschovat.
Z uvedeného vypl˘vá, Ïe je tu plnû odÛvodnûna obava, Ïe v˘kon trestu propadnutí majetku, jehoÏ uloÏení pﬁichází v úvahu,
bude zmaﬁen nebo ztíÏen.
Proto bylo v souladu s ustanovením § 441 odst. 2 ve spojení s § 347 odst. 1 trestního ﬁádu rozhodnuto o zaji‰tûní majetku
obvinûného.
Zaji‰tûní se t˘ká celého majetku obvinûného (event. jeho pﬁesnû popsan˘ch ãástí), a to i pﬁírÛstkÛ a v˘tûÏku, které z nûho
plynou. Vztahuje se i na majetek, kter˘ obvinûn˘ nabude po právní moci tohoto rozhodnutí. Zaji‰tûní se nevztahuje na prostﬁedky
nebo vûci, jichÏ je nezbytnû tﬁeba k uspokojení Ïivotních potﬁeb odsouzeného nebo osob, o jejichÏ v˘Ïivu nebo v˘chovu je podle
zákona obvinûn˘ povinen peãovat.
P o u ã e n í : Proti tomuto usnesení je pﬁípustná stíÏnost, kterou je moÏno podat nejpozdûji do tﬁí dnÛ od jeho oznámení
u Okresního státního zastupitelství v………………..... StíÏnost nemá odkladn˘ úãinek (§ 141 odst. 4 trestního ﬁádu
ve spojení s § 347 odst. 2 trestního ﬁádu). O stíÏnosti rozhoduje Okresní soud v………………(§ 146a odst. 1 písm.
e) trestního ﬁádu).
státní zástupce
vlastnoruãní podpis
otisk kulatého úﬁedního razítka státního zastupitelství
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Poznámky k vzoru ã. 31:
1. Ustanovení § 441 odst. 1, odst. 2 tr. ﬁ. umoÏÀuje vyhovût Ïádosti cizozemského justiãního orgánu t˘kající se zaji‰tûní
majetku obvinûného v trestním ﬁízení, které je vedeno v cizinû. Vyhovût v‰ak lze pouze za podmínek, které stanoví ná‰ právní
ﬁád, zejména ustanovení § 347 tr. ﬁ. Pokud to nevypl˘vá z Ïádosti doÏadujícího justiãního orgánu, je tﬁeba vÏdy
poÏádáním o doplnûní Ïádosti vyÏádat informace t˘kající se toho, zda lze oãekávat uloÏení trestu propadnutí majetku a na základû
ãeho je dána dÛvodná obava, Ïe uloÏení trestu propadnutí majetku bude zmaﬁeno nebo ztíÏeno.
Ustanovení § 441 odst. 1, odst. 2 tr. ﬁ. neváÏe tento typ spolupráce na existenci mezinárodní smlouvy, nicménû je tﬁeba
zdÛraznit, Ïe Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamn˘mi a psychotropními látkami ze dne 20. prosince 1988
(ã. 462/1991 Sb.) âeskou republiku zavazuje k zaji‰Èování vûcí, které byly získány za v˘nosy z trestné ãinnosti nebo které byly
s nimi smíchány, a které jsou povaÏovány za majetek obvinûného.
2. Zaji‰tûní majetku obvinûného pﬁichází v úvahu aÏ po zahájení trestního stíhání (v âR podle § 160 odst. 1 tr. ﬁ.). Pokud
to nevypl˘vá z Ïádosti doÏadujícího justiãního orgánu, je tﬁeba vÏdy poÏádáním o doplnûní Ïádosti vyÏádat informace k tomu, zda
osoba, proti níÏ se trestní ﬁízení v cizinû vede, má analogické postavení v tomto trestním ﬁízení, jako je
postavení obvinûného v trestním stíhání vedeném v âR.
3. Státní zástupce okresního státního zastupitelství, v jehoÏ obvodu se nachází majetek nebo jeho podstatná ãást, v tûchto
pﬁípadech rozhoduje na základû Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu, a to podle § 441 odst. 2 ve spojení s § 347 odst. 1 tr. ﬁ.
4. V pﬁípadû, Ïe státní zástupce Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu o zaji‰tûní nároku po‰kozeného na majetku
obvinûného v trestním ﬁízení nevyhoví, je povinen podle § 431 odst. 5 tr. ﬁ. sdûlit justiãnímu orgánu doÏadujícího státu dÛvody
odmítnutí Ïádosti.
5. Usnesení o zaji‰tûní majetku za‰le státní zástupce obvinûnému, jeho obhájci, popﬁípadû osobû, která s obvinûn˘m
Ïije ve spoleãné domácnosti nebo osobû, o jejíÏ v˘chovu a v˘Ïivu je obvinûn˘ podle zákona povinen peãovat.
Jde-li o osoby, které se zdrÏují na území ãlenského státu EU (kromû Irska) a na území Norska nebo Islandu, je moÏné jim doruãit
toto usnesení pﬁímo po‰tou podle ãl. 52 Schengenské provádûcí úmluvy. Pokud lze dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe adresát nerozumí jazyku,
ve kterém je písemnost sepsána, musí b˘t tato písemnost nebo alespoÀ její dÛleÏité ãásti pﬁeloÏeny do jazyka nebo do jednoho z jazykÛ
smluvní strany, na jejímÏ území se adresát nachází. Pokud je orgánu, kter˘ písemnost odesílá, známo, Ïe adresát zná pouze jin˘ jazyk,
musí b˘t tato písemnost nebo alespoÀ její dÛleÏité ãásti pﬁeloÏeny do tohoto jiného jazyka.
Stejnû tak je moÏné doruãit toto usnesení prostﬁednictvím konzulárních orgánÛ nebo pﬁímo po‰tou osobám, zdrÏujícím se na
území Bulharska, Chorvatska, Makedonie (FYROM) a Ukrajiny, a to na základû ãlánku 21 odst. 2 Úmluvy o praní, vyhledávání,
zadrÏování a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu z r. 1990 (ã. 33/1997 Sb.). V takovém pﬁípadû je tﬁeba informovat dotãené osoby
o opravn˘ch prostﬁedcích, které existují podle právního ﬁádu zemû, která o zaji‰tûní rozhodla (zde tedy podle trestního ﬁádu âR).
PﬁestoÏe to tato smlouva v˘slovnû nestanoví, lze i v takovém pﬁípadû doporuãit provést pﬁeklad tohoto ustanovení do jazyka nebo
do jednoho z jazykÛ smluvní strany, na jejímÏ území se adresát nachází nebo do jazyka, kterému dotãená osoba rozumí, neboÈ
v mezinárodním právu platí obecnû zásada, Ïe nikdo není povinen pﬁevzít písemnost v jazyce, kterému nerozumí.
Aãkoli ve shora uveden˘ch pﬁípadech v˘‰e uvedené mezinárodní smlouvy umoÏÀují zaslat toto usnesení pﬁímo po‰tou, lze
v praxi doporuãit i v tûchto pﬁípadech zasílání tohoto usnesení prostﬁednictvím justiãního orgánu doÏádaného státu, a to vzhledem
k ãasto odli‰n˘m pravidlÛm doruãování po‰tou (napﬁ. zásilka do vlastních rukou je v nûkter˘ch státech povaÏována za doruãenou,
pokud ji pﬁevezme rodinn˘ pﬁíslu‰ník nebo soused).
V jak˘chkoli jin˘ch pﬁípadech je moÏné oprávnûn˘m osobám toto usnesení doruãit pouze prostﬁednictvím justiãního orgánu
doÏadujícího, event. jiného státu.
Jeden stejnopis je potﬁebné zaslat téÏ katastrálnímu úﬁadu, jde-li o nemovitost (srov. shora). Justiãní orgán doÏadujícího
státu je tﬁeba o provedeném zaji‰tûní vÏdy vyrozumût.
6. Podle § 2 odst. 2 zákona ã. 279/2003 Sb., o v˘konu zaji‰tûní majetku a vûcí v trestním ﬁízení a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,
je tﬁeba usnesení oznámit rovnûÏ dluÏníku obvinûného a uloÏit mu, aby místo plnûní obvinûnému sloÏil pﬁedmût plnûní do úschovy
státního zastupitelství nebo na státním zástupcem urãené místo.
7. Podle § 3 cit. zákona jsou z v˘konu rozhodnutí o zaji‰tûní vylouãeny vûci ve vlastnictví obvinûného, které jsou nezbytné
k uspokojování Ïivotních potﬁeb obvinûného a jeho rodiny nebo k plnûní jeho pracovních úkolÛ, jakoÏ i jiné vûci, jejichÏ prodej
by byl v rozporu s dobr˘mi mravy; vylouãeny jsou zejména
a) bûÏné odûvní souãásti,
b) obvyklé vybavení domácnosti,
c) snubní prsten a pﬁedmûty obdobné povahy,
d) zdravotnické potﬁeby a jiné vûci, které obvinûn˘ potﬁebuje vzhledem ke své nemoci nebo tûlesné vadû,
e) hotové peníze do ãástky 1 000 Kã.
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Zaji‰tûní nepodléhají rovnûÏ penûÏité dávky sociální péãe a dávky státní sociální podpory vyplácené obvinûnému podle
zvlá‰tního zákona jednorázovû, a dále
a) pohledávky obvinûného na v˘platu odmûny z pracovnûprávního nebo obdobného pomûru,
b) pohledávky obvinûného na v˘platu v˘Ïivného a
c) pohledávky na v˘platu dávek nemocenského a dÛchodového poji‰tûní do ãástky Ïivotního minima stanovené podle
zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ na osobu obvinûného, jeho domácnost a osoby, o jejichÏ v˘chovu a v˘Ïivu je obvinûn˘
povinen peãovat, pokud nemají vlastní zdroj pﬁíjmÛ.
8. Po právní moci usnesení o vylouãení vûcí ze zaji‰tûní podle § 4 cit. zákona státní zástupce vÏdy vyrozumí justiãní
orgán doÏadujícího státu o takovém vylouãení vûci.
9. Ke zji‰Èování majetku podléhajícího zaji‰tûní státní zástupce vyuÏije pravomocí uveden˘ch v § 5 aÏ 8 uvedeného
zákona.
10. Po právní moci usnesení za‰le jeho stejnopis opatﬁen˘ doloÏkou právní moci téÏ tomu, kdo podle zvlá‰tního právního
pﬁedpisu (napﬁ. zákon ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky, katastrální zákon, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ dále srov. § 2 odst. 2, § 5 zákona ã. 359/1992 Sb., o zemûmûﬁiãsk˘ch a katastrálních orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kdyÏ
katastrální úﬁad zapí‰e zaji‰tûní nemovitosti podle ustanovení § 1 aÏ § 9 zák. ã. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnick˘ch a jin˘ch
vûcn˘ch práv k nemovitostem, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ), eviduje vlastníky nebo drÏitele vûcí, na nûÏ se zaji‰tûní vztahuje.
11. Správa zaji‰tûného majetku se ﬁídí ustanoveními § 9 aÏ § 12 zákona ã. 279/2003 Sb.
12. Obdobné obsahové náleÏitosti - pﬁizpÛsobené povaze tûchto rozhodnutí - má rozhodnutí státního zástupce o zru‰ení
zaji‰tûní, jakoÏ i o tom, Ïe se na urãité prostﬁedky vztahuje anebo nevztahuje zaji‰tûní majetku obvinûného (viz bod 8).
13. K Ïádosti justiãního orgánu doÏadujícího státu nelze zaji‰Èovat podle § 441 odst. 1, ve spojení s § 347 odst. 1 tr. ﬁ. tzv.
náhradní hodnotu, neboÈ trestní zákon âR propadnutí takové hodnoty prozatím neumoÏÀuje.
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14
Pokyn
obecné povahy
ze dne 25. listopadu 2005, poﬁ. ã. 4/2005
nejvy‰‰ího státního zástupce,
jímÏ se mûní pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 7/2004 ze dne 25. ﬁíjna 2004, jímÏ se vydává
kanceláﬁsk˘ ﬁád státního zastupitelství, ve znûní pokynÛ obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 10/2004
a 12/2004, a pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 14/2003 ze dne 30. prosince 2003, jímÏ se
upravuje postup státních zastupitelství pﬁi zavádûní, vedení a vyuÏívání Centrální evidence stíhan˘ch osob
(Centrální evidence) a pro pﬁístup ostatních orgánÛ ãinn˘ch v trestním ﬁízení do Centrální evidence, ve znûní pokynÛ
obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 1/2004, 3/2004 a 13/2004
Podle § 12 odst. 1 a § 13e odst. 2 zákona ã. 283/1993 Sb.,
o státním zastupitelství, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, stanovím:
âl. 1

pisu a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o elektronickém podpisu), ve znûní zákona ã. 226/2002 Sb., zákona ã.
517/2002 Sb., zákona ã. 440/2004 Sb., zákona ã. 635/2004
Sb. a zákona ã. 501/2004 Sb.
____________________
9b)
§ 3 odst. 1 zákona ã. 227/2000 Sb.“.

Zmûna kanceláﬁského ﬁádu státního zastupitelství
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 7/2004 ze dne 25. ﬁíjna 2004, jímÏ se vydává kanceláﬁsk˘
ﬁád státního zastupitelství, ve znûní pokynÛ obecné povahy
poﬁ. ã. 10/2004 a 12/2004, se mûní takto:
1. V § 9 odstavec 5 zní:
„(5) Zamûstnanec státního zastupitelství není povinen pﬁevzít zásilku, která není vÛbec nebo ãásteãnû vyplacena.“.
2. V § 12 odst. 1 vûtû první se za slova „zaruãen˘m elektronick˘m podpisem“ vkládají slova „nebo elektronickou
znaãkou“, a ve vûtû druhé se slova „touto instrukcí“ nahrazují slovy „tûmito pﬁedpisy“.
3. V § 12 odst. 3 písm. a) se za slova „zaruãen˘m elektronick˘m podpisem“ vkládají slova „nebo elektronickou znaãkou“.
4. V § 12 odst. 5 první vûtû se za slova „ovûﬁení elektronického podpisu“ vkládají slova „(elektronické znaãky)“.
5. V § 12 odst. 7 se slova „a minutách“ nahrazují slovy
„minutách a sekundách“.
6. § 12 odst. 9 zní:
„(9) Je-li podání v elektronické podobû, opatﬁené zaruãen˘m elektronick˘m podpisem nebo elektronickou znaãkou
odesílatele (odstavec 1), doruãeno jinému organizaãnímu
útvaru státního zastupitelství neÏ elektronické podatelnû,
tento útvar jej nejprve uloÏí na pevn˘ disk poãítaãe nebo jiné médium ve formátu zprávy elektronické po‰ty *.msg
a neprodlenû jej pak pﬁedá elektronickou cestou jako pﬁílohu zprávy elektronické po‰ty ve formátu *.msg k dal‰ímu
zpracování této podatelnû.“.
7. § 12 odst. 10 vãetnû poznámek pod ãarou ã. 9a a 9b zní:
„(10) Není-li dále stanoveno jinak, s podáním do‰l˘m v podobû datové zprávy,9a) která není opatﬁena zaruãen˘m elektronick˘m podpisem nebo elektronickou znaãkou, se naloÏí
jako s podáním, které není podepsáno. To neplatí, pokud
identita odesilatele z obsahu datové zprávy jednoznaãnû
a nezamûnitelnû vypl˘vá, nebo pokud byl tento zpÛsob komunikace mezi odesilatelem a státním zastupitelstvím v˘slovnû dohodnut.9b)
____________________
9a)
§ 2 písm. d) zákona ã. 227/2000 Sb., o elektronickém pod-

8. V § 13 odst. 1 poslední vûta vãetnû poznámky pod ãarou
ã. 10 zní:
„O vydání v˘pisu z evidence Rejstﬁíku trestÛ mÛÏe na základû písemné Ïádosti pﬁedloÏené a ovûﬁené podle pﬁedchozí
vûty
tohoto ustanovení Ïádat v rámci poskytování právní pomoci této osobû advokát nebo na základû úﬁednû ovûﬁené plné
moci i zmocnûnec této osoby.10)
____________________
10)
§ 11 odst. 1 zákona ã. 269/1994 Sb.
9. § 14 odst. 5 zní:
„(5) Doruãuje-li státní zastupitelství písemnost v trestním
ﬁízení, pouÏijí se pro doruãování ustanovení § 62, § 63,
§ 64 a § 64a tr. ﬁ., a nestanoví-li trestní ﬁád jinak, i § 46
a 46a o. s. ﬁ. pro doruãování fyzick˘m osobám, § 47 o. s. ﬁ.
pro doruãování právnick˘m osobám, § 48 o. s. ﬁ. pro doruãování advokátÛm, 48a o. s. ﬁ. pro doruãování notáﬁÛm,
§ 48b o. s. ﬁ. pro doruãování soudním exekutorÛm (s v˘jimkou uvedenou v § 63 odst. 3 tr. ﬁ.), § 48c o. s. ﬁ. pro doruãování patentov˘m zástupcÛm, § 48d o. s. ﬁ. pro
doruãování osobám vykonávajícím právní poradenství
podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ, § 48e o. s. ﬁ., pro doruãování státu, § 48f o. s. ﬁ. pro doruãování Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch, § 48g o. s. ﬁ. pro
doruãování správním úﬁadÛm, § 48h o. s. ﬁ. pro doruãování
obcím a § 48i o. s. ﬁ. pro doruãování vy‰‰ím územním
samosprávn˘m celkÛm. Pﬁi doruãování pro jiné úãely neÏ
trestní ﬁízení se uÏije pﬁíslu‰ného procesního pﬁedpisu;
není-li jej, postupuje se podle vûty první pﬁimûﬁenû.“
10. V § 15 odst. 1 v poslední vûtû se slovo „ruku“ nahrazuje
slovem „rukou“.
11. V § 15 odst. 4 se na konci textu odstavce vkládají slova
„ , pokud nejsou doruãeny elektronicky se zaruãen˘m elektronick˘m podpisem nebo elektronickou znaãkou.“.
12. V § 15 odst. 5 se na konci odstavce doplÀuje vûta „Pokud
zvlá‰tní pﬁedpis nestanoví jinak nebo nevypl˘vá-li to z povahy doruãovaného podání, lze taková podání ãinit i bez
zaruãeného elektronického podpisu nebo elektronické
znaãky.“.
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13. V § 15 odst. 6 se na konci odstavce doplÀuje vûta „Poslední vûta odstavce 5 zde platí obdobnû.“.
14. V § 19 odst. 1 se poslední vûta zru‰uje.
15. V § 24 odst. 4 se slovo „pﬁidûlen˘m“ nahrazuje slovem
„pﬁidûlením“.
16. § 30 odst. 3 zní:
„Po uzavﬁení rejstﬁíku se uzavﬁen˘ rejstﬁík v rozsahu zápisÛ vûcí v nûm skonãen˘ch po uloÏení v‰ech spisÛ v nûm
vyﬁízen˘ch, nejpozdûji v‰ak pﬁed zahájením skartaãního
ﬁízení, vytiskne a uloÏí do spisovny.“
17. V § 30 se doplÀuje nov˘ odstavec 4, kter˘ zní:
„(4) V rozsahu nezbytném pro archivaci údajÛ uveden˘ch
v uzavﬁen˘ch rejstﬁících se pﬁed pﬁedloÏením uzavﬁen˘ch
rejstﬁíkÛ do skartaãního ﬁízení vytiskne téÏ seznam osob
vystupujících v tûchto vûcech v roli obvinûného, podezﬁelého, navrhovatele nebo odpÛrce.“.
18. Za § 37 se vkládá nov˘ § 37a, kter˘ vãetnû nadpisu zní:
„§ 37a
Informaãní povinnost o zahájení trestního stíhání
(sdûlení pozdezﬁení)
Státní zastupitelství je povinno pﬁedloÏit soudu spolu s podávanou obÏalobou nebo návrhem na potrestání seznam
osob, na nûÏ je podávána obÏaloba nebo návrh na potrestání, s uvedením jejich jména, pﬁíjmení, data narození a data
prvního zahájení trestního stíhání, sdûlení obvinûní nebo
sdûlení podezﬁení u kaÏdé z tûchto osob ve vûci, v niÏ je podávána obÏaloba nebo návrh na potrestání.
Informaãní povinnost podle odstavce 1 mÛÏe b˘t nahrazena pﬁedáním tûchto údajÛ v digitalizované podobû zpÛsobem umoÏÀujícím jejich automatizované zpracování
soudem.“
19. V § 39 se na konci textu odstavce 3 doplÀuje vûta
„Obdobnû se postupuje, vzal-li státní zástupce podan˘ návrh na potrestání zpût.“.
20. § 47 odst. 3 zní:
„(3) V rejstﬁíku ZC se zﬁídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbûrné spisy, pokyny a stanoviska.
2. Oddíl 2: Návrhy podle § 90 odst. 1 zákona o soudnictví
ve vûcech mládeÏe.
3. Oddíl 3: Ostatní vûci.“.
21. V § 48 se v písmenu b) slova „navrhovatele a odpÛrce“
nahrazují slovy „Ïalobce (navrhovatele), Ïalovaného“.
22. § 50 odstavce 2 aÏ 4 znûjí:
„(2) V rejstﬁíku KZC se zﬁídí tyto oddíly
1. Oddíl 1: Sbûrné spisy, pokyny a stanoviska.
2. Oddíl 2: Provûrky.
3. Oddíl 3: Vstupy do ﬁízení. Zapisují se vûci v nichÏ je
krajské státní zastupitelství ãinné v prvním
stupni.
4. Oddíl 4: Návrhy podle § 68 a § 257 obchodního zákoníku, návrhy podle § 8 zák. ã. 248/1995 Sb.,
o obecnû prospû‰n˘ch spoleãnostech.
5. Oddíl 5: Agenda odvolací a dohledová. Zapisují se vûci,
v nichÏ je krajské státní zastupitelství ãinné ve
druhém stupni.
6. Oddíl 6: Agenda popﬁení otcovství podle § 62 a § 62a
zákona o rodinû.
7. Oddíl 7: Ostatní vûci.
(3) V rejstﬁíku VZC se zﬁídí tyto oddíly
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1. Oddíl 1: Sbûrné spisy.
2. Oddíl 2: Pokyny a stanoviska.
3. Oddíl 3: Provûrky. Zapisují se provûrky ãinnosti státních
zástupcÛ krajsk˘ch státních zastupitelství
v agendû evidované v rejstﬁících KZC.
4. Oddíl 4: Vstupy do ﬁízení.
5. Oddíl 5: Návrhy.
6. Oddíl 6: Ostatní vûci.
(4) V rejstﬁíku NZC se zﬁídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbûrné spisy.
2. Oddíl 2: Návrhy na popﬁení otcovství podle § 62 a § 62a
zákona o rodinû.
3. Oddíl 3: Îaloby podle § 66 odst. 2 zákona ã. 150/2002
Sb., soudního ﬁádu správního.
4. Oddíl 4: Vûci sociálnû právní ochrany dûtí a soudnictví
ve vûcech mládeÏe.
5. Oddíl 5: Vûci vstupÛ do ﬁízení o konkurzu a vyrovnání,
do incidenãních sporÛ a vûci návrhÛ na zru‰ení
obchodních spoleãností a návrhÛ podle § 42
zákona o státním zastupitelství.
6. Oddíl 6: Uznání cizích rozhodnutí.
7. Oddíl 7: Ostatní vûci.“.
23. § 63 odst. 2 zní:
„(2) V rejstﬁíku se zﬁídí tyto oddíly:
1. Oddíl 1: Sbûrné spisy
2. Oddíl 2: Vûci t˘kající se podmínûného propu‰tûní
odsouzen˘ch.
3. Oddíl 3: Vûci t˘kající se pﬁeﬁazení odsouzen˘ch do jiného typu vûznice (vãetnû pﬁeﬁazení mladistv˘ch).
4. Oddíl 4: Ostatní vûci.“.
24. V § 75 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
které zní:
„b) v ﬁízení o uznání cizozemsk˘ch rozhodnutí v trestních
vûcech,“.
Dosavadní písmena b) a c) se oznaãují jako písmena c) a d).
25. V § 78 se za vûtu první vkládají vûty „DÛvodem pro
obÏivnutí vûci je téÏ obnova ﬁízení. Dojde-li k obnovû ﬁízení v dobû, kdy pﬁíslu‰n˘ rejstﬁík je jiÏ podle § 30 odst. 2
uzavﬁen, vûc se zapí‰e novû.“.
26. § 108 odst. 3 písm. c) zní:
„c) u vydávací vazby den, kdy soud rozhodl o pﬁemûnû
pﬁedbûÏné vazby na vazbu vydávací (§ 397 odst. 3 vûta
první tr. ﬁ.),“.
27. V § 110 odst. 5 v druhé vûtû se v závorce za slova „v cizí
mûnû“ vkládají slova „a finanãních prostﬁedkÛ skládan˘ch
na depozitní úãet státního zastupitelství v podobû penûÏní
jistoty podle § 47a nebo § 73a tr. ﬁ., nebo penûÏních prostﬁedkÛ urãen˘ch na obecnû prospû‰né úãely podle § 309 tr. ﬁ.“.
28. § 123 odst. 2 zní:
„(2) Ve vûcném spisu (§ 154) se provedou a vyznaãí ve‰keré nutné úkony t˘kající se pokynu, zejména pﬁedání písemn˘ch vyhotovení pokynu nebo jeho kopií poﬁízen˘ch
podle odstavce 4 státním zástupcÛm a knihovnû státního
zastupitelství, pﬁípadnû i dal‰ím zamûstnancÛm státního zastupitelství, kteﬁí jej k plnûní sv˘ch pracovních povinností
potﬁebují, a pﬁevedení jednoho písemného vyhotovení pokynu do Sbírky pokynÛ obecné povahy nejvy‰‰ího státního
zástupce (§ 124). Rozesílání pokynÛ niÏ‰ím stupÀÛm státního zastupitelství zabezpeãuje Nejvy‰‰í státní zastupitel-
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ství prostﬁednictvím elektronické po‰ty. NiÏ‰í státní zastupitelství sdûlují pro tento úãel Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství neprodlenû zmûnu své elektronické adresy.“.
29. V § 124 odst. 1 se na konci odstavce doplÀuje vûta
„Jejich kopie se souãasnû odevzdá k zaﬁazení do knihovního fondu knihovnû státního zastupitelství.“.
30. V § 124 odst. 5 se na konci textu první vûty doplÀují slova „spolu s pﬁehledem veden˘m podle odstavce 2 obsahujícím údaje o zru‰en˘ch pokynech“ a za vûtu první se vkládá vûta „Kopie tohoto pﬁehledu se pﬁedá knihovnû státního
zastupitelství.“.
31. V § 137 se na konci textu odstavce 2 doplÀují slova „ , nebo jemuÏ spis zapÛjãuje nebo pﬁedkládá z jiného dÛvodu
(napﬁ. z dÛvodu doÏádání, vyﬁízení opravného prostﬁedku
atd.)“.
32. V § 158 odst. 1 písm. d) se poznámka pod ãarou ã. 67 vãetnû textu poznámky pod ãarou zru‰uje.
33. V § 158 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplÀují slova „ , a pﬁi vyﬁízení vûci téÏ pﬁíslu‰n˘ skartaãní znak a lhÛtu podle zvlá‰tního pﬁedpisu.“.
34. V § 164 odstavce 4 a 5 znûjí:
„(4) V kaÏdé skonãené vûci se provede spisová kontrola,
která se provádí souãasnû s pokynem k zaloÏení spisu na
spisovnu. Pﬁi této kontrole je tﬁeba zjistit, zda byly vylouãeny a vráceny pﬁipojené spisy, vydány zapÛjãené doklady
a jiné pﬁílohy, upraveno a vyplaceno svûdeãné, znaleãné,
tlumoãné, zaplacena poﬁádková pokuta, zda bylo rozhodnuto o v‰ech vûcech zaji‰tûn˘ch v trestním ﬁízení a zda byl
dán pﬁíkaz k realizaci takového rozhodnutí apod. Spisovou
kontrolu provede zamûstnanec povûﬁen˘ vedením rejstﬁíku
nebo evidenãní pomÛcky.
(5) Provedení spisové kontroly se vyznaãí na spisovém
obalu v pﬁedepsaném ﬁádku tohoto znûní: “Spisovû provûﬁeno dne .....”. DoloÏku podepí‰í zamûstnanci, kteﬁí provedli kontrolu podle odstavce 4. Bez této doloÏky nesmí
b˘t spis uloÏen do spisovny.“.
35. § 165 odst. 2 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 76 zní:
„(2) Podle pokynu státního zástupce vyznaãí zamûstnanec
povûﬁen˘ vedením rejstﬁíku na obalu spisu téÏ pﬁíslu‰n˘
skartaãní znak a lhÛtu. Podrobnosti o vyznaãování dal‰ích
údajÛ stanoví zvlá‰tní pﬁedpis.76)
____________________
76)
§ 66 zákona ã. 499/2004 Sb., o archivnictví a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.“.
36. V § 166 se za slova „vypÛjãen˘ch spisÛ“ vkládají slova
„evidence údajÛ o provedeném skartaãním ﬁízení“.
37. V § 167 odstavci 3 se poslední vûta zru‰uje.
38. V § 167 odst. 7 v první vûtû se za slova „povûﬁen˘ vedením spisovny“ vkládají slova „po pﬁevzetí spisÛ na spisovnu vytiskne jejich seznam, jehoÏ jedno vyhotovení uloÏí
na spisovnû a jedno vyhotovení pﬁedá zamûstnanci povûﬁenému vedením rejstﬁíku. Dále je povinen“.
39. § 168 odst. 3 zní:
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„(3) Pﬁi vrácení spisu se Ïádanka z lístkového pﬁehledu
vyﬁadí a spolu s potvrzenkou se zaloÏí do spisu.“.
40. § 170 zní:
„§ 170
Vyﬁazování písemností a úﬁedních razítek (skartace)
(1) Vyﬁazování vyﬁízen˘ch písemností a vyﬁazování
úﬁedních razítek státního zastupitelství, která mají b˘t vyﬁazena z pouÏívání pro ztrátu platnosti nebo v dÛsledku jejich opotﬁebování, upravuje skartaãní ﬁád vydan˘ podle
zvlá‰tního zákona.77)
(2) Evidence údajÛ o provedeném skartaãním ﬁízení je
souãástí evidence vedené o spisech odevzdan˘ch na spisovnu (§ 166).
(3) Státní zastupitelství, u nûhoÏ do‰lo k vyﬁazení úﬁedního razítka podle pﬁedpisÛ o skartaãním ﬁízení, vede evidenci vyﬁazen˘ch úﬁedních razítek. Evidence obsahuje
údaje o vyﬁazovaném úﬁedním razítku s uvedením jeho obsahu (textu a druhu státního znaku, pokud jej obsahuje),
dÛvodu a doby vyﬁazení a s údaji o tom, jak bylo s razítkem
po provedeném ﬁízení naloÏeno. Tuto evidenci pﬁipojí
k evidenci údajÛ o souãasnû provedeném skartaãním ﬁízení, a pokud bylo ﬁízení o vyﬁazení úﬁedního razítka provedeno mimo skartaãní ﬁízení, k evidenci o skartaãním ﬁízení
provedeném v období nejblíÏe následujícím po vyﬁazení
úﬁedního razítka.
____________________
77)
§ 66 odst. 2 zákona ã. 499/2004 Sb.“.
41. V § 181 odst. 2 se písmena n) a o) vãetnû poznámek pod
ãarou ã. 89, 90 a 91 zru‰ují.
42. V § 181 odst. 2 se vkládá písmeno n), které vãetnû poznámky pod ãarou ã. 89 zní:
“n) majetek, kter˘ v souvislosti s poru‰ením celních pﬁedpisÛ anebo na základû tûchto pﬁedpisÛ pﬁipadl státu, propadlé nebo zabavené v˘robky, které jsou pﬁedmûtem
spotﬁební danû, a dále dopravní prostﬁedky, které propadly
nebo byly zabrány v souvislosti s poru‰ením právních pﬁedpisÛ upravujících správu spotﬁebních daní, se pﬁedají pﬁíslu‰nému celnímu orgánu,89)
____________________________________
89 )
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona ã. 219/2000 Sb., ve znûní zákona ã. 217/2005 Sb.“.
Dosavadní písmena p) a q) se oznaãují jako písmena o) a p).
43. V pﬁíloze ã. 2 se u vzorÛ spisÛ ã. 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, a 47 slova „Vylouãeno ze zniãení“ nahrazují slovy „Skartaãní znak a lhÛta“ a u vzoru ã. 35
se slova „Ze zniãení vylouãena ã.l.“ nahrazují slovy „Skartaãní znak a lhÛta:“
44. V pﬁíloze ã. 2 se u vzorÛ spisÛ ã. 32 aÏ 47 doplÀuje pod slova „Skartaãní znak a lhÛta“ nová poloÏka, která zní:
„Spisová kontrola provedena dne:“
45. V pﬁíloze ã. 2 se doplÀuje nov˘ vzor spisu pro podmínûné
propu‰tûní a pﬁeﬁazení ã. 48 v tomto provedení:
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Vzor ã. 48

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

.................................
(spisová znaãka)

Spis pro podmínûné propu‰tûní a pﬁeﬁazení

Vûc: .....................................................................................................................................................................................................

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

Státní zástupce:

Skartaãní znak a lhÛta:

Spisová kontrola provedena dne:

VytûÏeno pro netrestní úsek:

...................................................
(spisová znaãka)

NSZ ã. 48

LhÛta:

castka2_vzory.qxd

7.4.2006

14:07

Stránka 161

strana 161

Pokyn ã. 14

âl. 2
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 14/2003
Pokyn obecné povahy poﬁ. ã. 14/2003 ze dne 30. prosince
2003, jímÏ se upravuje postup státních zastupitelství pﬁi zavádûní, vedení a vyuÏívání Centrální evidence stíhan˘ch osob
(Centrální evidence) a pro pﬁístup ostatních orgánÛ ãinn˘ch
v trestním ﬁízení do Centrální evidence, ve znûní pokynÛ obecné povahy poﬁ. ã. 1/2004, 3/2004 a 13/2004, se mûní tak, Ïe
v § 3 odst. 1 písm. c) se slova „prostﬁednictvím správce aplikace [písmeno b)] nebo“ zru‰ují.
âl. 3

ãástka 2

obecné povahy. Skartaãní znak a lhÛta se v takovém pﬁípadû
uvede v rubrice „Vylouãeno ze zniãení“ a text nové poloÏky
„Spisová kontrola provedena dne:“ se doplní rukopisnû nebo
razítkem.
âl. 4
Úãinnost
Tento pokyn obecné povahy nab˘vá úãinnosti dne 1. ledna
2006 s v˘jimkou ãl. 1 bodÛ ã. 33. a ã. 35., které nab˘vají
úãinnosti dnem úãinnosti instrukce ministerstva spravedlnosti
upravující provádûní skartací u státního zastupitelství, a ãl. 2,
kter˘ nab˘vá úãinnosti dnem vydání tohoto pokynu obecné
povahy.

Ustanovení pﬁechodné
Do doby vyãerpání zásob obalÛ spisÛ lze pouÏívat stávající obaly i bez úpravy uvedené v ãl. 2 bodû 35. tohoto pokynu

nejvy‰‰í státní zástupkynû:
JUDr. Renata Vesecká v.r.
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