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Pokyn
obecné povahy
ze dne 16. prosince 2005, poﬁ. ã. 5/2005
nejvy‰‰ího státního zástupce, jímÏ se mûní pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 8/2001,
kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ v trestním ﬁízení pﬁi vyuÏívání oprávnûní nejvy‰‰ího státního zástupce
podle § 174a trestního ﬁádu a pﬁi plnûní povinnosti státních zástupcÛ podle § 173a trestního ﬁádu, ve znûní pozdûj‰ích
pokynÛ obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce
Podle § 12 odst. 1 zákona ã. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, stanovím:
âl. I
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 8/2001, kter˘m se upravuje postup státních zástupcÛ v trestním ﬁízení pﬁi vyuÏívání oprávnûní nejvy‰‰ího státního zástupce podle § 174a trestního ﬁádu a pﬁi plnûní povinnosti státních
zástupcÛ podle § 173a trestního ﬁádu, ve znûní pokynu obecné
povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 6/2002, pokynu
obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 13/2003,

pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 2/2004 a pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 8/2004, se mûní tak, Ïe se prodluÏuje úãinnost ãlánku 9 do 31. 12. 2006.
âl. II
Tento pokyn obecné povahy nab˘vá úãinnosti dnem
1. ledna 2006.
nejvy‰‰í státní zástupkynû:
JUDr. Renata Vesecká v.r.

16
Pokyn
obecné povahy
ze dne 23. prosince 2005, poﬁ. ã. 6/2005
nejvy‰‰ího státního zástupce, jímÏ se mûní pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 3/2000
ze dne 20. bﬁezna 2000, jímÏ se upravuje zpÛsob zﬁizování a obsazování specializací u státních zastupitelství,
ve znûní pozdûj‰ích pokynÛ obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce, a pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního
zástupce poﬁ. ã. 2/2002 ze dne 20. kvûtna 2002, kter˘m se vydává vzorov˘ organizaãní ﬁád státních zastupitelství,
ve znûní pozdûj‰ích pokynÛ obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce
Podle § 12 odst. 1 zákona ã. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, stanovím:
âl. I
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 3/2000 ze dne 20. bﬁezna 2000, jímÏ se upravuje zpÛsob zﬁizování a obsazování specializací u státních zastupitelství, ve
znûní pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 16/2001 ze dne 13. prosince 2001, pokynu obecné povahy
nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 3/2002 ze dne 13. ãervna
2002, pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce
poﬁ. ã. 3/2003 ze dne 30. kvûtna 2003 a pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 8/2003 ze dne 8. prosince 2003, se mûní takto:
1. V ãl. 2 odst. 1 se za písm. a) vkládá písm. b), které zní:
„b) na postih korupce,“.
Dosavadní písm. b) aÏ f) se oznaãují jako písm. c) aÏ g).
2. V ãl. 2 odst. 5 se písm. b) zru‰uje. Dosavadní písm. c) se
oznaãuje jako písm. b).
3. V ãl. 3 odst. 1 písm. a) se slova „korupce,“ zru‰ují.

4. V ãl. 3 odst. 1 se za písm. a) vkládá písm. b), které zní:
„b) na postih korupce,“.
Dosavadní písm. b) aÏ i) se oznaãují jako písm. c) aÏ j).
5. V ãl. 3 odst. 3 písm. b) a c) znûjí:
„b) na vstupovou ãinnost státního zastupitelství do ﬁízení
ve vûcech konkursu, vyrovnání vãetnû sporÛ tûmito ﬁízeními vyvolan˘ch,
c) na ostatní netrestní pÛsobnost státních zastupitelství
neuvedenou pod písm. a) a b).“.
6. V ãl. 4 odst. 1 písm. e) se slova „korupce,“ zru‰ují.
7. V ãl. 4 odst. 1 se za písm. e) vkládá písm. f), které zní:
„f) na postih korupce,“.
Dosavadní písm. f) aÏ j) se oznaãují jako písm. g) aÏ k).
8. V ãl. 4 odst. 2 písm. b) se na konci ãárka zru‰uje a doplÀují se slova „vãetnû metodické ãinnosti,“.
9. V ãl. 4 odst. 2 písm. c) a d) znûjí:
„c) na vstupovou ãinnost státního zastupitelství do ﬁízení
ve vûcech konkursu, vyrovnání vãetnû sporÛ tûmito ﬁízeními vyvolan˘ch,
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d) na ostatní netrestní pÛsobnost státních zastupitelství
neuvedenou pod písm. a) a b).“.
10. V ãl. 5 odst. 1 písm. f) se slova „korupce,“ zru‰ují.
11. V ãl. 5 odst. 1 se za písm. f) vkládá písm. g), které zní:
„g) na postih korupce,“.
Dosavadní písm. g) aÏ l) se oznaãují jako písm. h) aÏ m).
12. V ãl. 5 odst. 2 písm. b) se na konci ãárka zru‰uje a doplÀují se slova „vãetnû metodické ãinnosti,“.
13. V ãl. 5 odst. 2 písm. c) a d) znûjí:
„c) na vstupovou ãinnost státního zastupitelství do ﬁízení
ve vûcech konkursu, vyrovnání vãetnû sporÛ tûmito ﬁízeními vyvolan˘ch,
d) na ostatní netrestní pÛsobnost státních zastupitelství
neuvedenou pod písm. a) a b).“.
14. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 text nadpisÛ následujících za nadpisem: „Státní zástupce specialista na netrestní úsek ãinnosti státního zastupitelství“
vãetnû odráÏek za tûmito nadpisy zní:
„Státní zástupce specialista na netrestní úsek ãinnosti
státního zastupitelství - na vstupovou ãinnost státního
zastupitelství do ﬁízení ve vûcech konkursu, vyrovnání
vãetnû sporÛ tûmito ﬁízeními vyvolan˘ch
- vstupová ãinnost krajsk˘ch státních zastupitelství do
ﬁízení ve vûcech konkursu, vyrovnání vãetnû sporÛ
tûmito ﬁízeními vyvolan˘ch,
- návrhová a vstupová ãinnost státních zastupitelství
podle ustanovení obchodního zákoníku, zákona o státním zastupitelství, zákona ã. 2/1991 Sb., o kolektivním
vyjednávání, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. i), j) a l) o. s. ﬁ.
Státní zástupce specialista na netrestní úsek ãinnosti
státního zastupitelství – ostatní netrestní pÛsobnost
- na obecnou netrestní pÛsobnost státního zastupitelství,
pokud nejsou souãástí jin˘ch specializací na netrestním
úseku).“.
âl. II
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 2/2002
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã.
2/2002 ze dne 20. kvûtna 2002, kter˘m se vydává vzorov˘
organizaãní ﬁád státních zastupitelství, ve znûní pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 7/2003 ze dne
13. listopadu 2003 a pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 6/2004 ze dne 10. srpna 2004, se mûní
takto:
1. V ãl. 1 odst. 3 se na konci teãka nahrazuje ãárkou a doplÀuje se text: „stejnû tak jako k plnûní úkolÛ pﬁi postihu
korupce a – pokud jde o vrchní a krajská státní zastupitel-
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ství – pﬁi vstupové ãinnosti do ﬁízení ve vûcech konkursu,
vyrovnání vãetnû sporÛ tûmito ﬁízeními vyvolan˘ch.“
2. V ãl. 1a odst. 1 se slova „a s v˘jimkou úkonÛ, které si nejvy‰‰í státní zástupce sám vyhradil“ nahrazují slovy
„a s v˘jimkou úkonÛ, které si nejvy‰‰í státní zástupce sám
vyhradil nebo které v rozsahu stanoveném zákonem
pﬁenesl na nûkterého ze sv˘ch námûstkÛ (§ 13c odst. 4
zákona),“.
3. V ãl. 1a odst. 2 se slova „a s v˘jimkou úkonÛ, které si
vrchní státní zástupce sám vyhradil“ nahrazují slovy
„a s v˘jimkou úkonÛ, které si vrchní státní zástupce sám
vyhradil nebo které v rozsahu stanoveném zákonem
pﬁenesl na nûkterého ze sv˘ch námûstkÛ (§ 13c odst. 4
zákona),“.
4. V ãl. 1a odst. 3 se slova „a s v˘jimkou úkonÛ, které si krajsk˘ státní zástupce sám vyhradil“ nahrazují slovy
„a s v˘jimkou úkonÛ, které si krajsk˘ státní zástupce sám
vyhradil nebo které v rozsahu stanoveném zákonem
pﬁenesl na nûkterého ze sv˘ch námûstkÛ (§ 13c odst. 4
zákona),“.
5. âl. 4 odst. 1 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 6) zní:
„(1) Vedoucí státní zástupce okresního státního zastupitelství konajícího vy‰etﬁování a zkrácené pﬁípravné ﬁízení
o trestn˘ch ãinech pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky,
pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ
6)
Úﬁadu pro zahraniãní styky a informace mÛÏe po projednání s krajsk˘m státním zástupcem zﬁídit samostatn˘ úsek
pro vy‰etﬁování a zkrácené pﬁípravné ﬁízení o trestn˘ch
ãinech pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ
Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ Úﬁadu pro
zahraniãní styky a informace.
________________________
6)
§ 161 odst. 3 a § 179a odst. 3 tr. ﬁ., § 10 vyhl. 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 (dále jen “jednací ﬁád”).
6. âl. 5 odst. 2 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 7) zní:
„(2) Chod kanceláﬁe, zpÛsob jejího ﬁízení a urãování
zamûstnancÛ odpovûdn˘ch za v˘kon její ãinnosti upravuje zvlá‰tní pokyn obecné povahy. 7)
________________________
7)
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 pozdûj‰ích pokynÛ obecné povahy.“
To se t˘ká i dal‰ích odkazÛ na poznámku pod ãarou ã.
v textu tohoto pokynu obecné povahy.
7. V ãl. 8 odst. 1 písm. e) a ãl. 12 odst. 1 písm. h) se slovo
„tajemník“ nahrazuje slovem „ﬁeditel“.

7)
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8. âl. 8 odst. 2 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 9) zní:
„(2) Bezpeãnostního ﬁeditele ﬁídí pﬁímo krajsk˘ státní
zástupce. 9)
________________________
9)
§ 71 odst. 1 a 3 zákona ã. 412/2005 Sb., o ochranû utajovan˘ch informací a o bezpeãnostní zpÛsobilosti.“
9. V ãl. 10 vûta druhá a poslední znûjí: „Krajsk˘ státní
zástupce si mÛÏe vyhradit vûci, které rozhoduje pﬁímo,
pokud je nepﬁenesl v rozsahu stanoveném zákonem (§ 13c
odst. 4 zákona) na svého námûstka. Rozsah pÛsobnosti
vykonávané ﬁeditelem správy a správy, kterou si vyhradil,
nebo kterou pﬁenesl na svého námûstka, vymezí v organizaãním ﬁádu krajského státního zastupitelství.“.
10. V ãl. 12 odst. 2 se na konci doplÀuje text: „Nebyl-li za
podmínek uveden˘ch v odstavci 4 zﬁízen samostatn˘
netrestní odbor, zﬁídí se vÏdy jako souãást odboru pﬁezkumného ﬁízení nebo jiného odboru, kde to podle povahy
vûci pﬁichází v úvahu, netrestní oddûlení; v jeho rámci se
vykonává kromû jin˘ch ãinností i dohled nad vstupovou
ãinností krajsk˘ch státních zastupitelství do ﬁízení ve
vûcech konkursu, vyrovnání vãetnû sporÛ tûmito ﬁízeními
vyvolan˘ch.“.
11. âl. 12 odst. 3 vãetnû odkazu na poznámku pod ãarou ã. 9)
zní:
„(3) Bezpeãnostního ﬁeditele ﬁídí pﬁímo vrchní státní
zástupce. 9)“.
12. V ãl. 14 vûta druhá a poslední znûjí: „Vrchní státní zástupce si mÛÏe vyhradit vûci, které rozhoduje pﬁímo, pokud je
nepﬁenesl v rozsahu stanoveném zákonem (§ 13c odst. 4
zákona) na svého námûstka. Rozsah pÛsobnosti vykonávané ﬁeditelem správy a správy, kterou si vyhradil, nebo kterou pﬁenesl na svého námûstka, vymezí v organizaãním
ﬁádu vrchního státního zastupitelství.“
13. âl. 15 odst. 1 zní:
„(1) Nejvy‰‰í státní zastupitelství tvoﬁí nejvy‰‰í státní
zástupce, námûstek nejvy‰‰ího státního zástupce pro mezinárodní právní pomoc a vûci závaÏné hospodáﬁské
a finanãní kriminality, námûstek nejvy‰‰ího státního
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zástupce pro vûci trestní a legislativu a námûstek pro vûci
netrestní a správu, státní zástupci, ﬁeditel správy a ostatní
zamûstnanci Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.“
14. âl. 16 odst. 1 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 12a) zní:
„(1) U Nejvy‰‰ího státního zastupitelství se zﬁizují tyto
organizaãní sloÏky:
a) sekretariát,
b) trestní odbor,
c) odbor závaÏné hospodáﬁské a finanãní kriminality,
d) netrestní odbor,
e) mezinárodní odbor,
f) analytick˘ a legislativní odbor,
g) ﬁeditel správy, 12a)
h) odbor správy,
i) oddûlení spisové sluÏby,
j) útvar bezpeãnosti a krizového ﬁízení.
________________________
12a)
§ 13c odst. 8, § 13e odst. 4 zákona.“
15. âl. 16 odst. 3 vãetnû odkazu na poznámku pod ãarou ã. 9)
zní:
„(3) Bezpeãnostního ﬁeditele ﬁídí pﬁímo nejvy‰‰í státní
zástupce.9)“.
16. V ãl. 18 vûta druhá a poslední znûjí: „Nejvy‰‰í státní
zástupce si mÛÏe vyhradit vûci, které rozhoduje pﬁímo,
pokud je nepﬁenesl v rozsahu stanoveném zákonem (§ 13c
odst. 4 zákona) na svého námûstka. Rozsah pÛsobnosti
vykonávané ﬁeditelem správy a správy, kterou si vyhradil,
nebo kterou pﬁenesl na svého námûstka, vymezí v organizaãním ﬁádu Nejvy‰‰ího státního zastupitelství.“
âl. III
Úãinnost
Tento pokyn obecné povahy nab˘vá úãinnosti dnem
1. ledna 2006.
nejvy‰‰í státní zástupkynû:
JUDr. Renata Vesecká v.r.

17
Pokyn
obecné povahy
ze dne 23. prosince 2005, poﬁ. ã. 7/2005
nejvy‰‰ího státního zástupce, jímÏ se mûní pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 12/2003,
jímÏ se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu dozoru nad zachováváním zákonnosti
v pﬁípravném ﬁízení trestním a postup v trestním ﬁízení soudním, ve znûní pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního
zástupce poﬁ. ã. 4/2004 ze dne 13. dubna 2004, pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 9/2004
ze dne 13. prosince 2004, a nûkteré dal‰í pokyny obecné povahy

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

âl. I
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 12/2003
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Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã.
12/2003 ze dne 19. prosince 2003, jímÏ se upravuje postup
státních zástupcÛ pﬁi trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu dozoru
nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení trestním
a postup v trestním ﬁízení soudním, ve znûní pokynu obecné
povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 4/2004 ze dne 13.
dubna 2004 a pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního
zástupce poﬁ. ã. 9/2004 ze dne 13. prosince 2004, se mûní
takto:
1. âl. 1 odst. 2 zní:
„(2) Pﬁi trestním stíhání a ve zkráceném pﬁípravném ﬁízení ve vûcech pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ Úﬁadu
pro zahraniãní styky a informace státní zástupci postupují
podle pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 5/2001; ustanovení
tohoto pokynu se uÏijí jen tehdy, pokud pokynem obecné
povahy poﬁ. ã. 5/2001 není v˘slovnû stanoveno jinak nebo
vypl˘vá-li to z povahy vûci.“
2. âl. 3 odst. 1 zní:
„(1) Pﬁíslu‰nost státního zástupce vrchního státního zastupitelství k dozoru ve vûcech uveden˘ch v § 15 odst. 1 a 2
jednacího ﬁádu, a rozhodlo-li vrchní státní zastupitelství
s pﬁedchozím souhlasem nejvy‰‰ího státního zástupce
o své pﬁíslu‰nosti, i ve vûcech uveden˘ch v § 15 odst. 4
jednacího ﬁádu, má pﬁednost pﬁed pﬁíslu‰ností státního
zástupce k v˘konu dozoru ve v‰ech ostatních pﬁípadech,
a to aÏ do rozhodnutí vrchního státního zastupitelství
podle odstavce 9.“
3. âl. 3 odst. 8 a 9 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 2) znûjí:
„(8) Rozhodnutí vrchního státního zastupitelství o tom, Ïe
je pﬁíslu‰né k v˘konu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení v pﬁípadech uveden˘ch v § 15
odst. 4 jednacího ﬁádu, se ãiní usnesením, proti kterému
není stíÏnost pﬁípustná.2) Ve v˘roku usnesení, ve kterém
se uvede odkaz na § 25 tr. ﬁ. per analogiam a citované ustanovení jednacího ﬁádu, musí b˘t uvedeno, Ïe se vydává
s pﬁedchozím souhlasem nejvy‰‰ího státního zástupce;
v odÛvodnûní se rozvede, v ãem je spatﬁována závaÏnost,
skutková ãi právní sloÏitost vûci. Usnesení se doruãí Nejvy‰‰ímu státnímu zastupitelství, niÏ‰ímu státnímu zastupitelství, policejnímu orgánu s pokynem k zaloÏení do
vy‰etﬁovacího (trestního) spisu, obvinûnému, jeho obhájci
a vûznici (je-li obvinûn˘ ve vazbû nebo ve v˘konu trestu
odnûtí svobody).
(9) Státní zástupce vrchního státního zastupitelství mÛÏe
rozhodnout, Ïe k v˘konu dozoru nad zachováváním
zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení ve vûcech trestn˘ch ãinÛ
uveden˘ch v § 15 odst. 1, 2 a 4 jednacího ﬁádu je pﬁíslu‰né niÏ‰í státní zastupitelství (§ 15 odst. 3 jednacího ﬁádu).
Pﬁed tímto rozhodnutím si vyÏádá písemn˘ souhlas nejvy‰‰ího státního zástupce se zmûnou pﬁíslu‰nosti, pﬁiãemÏ
k Ïádosti pﬁipojí pﬁíslu‰n˘ spisov˘ materiál s odÛvodnûn˘m stanoviskem k zam˘‰lenému postupu. Pﬁi vydání
a oznamování tohoto rozhodnutí jinak postupuje obdobnû
podle odstavce 8; v usnesení se uvede odkaz na § 15 odst.
3 jednacího ﬁádu a na ustanovení § 25 tr. ﬁ. per analogiam.
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Byla-li vûc vrchním státním zastupitelstvím k dozoru pﬁevzata podle § 15 odst. 4 jednacího ﬁádu, úprava v § 15
odst. 3 jednacího ﬁádu se pouÏije analogicky.
________________________
2)
§ 141 odst. 2 vûta druhá trestního ﬁádu.“
4. V ãl. 9 se za vûtu první doplÀuje vûta: „To se t˘ká i poslancÛ Evropského parlamentu po skonãení v˘konu jejich
poslaneckého mandátu.“
5. V ãl. 11 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4, kter˘ zní:
„(4) Státní zástupce pﬁi v˘konu dozoru dbá také o to, aby
v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech bylo konáno spoleãné ﬁízení
(§ 20 odst. 1 tr. ﬁ.) a aby vylouãení vûci ze spoleãného ﬁízení bylo uplatÀováno jen z dÛvodÛ uveden˘ch v § 23 odst.
1 tr. ﬁ. a neohroÏovalo ﬁádné objasnûní vûci v pﬁípravném
ﬁízení (§ 2 odst. 5, § 89 odst. 1 tr. ﬁ.). JestliÏe pﬁípravné
ﬁízení konají policejní orgány s rozdílnou vûcnou ãi místní pﬁíslu‰ností a byla by dána pﬁíslu‰nost k dozoru státních
zástupcÛ rÛzn˘ch státních zastupitelství, státní zástupci
dotãen˘ch státních zastupitelství jsou povinni si poskytovat vzájemnou souãinnost (§ 7 tr. ﬁ.) a k dosaÏení úãelu
trestního ﬁízení (§ 1 odst. 1 tr. ﬁ.) provést v‰echna opatﬁení
potﬁebná k tomu, aby do‰lo ke spojení v‰ech vûcí, v nichÏ
lze konat spoleãné ﬁízení, k v˘konu dozoru u jednoho státního zastupitelství, nebrání-li takovému postupu závaÏné
dÛvody.“
Dosavadní odstavec 4 se oznaãuje jako odstavec 5.
6. V ãl. 15 se jeho dosavadní text oznaãuje jako odstavec 1a
pﬁipojuje se odstavec 2, kter˘ zní:
„(2) Pﬁimûﬁenû podle odstavce 1 státní zástupce postupuje,
uãiní-li obvinûn˘ v prÛbûhu pﬁípravného ﬁízení návrh na
zastavení trestního stíhání nebo návrh na jiné rozhodnutí,
jímÏ pﬁípravné ﬁízení konãí. JestliÏe státní zástupce po
doruãení takového návrhu obvinûného podá obÏalobu
a postupuje podle ãl. 61 odst. 7 vûty první, lze vyﬁízení
návrhu uãinit souãástí vyrozumûní o podání obÏaloby
(§ 176 odst. 1 vûty druhé tr. ﬁ.).“
7. V ãl. 17 odst. 6 se na konci doplÀuje text: „Obdobnû
postupuje ohlednû poslancÛ Evropského parlamentu.“
8. V ãl. 18 se na konci pﬁipojuje odstavec 4, kter˘ zní:
„(4) Pﬁi vyuÏívání operativnû pátracích prostﬁedkÛ v pﬁípravném ﬁízení státní zástupce jinak postupuje podle ãl. 24
aÏ ãl. 27 pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 5/2001, kter˘m se
upravuje postup státních zastupitelství pﬁi trestním stíhání
a ve zkráceném pﬁípravném ﬁízení ve vûcech pﬁíslu‰níkÛ
Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ Úﬁadu pro zahraniãní styky
a informace, obdobnû.“
9. âl. 19 odst. 6 zní:
„(6) Domáhá-li se pﬁezkoumání vûci oznamovatel nebo
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ten, jehoÏ se usnesení policejního orgánu o odloÏení vûci
pﬁímo dot˘ká, postupuje se podle ustanovení odstavcÛ 2 aÏ
5 obdobnû.“
10. âl. 23 odst. 6 písm. i) vãetnû poznámky pod ãarou ã. 28)
zní:
„i) vznikne-li dÛvod k utajení podoby a totoÏnosti svûdka
aÏ v prÛbûhu jeho v˘slechu za pﬁítomnosti obhájce, vyÏádal neprodlenû od obhájce vyjádﬁení, zda obvinûnému
nebo jiné osobû sdûlil skuteãnou totoÏnost svûdka; jestliÏe
se tak dosud nestalo, postupoval podle písm. g) a obhájce
pouãil zpÛsobem uveden˘m v § 51b odst. 1 a 2 tr. ﬁ., nejdeli o pﬁípad uveden˘ v § 51b odst. 3 tr. ﬁ., s odkazem na to,
28)
Ïe jde o informaci utajovanou podle zvlá‰tního zákona,
________________________
28)
Zákon ã. 412/2005 Sb., o ochranû utajovan˘ch informací
a o bezpeãnostní zpÛsobilosti.“
11. âl. 23 odst. 7 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 29) zní:
„(7) Státní zástupce, povaÏuje-li to za potﬁebné, si vyÏádá
spis nebo obálku obsahující údaje o skuteãné totoÏnosti
svûdka u policejního orgánu, u nûhoÏ jsou uloÏeny, a to
zejména byl-li mu jiÏ pﬁedloÏen vy‰etﬁovací (trestní) spis
s návrhem na podání obÏaloby. Se spisem se u státního
zastupitelství nakládá podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.29)
________________________
29)
Vyhlá‰ka Národního bezpeãnostního úﬁadu ã. 529/2005 Sb.,
o administrativní bezpeãnosti a o registrech utajovan˘ch
informací.“
12. V ãl. 26 odst. 1 vûta druhá zní: „V takovém pﬁípadû státní
zástupce pﬁimûﬁenû postupuje podle pokynu obecné povahy upravujícího postup státních zastupitelství pﬁi trestním
stíhání a ve zkráceném pﬁípravném ﬁízení ve vûcech pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ Úﬁadu pro zahraniãní
styky a informace.“
13. âl. 28 odst. 4 a 5 vãetnû poznámek pod ãarou ã. 28) a 29a)
znûjí:
„(4) K vydání pﬁedchozího souhlasu podle odstavce 1 pﬁistoupí státní zástupce jen na základû spolehlivé znalosti
skutkového stavu, kterou získá ze spisu nebo ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech z informace policejního orgánu a kterou
popﬁípadû upﬁesní dotazy. Státní zástupce ovûﬁí po pﬁedloÏení pﬁíslu‰ného záznamu, protokolu nebo jiného dokladu,
pﬁi provûrce spisového materiálu, prostudování (pﬁezkoumání) spisu podle ãl. 13 odst. 2 nebo zpracování obÏaloby,
návrhu na potrestání nebo jiného meritorního rozhodnutí,
zda informace odpovídala skuteãnosti a zda úkon,
k nûmuÏ dal souhlas, byl proveden podle zákona. Písemné
povolení podle odstavce 2, nejde-li o pﬁípady uvedené
v odstavci 2 písm. a) a b) vûta za stﬁedníkem (odstavec 5
vûta tﬁetí), státní zástupce vydá aÏ poté, co se seznámil se
spisov˘m materiálem obsahujícím dÛvody, pro které policejní orgán udûlení takového povolení poÏaduje. Je nepﬁípustné povolení vydávat telefonicky nebo faxem; prostﬁednictvím elektronické po‰ty29a) ho lze v tûchto pﬁípadech udûlit jen tehdy, je-li zaruãeno utajení úkonu v roz-
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sahu stanoveném pro tento úkon zvlá‰tním zákonem.28)
(5) Státní zástupce pﬁi pﬁezkoumávání úkonÛ, které byly
provedeny bez jeho pﬁedchozího souhlasu, zejména pﬁezkoumá, proã vûc nesnesla odkladu a zda skuteãnû z naléhav˘ch dÛvodÛ nebylo moÏno souhlasu dosáhnout. Povolení vydá dodateãnû (odstavec 2 písm. a) a b) vûta za stﬁedníkem) nebo vysloví souhlas s jiÏ vydan˘mi rozhodnutími
(odstavec 3), jen byly-li splnûny podmínky pro provedení
tûchto úkonÛ policejním orgánem bez jeho pﬁedchozího
souhlasu nebo povolení a souãasnû by jinak byly splnûny
podmínky k vydání tohoto souhlasu nebo povolení jiÏ
v dobû provádûní úkonÛ; jinak neprodlenû pﬁistoupí ke
zru‰ení rozhodnutí policejního orgánu nebo k nevydání
povolení dodateãnû. Zjistí-li pﬁi pﬁezkoumání úkonÛ proveden˘ch bez pﬁedchozího souhlasu ãi povolení, závady,
písemnû na nû upozorní pﬁíslu‰ného nadﬁízeného policejního orgánu, a to popﬁípadû i prostﬁednictvím vedoucího
státního zástupce (ãl. 10 odst. 1), pokud nebude v úvahu
pﬁicházet téÏ jiné neodkladné opatﬁení (napﬁ. propu‰tûní
obvinûného ze zadrÏení).
________________________
29a)
Zákon ã. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o elektronickém podpisu), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ; naﬁízení vlády
ã. 495/2004 Sb., kter˘m se provádí zákon ã. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ (zákon o elektronickém podpisu), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.“
14. âl. 32 odst. 5 vãetnû poznámky pod ãarou ã. 30) zní:
„(5) Návrhy podle odst. 1 písm. k), l), popﬁ. i písm. o),
a dále podle odstavce 2 musí b˘t oznaãeny pﬁíslu‰n˘m
stupnûm utajení.30)
________________________
30)
§ 4 zákona ã. 412/2005 Sb., o ochranû utajovan˘ch informací a o bezpeãnostní zpÛsobilosti. § 5 a § 6 vyhlá‰ky
Národního bezpeãnostního úﬁadu ã. 529/2005 Sb., o administrativní bezpeãnosti a o registrech utajovan˘ch informací. Naﬁízení vlády ã. 522/2005 Sb., kter˘m se stanoví seznam
utajovan˘ch informací.“
15. V ãl. 34 odst. 1 písm. g) zní:
„g) v pﬁípadech uveden˘ch v § 146a odst. 1 písm. d) aÏ f)
tr. ﬁ.“.
16. V ãl. 34 odst. 2 se na konci teãka nahrazuje ãárkou a doplÀuje se text: „nebo jímÏ rozhodl o uloÏení poﬁádkové
pokuty (§ 66 odst. 1 tr. ﬁ.).“
17. âl. 49 odst. 4 zní:
„(4) Oznamuje-li se usnesení o zaji‰tûní v pﬁípadech uveden˘ch v odstavci 1 jak majiteli úãtu u banky nebo u subjektÛ uveden˘ch v § 79b vûtû první tr. ﬁ., osobû, která disponuje právy uveden˘mi v § 79b vûtû první tr. ﬁ. nebo
majiteli zaknihovan˘ch cenn˘ch papírÛ, tak i obvinûnému
a jeho obhájci, je tﬁeba dbát o to, aby usnesení bylo doruãeno aÏ poté, co banka, spoﬁitelní a úvûrní druÏstvo nebo
jiné subjekty, které vedou úãet pro jiného, anebo osoby
oprávnûné k vedení evidence investiãních nástrojÛ (Stﬁe-
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disko cenn˘ch papírÛ jako centrální depozitáﬁ, âeská
národní banka a dal‰í osoby, které vedou samostatnou evidenci cenn˘ch papírÛ, osoby, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci cenn˘ch papírÛ vedenou centrálním depozitáﬁem) zaji‰tûní provedly.“
18. âl. 50 vãetnû nadpisu zní:
„âl. 50
Postup státního zástupce pﬁi podání návrhu na odposlech
a záznam telekomunikaãního provozu
a návrhu na prodlouÏení doby provádûní tohoto úkonu
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no, vãetnû struãného zdÛvodnûní tohoto návrhu.
(4) Po doruãení opisu pﬁíkazu k odposlechu a záznamu
vydaného soudcem podle § 88 odst. 2 tr. ﬁ. státní zástupce
pﬁedá neprodlenû stejnopis policejnímu orgánu, kter˘ bude
odposlech a záznam zaji‰Èovat, pokud tak neuãinil jiÏ soudce.
S pﬁíkazem, protokolem o odposlechu a záznamu a dal‰ími
opatﬁeními t˘kajícími se tohoto úkonu se nakládá tak, aby
nebyl zmaﬁen jeho úãel a v˘sledky úkonu bylo moÏno pouÏít
v dal‰ím ﬁízení.“
19. Za ãl. 50 se vkládají nové ãl. 50a aÏ 50c, které vãetnû
nadpisu a poznámek pod ãarou ã. 31a) aÏ 31g) znûjí:
„âl. 50a

(1) Státní zástupce pﬁed podáním návrhu na odposlech
a záznam telekomunikaãního provozu (dále jen „odposlech
a záznam“) soudci vÏdy náleÏitû ovûﬁí, zda je trestní ﬁízení
vedeno pro zvlá‰È závaÏn˘ úmysln˘ trestn˘ ãin nebo pro jin˘
úmysln˘ trestn˘ ãin, k jehoÏ stíhání zavazuje vyhlá‰ená mezinárodní smlouva. Tyto mezinárodní smlouvy jsou uvedeny
v pﬁíloze ã. 2 k tomuto pokynu. Pﬁi posouzení, zda se jedná
o trestn˘ ãin uveden˘ ve vûtû první, nelze vycházet jen z obsahu podnûtu k podání návrhu na odposlech a záznamu pﬁedloÏeného policejním orgánem, ale z konkrétních skutkov˘ch
okolností vûci v dobû, kdy má b˘t takov˘ návrh podán; je tﬁeba
dÛslednû provûﬁit i to, zda odposlechem a záznamem mohou
b˘t zji‰tûny skuteãnosti závaÏné pro trestní stíhání.
(2) Návrh na vydání pﬁíkazu k odposlechu a záznamu
obsahuje zejména
a) údaj o telefonním ãíslu a místu odposlechu nebo jiná
specifikace místa a druhu odposlechu ãi záznamu telekomunikaãního provozu,
b) jméno a pﬁíjmení, popﬁípadû dal‰í osobní údaje
úãastníka telekomunikaãní sluÏby, popﬁ. uÏivatele telefonní nebo jiné stanice, jsou-li tyto údaje v dobû podání návrhu známy,
c) úãel odposlechu a záznamu (§ 88 odst. 1 tr. ﬁ.); jde-li
o pﬁípad, kdy se návrh podává v pﬁípadech, kdy je trestní ﬁízení vedeno pro jin˘ úmysln˘ trestn˘ ãin, k jehoÏ
stíhání zavazuje vyhlá‰ená mezinárodní smlouva, je
státní zástupce v návrhu povinen tuto mezinárodní
smlouvu v˘slovnû uvést,
d) struãn˘ popis skutkov˘ch okolností nebo skutku,
o kter˘ se jedná a v nûmÏ je spatﬁován trestn˘ ãin,
e) jeho právní kvalifikaci,
f) struãné zdÛvodnûní navrhovaného postupu podle
§ 88 odst. 1 tr. ﬁ.,
g) pﬁehled jiÏ naﬁízen˘ch odposlechÛ a záznamÛ
u téhoÏ úãastníka telekomunikaãní sluÏby, popﬁ. uÏivatele telefonní nebo jiné stanice, v téÏe vûci s uvedením
spisov˘ch znaãek soudu,
h) návrh na vydání pﬁíkazu soudce podle § 88 odst. 1 tr.
ﬁ., vãetnû uvedení doby, po kterou má odposlech a záznam telekomunikaãního provozu trvat (§ 88 odst.
2 vûta druhá tr. ﬁ.).
(3) Ustanovení odstavce 2 se pouÏije pﬁimûﬁenû ohlednû
obsahu návrhu státního zástupce na prodlouÏení doby odposlechu a záznamu; návrh musí vÏdy obsahovat údaj o dobû,
o kterou má b˘t provádûní odposlechu a záznamu prodlouÏe-

NáleÏitosti protokolu o odposlechu a záznamu
(1) Státní zástupce dbá pﬁi v˘konu dozoru v pﬁípravném
ﬁízení o to, aby policejní orgán zaloÏil do vy‰etﬁovacího (trestního) spisu protokol s náleÏitostmi podle § 88 odst. 4 vûty
první tr. ﬁ. VÏdy vychází z toho, Ïe je tﬁeba odli‰it
a) zvukov˘ záznam rozhovoru úãastníkÛ odposlouchávané
stanice poﬁízen˘ automatick˘m záznamov˘m zaﬁízením
bez pﬁímé úãasti konkrétní osoby, zaznamenan˘ na
nepﬁepisovatelném pﬁenosném datovém médiu (dále jen
„zvukov˘ nosiã“), kter˘ obsahuje ve‰kerou komunikaci
vedenou prostﬁednictvím odposlouchávané stanice za
rozhodné období,
b) ãást zvukového záznamu, která je na základû rozhodnutí státního zástupce a policejního orgánu dÛleÏitá pro
trestní ﬁízení a má b˘t pouÏita jako dÛkaz; ohlednû ní se
poﬁídí samostatn˘ zvukov˘ nosiã, kter˘ je opatﬁen protokolem s uvedením údajÛ o místû, ãasu, zpÛsobu
a obsahu provedeného záznamu, jakoÏ i oznaãením
Útvaru zvlá‰tních ãinností Policejního prezidia Policie
âR jako policejního orgánu, kter˘ záznam poﬁídil,31a)
c) ostatní zvukové záznamy, které policejní orgán nebo
státní zástupce nepovaÏují za dÛleÏité pro trestní ﬁízení,
a jeÏ se oznaãí, spolehlivû uschovají oddûlenû od spisu
a v protokole se poznamená, kde jsou uloÏeny,
d) pﬁepis zvukového záznamu, kter˘ není sám o sobû
dÛkazem a mÛÏe slouÏit jen k orientaci policejního
orgánu nebo státního zástupce o obsahu zvukového záznamu, kter˘ byl poﬁízen.
(2) Státní zástupce se seznámí se zvukov˘m záznamem
uveden˘m v odstavci 1 písm. a) v rozsahu potﬁebném pro stanovení obsahu záznamu uvedeného v odstavci 1 písm. b),
a v dobû potﬁebné pro úãely pﬁípadného vyuÏití v˘sledku do té
doby provedeného odposlechu a záznamu jako dÛkazu jiÏ
v pﬁípravném ﬁízení, pokud tomu, aby se seznámil s tímto záznamem, nebrání závaÏné dÛvody. Má-li b˘t podán návrh na
vzetí obvinûného do vazby nebo jin˘ návrh na rozhodnutí
soudu v pﬁípravném ﬁízení, státní zástupce zvaÏuje vhodnost
zaﬁazení v˘sledku tohoto úkonu do spisového materiálu
i z hlediska oprávnûní obvinûného nebo jeho obhájce nahlíÏet
do spisu, kter˘ slouÏí jako podklad pro rozhodování soudu,
a dále i z hlediska omezené moÏnosti soudu odepﬁít po dobu,
po kterou se spis nachází u soudu, ze závaÏn˘ch dÛvodÛ
nahlédnutí do této ãásti spisu.31b) Má-li státní zástupce za to, Ïe
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by umoÏnûním nahlédnutí do této ãásti spisu do‰lo ke zmaﬁení úãelu ﬁízení, o neumoÏnûní nahlédnutí do spisu soud v návrhu na vzetí do vazby v˘slovnû poÏádá.
(3) Státní zástupce dbá pﬁi v˘konu dozoru v pﬁípravném
ﬁízení o to, aby do záznamu uvedeného v odstavci 1 písm. b)
byly zahrnuty v‰echny okolnosti svûdãící ve prospûch
i v neprospûch osoby, proti které se ﬁízení vede.31c) Protokol
s náleÏitostmi podle § 88 odst. 4 tr. ﬁ. poté slouÏí státnímu
zástupci k úvaze, zda navrhne soudu uveden˘ záznam jako
dÛkaz, a soudu, zda takov˘ dÛkaz popﬁ. provede, nebo ho
v ﬁízení pﬁed soudem provede státní zástupce.31d)
(4) Má-li obvinûn˘ nebo obhájce v pﬁípravném ﬁízení
nahlédnout do ãásti spisu obsahující záznam uveden˘
v odstavci 1 písm. b) nebo pﬁepis uveden˘ v odstavci 1 písm.
d) a tyto písemnosti jsou oznaãeny pﬁíslu‰n˘m stupnûm utajení podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ,28) státní zástupce dbá o to, aby
obvinûn˘ i obhájce byli pouãeni podle zvlá‰tního zákona,31e)
nejde-li o pﬁípad uveden˘ v § 51b odst. 3 tr. ﬁ.
________________________
31a)
§ 88 odst. 2 poslední vûta, odst. 4 vûta první tr. ﬁ.
31b)
§ 65 odst. 1 tr. ﬁ. per analogiam; § 65 odst. 2 tr. ﬁ. a contr.
31c)
§ 2 odst. 5 vûta tﬁetí, § 164 odst. 3 tr. ﬁ.
31d)
§ 180 odst. 3 vûta první, § 203 odst. 1, § 215 tr. ﬁ.
31e)
§ 51b odst. 1 a 2 tr. ﬁ.; § 58 odst. 5 zákona ã. 412/2005 Sb.,
o ochranû utajovan˘ch informací a o bezpeãnostní zpÛsobilosti.
âl. 50b
Ukonãení odposlechu a záznamu
(1) Státní zástupce pﬁi v˘konu dozoru nad zachováváním
zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení postup policejního orgánu
provûﬁuje i z hlediska, zda odposlech a záznam je neprodlenû
ukonãen
a) bylo-li po zahájení trestního stíhání zji‰tûno, Ïe obvinûn˘ komunikuje se sv˘m obhájcem, kterého si zvolil
nebo kter˘ mu byl ustanoven,31f)
b) odpadne-li dodateãnû dÛvod pro provádûní odposlechu a záznamu, zejména zmûní-li se právní kvalifikace
skutku, pro kter˘ je trestní ﬁízení vedeno nebo trestní stíhání zahájeno,
c) zmûní-li se totoÏnost úãastníka telekomunikaãní sluÏby nebo uÏivatele telefonní nebo jiné stanice, nejednaloli se o pﬁípad, kdy v dobû podání návrhu a vydání pﬁíkazu k odposlechu a záznamu nebyly tyto údaje známy;
to neplatí, dojde-li pouze ke zmûnû úãastnického telefonního ãísla.
(2) Vyjde-li v prÛbûhu trestního ﬁízení nebo trestního stíhání najevo, Ïe odposlechem a záznamem nemohou b˘t
zji‰tûny skuteãnosti závaÏné pro trestní stíhání nebo Ïe
úãastník telekomunikaãní sluÏby nebo uÏivatel telefonní nebo jiné stanice zjistil, Ïe je odposlech a záznam
provádûn, státní zástupce zpravidla na základû podnûtu
policejního orgánu vydá pokyn, aby byl odposlech
a záznam telekomunikaãního provozu ukonãen.
________________________
31f)
§ 88 odst. 1 vûta druhá a tﬁetí tr. ﬁ.
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âl. 50c
Odposlech a záznam bez pﬁíkazu soudce
(1) Státní zástupce dbá o to, aby vydal-li policejní orgán
pﬁíkaz k provedení odposlechu a záznamu telekomunikaãního
provozu bez pﬁíkazu podle § 88 odst. 1 tr. ﬁ.,31g) ho o tom
neprodlenû informoval. Má-li státní zástupce za to, Ïe odposlechem a záznamem telekomunikaãního provozu v tomto pﬁípadû nemohou b˘t sdûleny v˘znamné skuteãnosti pro trestní
ﬁízení, nebo zjistí-li pﬁezkoumáním postupu policejního orgánu, Ïe souhlas úãastníka odposlouchávané stanice nebyl platnû uãinûn nebo byl vzat zpût, uloÏí policejnímu orgánu, aby
ihned provádûní odposlechu a záznamu telekomunikaãního
provozu ukonãil a záznamy pﬁedepsan˘m zpÛsobem zniãil.
Informace, které byly v této souvislosti zji‰tûny, nelze v dal‰ím ﬁízení pouÏít.
(2) Vydává-li pﬁíkaz k odposlechu a záznamu telekomunikaãního provozu za podmínek uveden˘ch v odstavci 1 státní
zástupce, na náleÏitosti pﬁíkazu se pouÏije ãl. 50 odst. 2 písm.
a), b), c) a e) pﬁimûﬁenû. Vûta druhá a tﬁetí odstavce 1 pro jeho
postup platí obdobnû.
________________________
31g) § 88 odst. 3 tr. ﬁ.“
20. âl. 51 vãetnû nadpisu a poznámky pod ãarou ã. 32) zní:
„âl. 51
Základní zásady postupu státního zástupce pﬁi podávání
návrhu ke zji‰Èování údajÛ o uskuteãnûném telekomunikaãním provozu a sledování osob a vûcí v souvislosti se
zji‰Èováním obsahu jin˘ch písemností a záznamÛ uchovávan˘ch v soukromí za pouÏití technick˘ch prostﬁedkÛ
(1) Návrh na vydání pﬁíkazu ke zji‰tûní údajÛ o uskuteãnûném telekomunikaãním provozu a sledování osob a vûcí
v souvislosti se zji‰Èováním obsahu jin˘ch písemností a záznamÛ uchovávan˘ch v soukromí za pouÏití technick˘ch prostﬁedkÛ (dále jen „údajÛ o telekomunikaãním provozu“)32) státní zástupce podá, neuãinil-li tak jiÏ policejní orgán, je-li
k objasnûní skuteãností dÛleÏit˘ch pro trestní ﬁízení tﬁeba zjistit údaje o jiÏ uskuteãnûném telekomunikaãním provozu.32)
(2) Má-li b˘t v pﬁípravném ﬁízení teprve provádûno sledování osob nebo vûcí a v této souvislosti zji‰Èován obsah jin˘ch
písemností a záznamÛ uchovávan˘ch v soukromí za pouÏití
technick˘ch prostﬁedkÛ, státní zástupce podá, neuãinil-li tak
jiÏ policejní orgán, návrh na vydání povolení soudce ke sledování osob a vûcí (§ 158d odst. 3 tr. ﬁ.). Obdobnû postupuje, jdeli o prodlouÏení doby takového sledování (§ 158d odst. 4
poslední vûta tr. ﬁ.). Státní zástupce uplatní postup podle citovan˘ch ustanovení trestního ﬁádu, zejména tehdy, mají-li b˘t
uveden˘m postupem zji‰Èovány údaje, které umoÏní zjistit
provoz a identifikaci pﬁístroje, resp. jeho drÏitele v pﬁítomnosti nebo v budoucnosti a slouÏí pﬁedev‰ím ke zji‰tûní místa
v˘skytu a pohybu mobilního telefonu a tím i totoÏnosti drÏitele pﬁístroje.
(3) Mají-li b˘t údaje o telekomunikaãním provozu zji‰Èovány nebo má-li b˘t provádûno sledování osob nebo vûcí
a v této souvislosti zji‰Èován obsah jin˘ch písemností a zázna-
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mÛ uchovávan˘ch v soukromí za pouÏití technick˘ch prostﬁedkÛ, a mají-li b˘t tyto údaje získávány ve vztahu k mobilnímu telefonu, kter˘ se neoprávnûnû dostal do moci tﬁetí osoby
jinak neÏ s pﬁivolením tohoto oprávnûného uÏivatele mobilního telefonního pﬁístroje, a dá-li ke zji‰tûní údajÛ nebo sledování v˘slovn˘ souhlas tento oprávnûn˘ uÏivatel, lze postupovat podle povahy vûci dle § 88a odst. 2 nebo § 158d odst.
6 tr. ﬁ.
________________________
32)
§ 88a odst. 1 tr. ﬁ.; § 88 aÏ § 91 a § 97 zákona ã. 127/2005
Sb., o elektronick˘ch komunikacích.“
21. Za ãl. 51 se vkládá nov˘ ãl. 51a, kter˘ vãetnû nadpisu
zní:
„âl. 51a
Spoleãné ustanovení o zji‰Èování obsahu údajÛ uloÏen˘ch
ve vydaném, odÀatém, jinak zaji‰tûném nebo nalezeném
mobilním telefonu prostﬁednictvím odposlechu a záznamu nebo zji‰Èování údajÛ z telekomunikaãního provozu
Státní zástupce pﬁi v˘konu dozoru v pﬁípravném ﬁízení
vychází z toho, Ïe byl-li v pﬁípravném ﬁízení vydán (§ 78 tr. ﬁ.),
odÀat (§ 79 tr. ﬁ.), zaji‰tûn pﬁi jin˘ch úkonech trestního ﬁízení
(§ 82 aÏ § 85a, § 113 tr. ﬁ.) nebo nalezen mobilní telefon, údaje
uloÏené v mobilním telefonu (zprávy a s nimi spojené provozní a lokalizaãní údaje, které se pﬁená‰ejí prostﬁednictvím veﬁejné komunikaãní sítû a veﬁejnû dostupn˘ch sluÏeb elektronick˘ch komunikací), které byly jiÏ zprostﬁedkovány (doruãeny)
volanému (oprávnûnému úãastníku telekomunikaãního provozu) pﬁedtím, neÏ mobilní telefon získaly do své moci orgány
ãinné v trestním ﬁízení, lze zji‰Èovat, aniÏ by bylo tﬁeba pﬁíkazu k odposlechu a záznamu (§ 88 odst. 1, 2 tr. ﬁ.) nebo pﬁíkazu
ke zji‰Èování údajÛ z telekomunikaãního provozu (§ 88a odst.
1 tr. ﬁ.).“
22. V ãl. 67 odst. 1 se slovo „dvou“ nahrazuje slovem „tﬁí“.
23. V ãl. 73 odst. 1 vûtû druhé se na konci teãka nahrazuje
stﬁedníkem a doplÀují se slova „takto v‰ak nelze vyÏadovat
souãinnost Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch nebo ho povûﬁit pﬁíslu‰n˘mi úkony.“
24. V ãl. 96 odst. 2 vûta druhá a tﬁetí zní: „Proti usnesení
o odloÏení vûci pﬁi souãasném schválení narovnání (§ 179c
odst. 2 písm. f) tr. ﬁ. za obdobného pouÏití § 309 a násl. tr. ﬁ.)
nebo proti usnesení o podmínûném odloÏení podání návrhu na
potrestání (§ 179g odst. 1 tr. ﬁ.), mÛÏe podat stíÏnost i po‰kozen˘ (§ 179c odst. 2 písm. f) tr. ﬁ. ve spojení s § 309 odst. 2 tr.
ﬁ., § 179g odst. 4 tr. ﬁ.). Bylo-li vydáno usnesení o odloÏení
vûci podle § 179c odst. 2 písm. b), e) a h) tr. ﬁ. nebo opatﬁení
o odevzdání vûci podle § 179c odst. 2 písm. c) a d) tr. ﬁ.,
po‰kozen˘ se o odloÏení nebo odevzdání vûci pouze vyrozumí
(§ 179c odst. 4 tr. ﬁ.).“
25. Dosavadní text ãl. 114 se oznaãuje jako odstavec 1, za
slovo „Pﬁílohu“ se vkládají slova „ã. 1“ a pﬁipojuje se nov˘
odstavec 2, kter˘ zní:
„(2) Pﬁílohu ã. 2 tohoto pokynu obecné povahy tvoﬁí pﬁe-
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hled vyhlá‰en˘ch mezinárodních smluv, jimiÏ je âeská
republika vázána a které ji zavazují ke stíhání úmysln˘ch
trestn˘ch ãinÛ, z hlediska podmínky pro naﬁízení odposlechu a záznamu telekomunikaãního provozu v ustanovení
§ 88 odst. 1 tr. ﬁ.“.
26. Za slovo „Pﬁíloha“ v oznaãení pﬁílohy k pokynu obecné
povahy poﬁ. ã. 12/2003 se vkládají slova „ã. 1“ a pﬁipojuje se
následující text:
„Pﬁíloha ã. 2 k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 12/2003
Pﬁehled vyhlá‰en˘ch mezinárodních smluv, jimiÏ je âeská
republika vázána a které jí zavazují ke stíhání úmysln˘ch
trestn˘ch ãinÛ, z hlediska podmínky pro naﬁízení
odposlechu a záznamu telekomunikaãního provozu
v ustanovení § 88 odst. 1 tr. ﬁ.
I. Úvod
Pojem „úmyslné trestné ãiny, k jejichÏ stíhání zavazuje
vyhlá‰ená mezinárodní smlouva“, pouÏit˘ v ustanovení § 88
odst. 1 tr. ﬁ., nelze vykládat tak, Ïe jde jen o trestné ãiny, u kter˘ch ke stíhání takov˘ch ãinÛ zavazuje vyhlá‰ená mezinárodní smlouva, neboÈ v takovém pﬁípadû by byl jejich okruh jen
velmi omezen˘,1) ale jde i o v‰echny trestné ãiny, které mají
podklad nebo navazují na mezinárodní smlouvy, jeÏ obsahují
závazek pro státy, jako jejich smluvní strany, stíhat nebo postihovat nûkterá jednání ve skutkov˘ch podstatách tûchto trestn˘ch ãinÛ popsan˘ch, i kdyÏ konkrétní vnitrostátní postih se
zásadnû provádí podle skutkov˘ch podstat trestn˘ch ãinÛ,
které jsou souãástí vnitrostátního právního ﬁádu. Vzhledem
k tomu, Ïe nûkteré takové závazky jsou ve vnitrostátní úpravû
realizovány nejen speciálními skutkov˘mi podstatami na tyto
smlouvy navazujícími [srov. napﬁ. trestn˘ ãin ohroÏování
mravnosti podle § 205 tr. zák. v návaznosti na Mezinárodní
úmluvu proti roz‰iﬁování necudn˘ch publikací – ã. L/1912
ﬁ. z., ã. 184/1922 Sb., dále na Mezinárodní úmluvu o potlaãování obchodu s necudn˘mi publikacemi a jejich roz‰iﬁování –
ã. 96/1927 Sb. a Protokol doplÀující Úmluvu o potírání
obchodu s necudn˘mi publikacemi, Lake Succes, 4. kvûtna
1949, nebo trestn˘ ãin obchodování s lidmi podle § 232a tr.
zák. v návaznosti na Úmluvu a závûreãn˘ protokol o potlaãování obchodu s lidmi a vykoﬁisÈování prostituce druh˘ch osob
ze dne 21. bﬁezna 1950 ãi trestn˘ ãin po‰kozování a ohroÏování provozu obecnû prospû‰ného zaﬁízení podle § 182 odst. 1
písm. e), pﬁípadnû odst. 2 tr. zák. v návaznosti na Mezinárodní úmluvu o ochranû podmoﬁsk˘ch kabelÛ – ã. 97/1925 Sb.],
ale i obecn˘mi skutkov˘mi podstatami, mÛÏe se v konkrétním pﬁípadû jednat i o obecn˘ trestn˘ ãin, napﬁ. trestn˘ ãin
obecného ohroÏení nebo trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví,
k jehoÏ stíhání v konkrétní podobû urãitého jednání pachatele zavazuje mezinárodní smlouva [srov. napﬁ. ãl. 1 písm.
c), d), e), f) Evropské úmluvy o potlaãování terorismu
– ã. 552/1992 Sb.], a proto je tﬁeba zkoumat v nûkter˘ch
pﬁípadech trestního stíhání urãitého obecného trestného
ãinu, napﬁ. trestného ãinu obecného ohroÏení podle § 179
tr. zák. nebo trestného ãinu ublíÏení na zdraví podle § 221
tr. zák., zda nejde z hlediska nûkteré z úvahu pﬁicházejících
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smluv o trestn˘ ãin, k jehoÏ stíhání zavazuje mezinárodní
smlouva. 2)
________________________
1)

2)

·ámal, P. a kol.: Tretní ﬁád. komentáﬁ. I. díl 5. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2005, s. 673 – 674
TamtéÏ s. 674.

Jde pﬁedev‰ím o tyto trestné ãiny a mezinárodní smlouvy
(v závorce je uvedena vÏdy pﬁíslu‰ná mezinárodní smlouva
a ãíslo Sbírky zákonÛ, popﬁ. Sbírky mezinárodních smluv,
pokud v nûkteré z tûchto sbírek byla vyhlá‰ena):

–

–

–
– trestn˘ ãin udávání padûlan˘ch a pozmûnûn˘ch penûz
podle § 141 tr. zák. a trestn˘ ãin v˘roby a drÏení
padûlatelského náãiní podle § 142 tr. zák., popﬁ. ve
spojení s § 143 tr. zák. (Úmluva o potírání penûzokazectví – ã. 15/1932 Sb.; trestn˘ ãin padûlání a pozmûÀování penûz podle § 140 tr. zák. zde není uveden, neboÈ
je vÏdy zvlá‰È závaÏn˘m úmysln˘m trestn˘m ãinem),
– trestn˘ ãin nekalé soutûÏe podle § 149 tr. zák. (PaﬁíÏská úmluva na ochranu prÛmyslového vlastnictví
a její dodatky, ã. 364/1921 Sb., ã. 508/1921 Sb.,
ã. 129/1931 Sb., ã. 22/1933 Sb., ã. 44/1933 Sb.,
ã. 61/1936 Sb., ã. 90/1962 Sb., ã. 64/1975 Sb.,
ã. 81/1985 Sb.),
– trestn˘ ãin poru‰ování práv k ochranné známce,
obchodnímu jménu a chránûnému oznaãení pÛvodu
podle § 150 tr. zák. (PaﬁíÏská úmluva na ochranu
prÛmyslového vlastnictví a její dodatky, ã. 364/1921
Sb., ã. 508/1921 Sb., ã. 129/1931 Sb., ã. 22/1933 Sb., ã.
44/1933 Sb., ã. 61/1936 Sb., ã. 90/1962 Sb., ã. 64/1975
Sb., ã. 81/1985 Sb.),
– trestn˘ ãin poru‰ování prÛmyslov˘ch práv podle
§ 151 tr. zák. (PaﬁíÏská úmluva na ochranu prÛmyslového vlastnictví a její dodatky, ã. 364/1921 Sb., ã.
508/1921 Sb., ã. 129/1931 Sb., ã. 22/1933 Sb., ã.
44/1933 Sb., ã. 61/1936 Sb., ã. 90/1962 Sb., ã. 64/1975
Sb., ã. 81/1985 Sb.),
– trestn˘ ãin poru‰ování autorského práva, práv souvisejících s právem autorsk˘m a práv k databázi podle
§ 152 tr. zák. (zejména Bernská úmluva o ochranû
literárních a umûleck˘ch dûl – ã. 401/1921 Sb.,
ã. 508/1921 Sb., ã. 120/1922 Sb., ã. 183/1922 Sb.,
ã. 286/1926 Sb., ã. 84/1937 Sb., ã. 203/1937 Sb.,
ã. 29/1939 Sb., ã. 133/1980 Sb., ã. 19/1985 Sb.; V‰eobecná úmluva o autorském právu a Protokoly ã. 2
a 3 – ã. 2/1960 Sb., ã. 134/1980 Sb.; Mezinárodní
úmluva o ochranû v˘konn˘ch umûlcÛ, v˘robcÛ zvukov˘ch záznamÛ a rozhlasov˘ch organizací – ã.
192/1964 Sb.; Úmluva o ochranû v˘robcÛ zvukov˘ch
záznamÛ proti nedovolenému rozmnoÏování jejich
zvukov˘ch záznamÛ – ã. 32/1985 Sb.; Úmluva
o mezinárodním zápisu audiovizuálních dûl – ã.
365/1992 Sb.),
– trestn˘ ãin pﬁijímání úplatku podle § 160 odst. 3
písm. b) tr. zák., a to i ve spojení s § 162a odst. 2 tr. zák.
(Trestnûprávní úmluva o korupci ã. 70/2002 Sb.
m. s.),
– trestn˘ ãin podplácení podle § 161 tr. zák., a to i ve

–

–

–

–

–

–

spojení s § 162a odst. 2 tr. zák. (Úmluva o boji proti
podplácení zahraniãních veﬁejn˘ch ãinitelÛ v mezinárodních podnikatelsk˘ch transakcích – ã. 25/2000
Sb. m. s., Trestnûprávní úmluva o korupci ã. 70/2002
Sb. m. s.),
trestn˘ ãin nepﬁímého úplatkáﬁství podle § 162 tr.
zák., a to i ve spojení s § 162a odst. 2 tr. zák. (Trestnûprávní úmluva o korupci ã. 70/2002 Sb. m. s.),
trestn˘ ãin úãasti na zloãinném spolãení podle § 163a
tr. zák. (Úmluva o praní, vyhledávání a konfiskaci
v˘nosÛ ze zloãinu – ã. 33/1997 Sb.),
trestn˘ ãin nadrÏování podle § 166 tr. zák. (Úmluva
o praní, vyhledávání a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu
– ã. 33/1997 Sb. a Úmluva o potlaãování teroristick˘ch
bombov˘ch útokÛ - ã. 80/2001 Sb. m. s.),
trestn˘ ãin ohroÏení bezpeãnosti vzdu‰ného dopravního prostﬁedku a civilního plavidla podle § 180b tr.
zák. (Úmluva o potlaãování protiprávních ãinÛ ohroÏujících bezpeãnost civilního letectví – ã. 16/1974 Sb.;
Úmluva o trestn˘ch a nûkter˘ch jin˘ch ãinech na
palubû letadla – ã. 102/1984 Sb.; dále srov. i Úmluvu
o potlaãování teroristick˘ch bombov˘ch útokÛ
ã. 80/2001 Sb. m. s. - trestné ãiny ohroÏení bezpeãnosti
vzdu‰ného dopravního prostﬁedku a civilního plavidla
podle § 180a a § 180c tr. zák. zde nejsou uvedeny, neboÈ
je tﬁeba je podﬁadit pod zvlá‰È závaÏné úmyslné trestné
ãiny),
trestn˘ ãin ohroÏení a po‰kození Ïivotního prostﬁedí
podle § 181a odst. 1 nebo odst. 2 tr. zák. [Úmluva
o biologické rozmanitosti – ã. 134/1999 Sb.; Úmluva
o mezinárodním obchodu ohroÏen˘mi druhy volnû
Ïijících ÏivoãichÛ a rostlin (CITES) – 572/1992 Sb.;
Basilejská úmluva o kontrole nebezpeãn˘ch odpadÛ
pﬁes hranice státÛ a jejich zne‰kodÀování – ã.
100/1994 Sb.; Úmluva o zákazu vojenského nebo
jakéhokoliv jiného nepﬁátelského pouÏití prostﬁedkÛ
mûnících Ïivotní prostﬁedí – ã. 77/1980 Sb.],
trestn˘ ãin nakládání s nebezpeãn˘mi odpady podle
§ 181e tr. zák., mûl-li b˘t spáchán úmyslnû (Basilejská
úmluva o kontrole pohybu nebezpeãn˘ch odpadÛ
pﬁes hranice státÛ a jejich zne‰kodÀování
– ã. 100/1994 Sb.),
trestné ãiny neoprávnûného nakládání s chránûn˘mi
a volnû Ïijícími Ïivoãichy a planû rostoucími rostlinami podle § 181f a § 181h tr. zák. [Úmluva o ochranû evropsk˘ch planû rostoucích rostlin, volnû Ïijících
ÏivoãichÛ a pﬁírodních stanovi‰È ã. 107/2001 Sb. m.
s.; Úmluva o biologické rozmanitosti – ã. 134/1999
Sb.; Úmluva o mezinárodním obchodu ohroÏen˘mi
druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ a rostlin (CITES)
– 572/1992 Sb.],
trestn˘ ãin po‰kozování a ohroÏování provozu obecnû
prospû‰ného zaﬁízení podle § 182 odst. 1 písm. e),
pﬁípadnû i odst. 2 tr. zák. (Mezinárodní úmluva
o ochranû podmoﬁsk˘ch kabelÛ – ã. 97/1925 Sb.),
trestn˘ ãin v˘voje, v˘roby a drÏení zakázan˘ch bojov˘ch prostﬁedkÛ podle § 185a tr. zák. (Úmluva
o zákazu v˘voje, v˘roby, hromadûní zásob a pouÏití
chemic k˘ch zbraní a o jejich zniãení – ã. 94/1997
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Sb.; Úmluva o zákazu v˘voje, v˘roby a hromadûní
zásob bakteriologick˘ch (biologick˘ch) a toxinov˘ch
zbraní a o jejich zniãení – ã. 96/1975 Sb.; Smlouva
o ne‰íﬁení jadern˘ch zbraní – ã. 61/1974 Sb.; Dohoda
mezi âeskou republikou a Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii o uplatÀování záruk na základû Smlouvy o ne‰íﬁení jadern˘ch zbraní – ã. 68/1998
Sb., reg. v ãástce ã. 26/1998 Sb.),
– trestné ãiny nedovolené v˘roby a drÏení omamn˘ch
a psychotropních látek a jedÛ podle § 187 odst. 1,
§ 187a, § 188 odst. 1, 2 tr. zák., ‰íﬁení toxikomanie
podle § 188a tr. zák. (Úmluva o omezení v˘roby
a úpravû distribuce omamn˘ch látek – ã. 173/1933
Sb.; Jednotná úmluva o omamn˘ch látkách
– ã. 47/1965 Sb.; Protokol o zmûnách Jednotné úmluvy o omamn˘ch látkách – ã. 458/1991 Sb.; Úmluva
o psychotropních látkách – ã. 62/1989 Sb.; Úmluva
proti nedovolenému obchodu s omamn˘mi a psychotropními látkami – ã. 462/1991 Sb.),
– trestn˘ ãin ‰íﬁení nakaÏlivé choroby podle § 189 tr.
zák. (zejména Úmluva proti zavleãení a roz‰íﬁení
moru, Benátky, 19. bﬁezna 1897; Mezinárodní úmluva o ochranû proti horeãce dengue – ã. 33/1937 Sb.;
Ústava Svûtové zdravotnické organizace – ã.
189/1948 Sb.),
– trestné ãiny hanobení národa, rasy a pﬁesvûdãení
podle § 198 tr. zák., podnûcování k národnostní nebo
rasové nesná‰enlivosti podle § 198a tr. zák., násilí
proti skupinû obyvatelÛ a proti jednotlivci podle
§ 196 odst. 2 tr. zák., trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví
podle § 221 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a po‰kozování
cizí vûci podle § 257 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. (Mezinárodní úmluva o odstranûní v‰ech forem rasové
diskriminace – ã. 95/1974 Sb.; Mezinárodní úmluva
o potlaãení a trestání zloãinu apartheidu – ã.
116/1976 Sb.),
– trestn˘ ãin kuplíﬁství podle § 204 odst. 1, 2 tr. zák.
(Ujednání o zabezpeãení úãinné ochrany proti zloãineckému obchodu, známému pod názvem obchod
s dûvãaty – ã. XLIX/1912 ﬁ. z., ã. 26/1913 ﬁ. z.,
ã. 160/1922 Sb.; Mezinárodní úmluva o potlaãení
obchodu s dûvãaty ã. LXII/1912 ﬁ. z., ã. 26/1913 ﬁ. z.,
ã. 160/1922 Sb.; Mezinárodní úmluva o potírání
obchodu se Ïenami a dûtmi – ã. 123/1924 Sb.; Mezinárodní úmluva o potírání obchodu zletil˘mi Ïenami
– ã. 32/1936 Sb.; Protokol pozmûÀující Mezinárodní
úmluvu o potírání obchodu se Ïenami a dûtmi
a Mezinárodní úmluvu o potírání obchodu zletil˘mi
Ïenami, Lake Succes, 12. listopadu 1947; Protokol
doplÀující Mezinárodní ujednání o zabezpeãení
úãinné ochrany proti zloãinnému obchodu známému
pod názvem obchod s dûvãaty a Protokol doplÀující
Mezinárodní úmluvu o potlaãení obchodu s dûvãaty,
Lake Succes, 4. kvûtna 1949; Úmluva a závûreãn˘
protokol o potlaãování obchodu s lidmi a vykoﬁisÈování prostituce druh˘ch osob, Lake Success, 21.
bﬁezna 1950; Dodatková úmluva o odstranûní otroctví, obchodu s otroky a institucí a praktik podobn˘ch
otroctví, Îeneva, 7. záﬁí 1956),
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– trestn˘ ãin ohroÏování mravnosti podle § 205 tr.
zák. (Mezinárodní úmluva proti roz‰iﬁování necudn˘ch publikací – ã. L/1912 ﬁ. z., ã. 184/1922 Sb.; Mezinárodní úmluva o potlaãování obchodu s necudn˘mi
publikacemi a jejich roz‰iﬁování – ã. 96/1927 Sb.; Protokol doplÀující Úmluvu o potírání obchodu s necudn˘mi publikacemi, Lake Succes, 4. kvûtna 1949, Úmluva o zákazu a okamÏit˘ch opatﬁeních k odstranûní nejhor‰ích forem dûtské práce ã. 90/2002 Sb. m. s.),
– trestné ãiny opu‰tûní dítûte podle § 212 tr. zák.,
zanedbání povinné v˘Ïivy podle § 213 tr. zák., t˘rání
svûﬁené osoby podle § 215 odst. 1 tr. zák., t˘rání osoby
Ïijící ve spoleãnû ob˘vaném bytû nebo domû podle
§ 215a odst. 1 tr. zák., únosu podle § 216 odst. 1 tr. zák.,
t˘kají-li se dûtí, obchodování s dûtmi podle § 216a odst.
1 tr. zák. (Úmluva o právech dítûte – ã. 104/1991 Sb.
a Úmluva o zákazu a okamÏit˘ch opatﬁeních k odstranûní nejhor‰ích forem dûtské práce ã. 90/2002 Sb. m. s.),
– trestn˘ ãin podílnictví podle § 251 odst. 1, 2
a § 252a odst. 1, 2 tr. zák. (Úmluva o praní, vyhledávání a konfiskaci v˘nosÛ ze zloãinu – ã. 33/1997 Sb.),
– trestn˘ ãin muãení a jiného nelidského a krutého
zacházení podle § 259a odst. 1, 2 tr. zák. (Úmluva proti
muãení a jinému krutému, nelidskému ãi poniÏujícímu
zacházení nebo trestání – ã. 143/1988 Sb. a Úmluva
o zákazu a okamÏit˘ch opatﬁeních k odstranûní nejhor‰ích forem dûtské práce ã. 90/2002 Sb. m. s.),
– trestn˘ ãin pouÏívání zakázaného bojového prostﬁedku a nedovoleného vedení boje podle § 262 odst. 1,
2 tr. zák. – jen do 29. 7. 2000, ponûvadÏ od 30. 7. 2000
byla zv˘‰ena novelou trestního zákona provedenou zákonem ã. 305/1999 Sb. horní hranice sazby trestu odnûtí
svobody na 8 let a jedná se tedy jiÏ o zvlá‰È závaÏn˘ úmysln˘ trestn˘ ãin ve smyslu § 41 odst. 2 tr. zák. (Protokol
o zákazu uÏívati ve válce dusiv˘ch, otravn˘ch nebo
podobn˘ch plynÛ a prostﬁedkÛ bakteriologick˘ch – ã.
173/1938 Sb.; Îenevské úmluvy z roku 1949 – ã.
65/1954 Sb.; Dodatkové protokoly k Îenevsk˘m úmluvám z r. 1977 – ã. 168/1991 Sb.; Úmluva o zákazu v˘voje, v˘roby a hromadûní zásob bakteriologick˘ch (biologick˘ch) a toxinov˘ch zbraní a o jejich zniãení – ã.
96/1975 Sb.; Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoli jiného nepﬁátelského pouÏití prostﬁedkÛ mûnících Ïivotní prostﬁedí – ã. 77/1980 Sb.; Úmluva o zákazech nebo omezeních pouÏití urãit˘ch konvenãních
zbraní, které mohou zpÛsobovat nadmûrné utrpení
nebo mít nerozli‰ující úãinky, Îeneva, 10. ﬁíjna 1980;
Úmluva o zákazu v˘voje, v˘roby, hromadûní zásob
a pouÏití chemick˘ch zbraní a o jejich zniãení – ã.
94/1997 Sb.),
– trestn˘ ãin zneuÏívání mezinárodnû uznávan˘ch a
státních znakÛ podle § 265 odst. 1, 2 tr. zák. (Îenevské
úmluvy o ochranû obûtí války z 12. srpna 1949 – ã.
65/1954 Sb.; Dodatkové protokoly k Îenevsk˘m úmluvám z r. 1977 – ã. 168/1991 Sb.; Úmluva o v˘sadách
a imunitách OSN – ã. 52/1965 Sb.),
– trestn˘ ãin ublíÏení parlamentáﬁi podle § 293 tr.
zák. (Úmluva o zákonech a obyãejích války pozemní
a její pﬁíloha ¤ád zákonÛ a obyãejÛ pozemní války pﬁi-
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jatá na I. Haagské konferenci v r. 1899, revidována a
dále rozpracována na II. Haagské konferenci v r. 1907,
Úmluva o potlaãování a trestání trestn˘ch ãinÛ proti
osobám poÏívajícím mezinárodní ochrany vãetnû
diplomatick˘ch zástupcÛ – ã. 131/1978 Sb.).
Dále se mÛÏe jednat i o dal‰í obecné skutkové podstaty
trestn˘ch ãinÛ, napﬁ. trestn˘ ãin obecného ohroÏení podle
§ 179 tr. zák., trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví podle § 221
tr. zák., trestn˘ ãin omezování osobní svobody podle
§ 231 tr. zák., trestn˘ ãin podpory a propagace hnutí
smûﬁujících k potlaãení práv a svobod obãanÛ podle
§ 260 odst. 1 a § 261 tr. zák., atd. v návaznosti zejména na:
– Evropskou úmluvu o potlaãování terorismu – ã.
552/1992 Sb. (nejde-li o trestn˘ ãin teroristického útoku
podle § 95 tr. zák., kter˘ je vÏdy zvlá‰È závaÏn˘m trestn˘m ãinem, nebo nûkter˘ ze zvlá‰È závaÏn˘ch úmysln˘ch obecn˘ch trestn˘ch ãinÛ, napﬁ. trestn˘ ãin vraÏdy
podle § 219 tr. zák. nebo trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví
podle § 222 tr. zák., apod.),
– Úmluvu o zabránûní a trestání zloãinu genocidia – ã.
32/1955 Sb. (pokud v˘jimeãnû nejde o trestn˘ ãin genocidia podle § 259 tr. zák., kter˘ je vÏdy zvlá‰È závaÏn˘m
úmysln˘m trestn˘m ãinem),
– Úmluvu o potlaãení protiprávního zmocnûní se letadel – ã. 96/1974 Sb., Úmluvu o potlaãování protiprávních ãinÛ ohroÏujících bezpeãnost civilního
letectví – ã. 16/1974, Úmluvu o trestn˘ch a nûkter˘ch
jin˘ch ãinech na palubû letadla – ã. 102/1984 Sb.
(pokud nepÛjde o trestné ãiny ohroÏení bezpeãnosti
vzdu‰ného dopravního prostﬁedku a civilního plavidla
podle § 180a a § 180c tr. zák., které jsou vÏdy zvlá‰È
závaÏn˘mi úmysln˘mi trestn˘mi ãiny),
– Mezinárodní úmluvu o otroctví – ã. 165/1930 Sb.
a Dodatkovou úmluvu o odstranûní otroctví, obchodu s otroky a institucí a praktik podobn˘ch otroctví,
Îeneva, 7. záﬁí 1956 (nepÛjde-li o trestn˘ ãin zbavení
osobní svobody podle § 232 tr. zák. nebo obchodování
s lidmi podle § 232a tr. zák., které jsou vÏdy zvlá‰È
závaÏn˘m úmysln˘m trestn˘m ãinem),
– Mezinárodní úmluvu proti braní rukojmí – ã.
36/1988 Sb. (nepÛjde-li o trestné ãiny braní rukojmí
podle § 234a tr. zák. nebo teroristického útoku podle
§ 95 tr. zák., které jsou vÏdy zvlá‰È závaÏn˘mi úmysln˘mi trestn˘mi ãiny). 3)
________________________
3)

TamtéÏ s. 675 - 678. Pﬁehled mezinárodních smluv, o které tu jde,
není nikdy zcela ukonãen, neboÈ neustále se pﬁipravují, zpracovávají,
ratifikují, atd., nejrÛznûj‰í mezinárodní smlouvy.”

âl. II
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 5/2001
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã.
5/2001 ze dne 13. prosince 2001, kter˘m se upravuje postup
státních zastupitelství pﬁi trestním stíhání a ve zkráceném pﬁípravném ﬁízení ve vûcech pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky,
pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ
Úﬁadu pro zahraniãní styky a informace, ve znûní pokynu

ãástka 3

obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 11/2004 ze
dne 13. prosince 2004, se mûní takto:
1. V ãl. 2 odst. 1 se vûta druhá zru‰uje.
2. V ãl. 15 odst. 5 se vûta ãtvrtá zru‰uje.
3. V ãl. 24 odst. 2 poslední vûta vãetnû poznámek pod ãarou
ã. 14) a 15) zní: „Udûlení souhlasu prostﬁednictvím elektronické
po‰ty14) lze v tûchto pﬁípadech pouÏít jedinû za pﬁedpokladu,
Ïe je zaruãeno utajení úkonu v rozsahu stanoveném pro tento
úkon zvlá‰tním právním pﬁedpisem.15)
________________________
14)
Zákon ã. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o elektronickém podpisu).
Naﬁízení vlády ã. 495/2004 Sb., kter˘m se provádí zákon
ã. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
15)
Zákon ã. 412/2005 Sb., o ochranû utajovan˘ch informací
a o bezpeãnostní zpÛsobilosti; naﬁízení vlády ã. 522/2005,
kter˘m se stanoví seznam utajovan˘ch informací.“
4. V ãl. 24 odst. 3 vûta druhá vãetnû poznámky pod ãarou
ã. 16) zní: „Tím není dotãena povinnost zachovávat tajnost
provádûn˘ch úkonÛ podle zvlá‰tního zákona.16)
________________________
16)
Zákon ã. 412/2005 Sb., o ochranû utajovan˘ch informací
a o bezpeãnostní zpÛsobilosti.“
5. V ãl. 28 odst. 1 vûtû druhé se za slova „podle § 157 odst.
2“ doplÀují slova „vûty první“.
âl. III
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 6/2000
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã.
6/2000 ze dne 27. dubna 2000, jímÏ se upravují podrobnosti
postupu státních zastupitelství pﬁi postihu trestného ãinu nedovolené v˘roby a drÏení omamn˘ch a psychotropních látek
a jedÛ podle § 187a tr. zák., ve znûní pokynu obecné povahy
nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 13/2001 ze dne 13. prosince 2001, se mûní takto:
1. V ãl. 1 odst. 1 se slova „pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 9/1994, kter˘m se upravuje
postup státních zastupitelství pﬁed zahájením trestního stíhání a pﬁi trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu dozoru
v pﬁípravném ﬁízení trestním a postup v trestním ﬁízení
soudním“ nahrazují slovy „pokyn obecné povahy poﬁ.
ã. 12/2003, jímÏ se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi
trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení trestním a postup
v trestním ﬁízení soudním, ve znûní zmûn.“.
2. V ãl. 1 odst. 2 se slova „zejména podle jeho ãl. 1, ãl. 2
odst. 1, ãl. 3 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „zejména
podle jeho ãl. 1, ãl. 2 odst. 1 písm. d), ãl. 3 odst. 1 písm.
d), ãl. 4 odst. 1 písm. g) a ãl. 5 odst. 1 písm. h).“.
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3. V ãl. 4 odst. 2 se za písm. a) vkládá písm. b):
„b) odstoupí od trestního stíhání u mladistvého (§ 70 zákona ã. 218/2003 Sb., o soudnictví ve vûcech mládeÏe),“.
Dosavadní písm. b) se oznaãuje jako písm. c).
4. V ãl. 4 odst. 6 vûta druhá zní: „Ustanovení § 307 tr. ﬁ. se
v tomto ﬁízení neuÏije, pﬁichází v‰ak v úvahu podmínûné
odloÏení návrhu na potrestání (§ 179c odst. 2 písm. g),
§ 179g tr. ﬁ.).“.
5. V ãl. 5 odst. 1 se slova „§ 34 písm. j)“ nahrazují slovy
„§ 34 písm. l)“.
6. V ãl. 5 odst. 3 vûta druhá zní: „Ve vûcech nejasn˘ch nebo
sporn˘ch své stanovisko pﬁípadnû konzultuje se specialistou státního zastupitelství vy‰‰ího stupnû.“.
7. Pﬁíloha ã. 2 („Komentáﬁ k pokynu obecné povahy po ﬁ.
ã. 6/2000“)
- v ãásti t˘kající se textu oznaãeného „K ãl. 1“ první
odstavec zní:
„Tento pokyn obecné povahy navazuje na úpravu obsaÏenou v jin˘ch pokynech obecné povahy, zejména pak
na pokyn obecné povahy poﬁ. ã. 12/2003.“.
- v ãásti t˘kající se textu oznaãeného „K ãl. 2“ první tﬁi
odstavce znûjí:
„Státní zástupce musí cílevûdomû a systematicky ovlivÀovat postup pﬁed zahájením trestního stíhání metodami
a prostﬁedky, které mu poskytuje platná právní úprava
(a to zvlá‰tû po nabytí úãinnosti novely trestního ﬁádu
ã. 265/2001 Sb. dnem 1. 1. 2002), kdy jiÏ v této fázi
vykonává dozor v pﬁípravném ﬁízení trestním. Zatímco
úprava pﬁed novelou ã. 265/2001 Sb. byla ve zvlá‰tní
zprávû o poznatcích k aplikaci novely trestního zákona
ã. 112/1998 Sb. vypracované pod sp. zn. SL 927/99 dne
31. 3. 2000 charakterizována tak, Ïe ve stadiu pﬁed zahájením trestního stíhání státní zastupitelství zpravidla
Ïádnou aktivitu nevyvíjí, coÏ je do urãité míry dÛsledkem novely trestního ﬁádu ã. 292/1993 Sb., která nedocenila v˘znam pÛsobení státního zástupce jiÏ ve stadiu
pﬁed sdûlením obvinûní konkrétní osobû, po nabytí úãinnosti citované novely z roku 2001 je situace v tomto
ohledu zcela odli‰ná (srov. zejména znûní § 12 odst. 10,
§ 157 odst. 1, 2, § 158 odst. 1, 3, § 174 a § 175 tr. ﬁ. po
této novele).
Podrobnosti postupu státních zástupcÛ pﬁi v˘konu dozoru v rámci postupu pﬁed zahájením trestního stíhání a pﬁi
v˘konu dozoru ve stadiu vy‰etﬁování jsou tedy nadále
upraveny v jednom ãlánku. JestliÏe pÛvodní znûní
komentáﬁe vycházelo z toho, Ïe je zﬁejmé, Ïe v rámci
postupu pﬁedcházejícího sdûlení obvinûní se vytváﬁely
podmínky pro aktivní, soustavn˘ a úãinn˘ v˘kon dozoru v pﬁípravném ﬁízení, po novele z roku 2001 tvoﬁí
dozor státního zástupce podstatnou náplÀ jeho ãinnosti
i ve stadiu provûﬁování skuteãností nasvûdãujících spáchání trestného ãinu. Platí tím spí‰e (neÏ to platilo
v období pﬁedcházejícím nabytí úãinnosti novely trestního ﬁádu ã. 265/2001 Sb.), Ïe pokud se nûco zanedbá ve
stadiu provûﬁování, jiÏ to nelze zpravidla úãinnû napra-
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vit v pozdûj‰ích stadiích trestního ﬁízení. Proto úprava
povinností státních zástupcÛ v této fázi je pomûrnû velice podrobná; je v‰ak plnû v intencích trestního ﬁádu,
vyhlá‰ky ã. 23/1994 Sb. a pokynu obecné povahy poﬁ.
ã. 12/2003 v platném znûní.
Tyto povinnosti se t˘kají pﬁedev‰ím zaji‰tûní si nezbytné informovanosti o tom, Ïe policejní orgán provûﬁuje
podezﬁení ze spáchání trestného ãinu podle § 187a tr.
zák.; k tomu slouÏí zejména institut záznamu o zahájení
úkonÛ trestního ﬁízení (§ 158 odst. 3 vûta první tr. ﬁ.).
Tak lze ãelit nebezpeãí, Ïe státní zástupce se o nûkter˘ch
pﬁípadech, kdy zjevnû pÛjde o trestn˘ ãin podle § 187a
tr. zák. (pokud se nebude dokonce jednat o drogov˘
trestn˘ ãin závaÏnûj‰í) nedozví vãas, aby mohl provést
úãinná opatﬁení k nápravû moÏn˘ch nedostatkÛ v postupu policejního orgánu jiÏ v poãáteãních fázích pﬁípravného ﬁízení (a provûﬁování).“
- v ãásti t˘kající se textu oznaãeného „K ãl. 3 odst. 1“ se
v prvním odstavci slovo „15-ti“ nahrazuje slovem „15“.
·est˘ odstavec zní: „Zavinûná intoxikace omamn˘mi
nebo psychotropními látkami nemÛÏe vyvolat úãinky
zmen‰ené pﬁíãetnosti, neboÈ z ustanovení § 25 a § 32
odst. 1 tr. zák. jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe jich nelze pouÏít, pokud si pachatel stav zmen‰ené pﬁíãetnosti pﬁivodil,
byÈ i z nedbalosti, vlivem návykové látky.“
První vûta posledního odstavce zní: „Nelegálnû distribuované návykové látky jsou zpravidla ﬁedûny za pomoci
rÛzn˘ch pﬁímûsí, a proto je tﬁeba vÏdy zjistit obsah úãinné látky v takto zaji‰tûné smûsi.“
- v ãásti t˘kající se textu oznaãeného „K ãl. 3 odst. 3“
poznámka pod ãarou ã. 3 zní:
„3) Srov. napﬁ. F. Púry - A. Sotoláﬁ - P. ·ámal: K problematice trestnûprávního postihu pﬁechovávání drog pro
vlastní potﬁebu, Právní rozhledy ã. 10/1999, s. 509 - 517,
Právní rozhledy ã. 11/1999, s. 581 – 587. Dále srov.
i Sotoláﬁ, A. – Púry, F. – ·ámal, P. – Kudrle, S. – Kalina,
K. a kol.: Trestná ãinnost spojená se zneuÏíváním drog
a formy jejího ﬁe‰ení, Pﬁíruãky Ministerstva spravedlnosti âR, sv. 1., s. 66 a n., sv. 2, s. 19 a n.“
Pát˘ odstavec zní: „Pﬁedmûtem tohoto trestného ãinu
jsou jednotlivé omamné a psychotropní látky vyjmenované v seznamech tûchto látek uveden˘ch jako pﬁíloha
zákona ã. 167/1998 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Pokud jde o jedy, naﬁízením vlády ã. 114/1999 Sb. bylo
s úãinností od 15. 6. 1999 stanoveno, Ïe za jedy ve
smyslu § 187, 187a a 188 trestního zákona, nejde-li
o léãiva (zákon ã. 79/1997 Sb., o léãivech a o zmûnách
a doplnûní nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ), se povaÏují chemické látky uvedené v pﬁíloze ã. 1 naﬁízení vlády a chemické pﬁípravky,
které obsahují nejménû 7 % látky. Na pﬁechovávání prekursorÛ se ustanovení § 187a tr. zák. nevztahuje.“
- v ãásti t˘kající se textu oznaãeného „K ãl. 3 odst. 4“
odstavec pﬁedcházející pﬁedposlednímu odstavci a pﬁedposlední odstavec znûjí: „Pokud by byla urãitá osoba
zadrÏena nûkolikrát pﬁed zahájením trestního stíhání pro
trestn˘ ãin podle § 187a tr. zák. a vÏdy by bylo u ní zaji‰tûno mnoÏství omamné nebo psychotropní látky vût‰í
neÏ malé v takové ãasové souvislosti, která nevyluãuje
jednání na základû spoleãného, resp. jednotícího zámû-
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ru, je tﬁeba toto jednání posoudit jako pokraãování
jednoho a téhoÏ trestného ãinu podle § 187a tr. zák.
a zaji‰tûná mnoÏství jednotliv˘ch druhÛ omamn˘ch
nebo psychotropních látek lze pak sãítat tak, jak je shora
uvedeno.
V pﬁípadû, Ïe by u obvinûného bylo opûtovnû zaji‰tûno
vût‰í neÏ malé mnoÏství omamné nebo psychotropní
látky po zahájení trestního stíhání (sdûlení obvinûní) pro
trestn˘ ãin podle § 187a tr. zák., jedná se vzhledem
k ustanovení § 12 odst. 11 tr. ﬁ. o samostatn˘ skutek a jde
tedy o opakování jednoho a téhoÏ trestného ãinu podle
§ 187a tr. zák., tj. o víceãinn˘ stejnorod˘ soubûh. V pﬁípadû jednotliv˘ch dílãích útokÛ jednoho a téhoÏ trestného ãinu dle § 187a tr. zák. je nutno po novele provedené
zákonem ã. 265/2001 Sb. zohlednit i ustanovení § 37a
tr. zák., § 11 odst. 2 a § 12 odst. 12 tr. ﬁ.“
- v ãásti t˘kající se textu oznaãeného „K ãl. 4“ se na
konci prvního odstavce doplÀuje nová poznámka pod
ãarou ã. 6, která zní:
„6) Komentáﬁ k trestnímu zákonu P. ·ámala – F. Púryho
– S. Rizman, C. H. Beck, 6. vydání, Praha 2004, II. díl
(§ 91 - § 301) na s. 1161 také uvádí, Ïe ustanovení
§ 187a tr. zák. je znaãnû problematické vzhledem
k tomu, Ïe tato skutková podstata dopadá pﬁedev‰ím na
ty, kteﬁí jsou pouh˘mi konzumenty drog vãetnû tûch,
kteﬁí jsou na droze natolik závislí, Ïe je na nû tﬁeba
pohlíÏet jako na nemocné. V tûchto pﬁípadech nelze
podle názoru autorÛ komentáﬁe oãekávat, Ïe citované
ustanovení bude skuteãn˘m ﬁe‰ením drogové problematiky, tedy Ïe pﬁispûje ke sníÏení poptávky po drogách
a úãinnû pomÛÏe ﬁe‰it problémy osob na nich závisl˘ch.
Z tûchto dÛvodÛ by mûly soudy pﬁi projednávání kaÏdého
pﬁípadu a rozhodování o tomto trestném ãinu zvaÏovat
bedlivû moÏnosti zvlá‰tního pﬁístupu k takov˘m pachatelÛm závisl˘m na drogách, které trestní zákon umoÏÀuje (a jsou uvedena nûkterá alternativní opatﬁení).“
Dosavadní poznámky pod ãarou ã. 6) aÏ 13) se novû
oznaãují jako poznámky pod ãarou ã. 7) aÏ 14).
Na konci druhého odstavce se doplÀuje text: „Po nabytí
úãinnosti zákona ã. 218/2003 Sb., o soudnictví ve
vûcech mládeÏe, je nutno uvést je‰tû institut odstoupení
od trestního stíhání mladistvého (§ 70 zákona ã.
218/2003 Sb.).“
V tﬁetím odstavci se slova „§ 34 písm. i) tr. zák.“ a „§ 34
písm. j) tr. zák.“ nahrazují slovy „§ 34 písm. k) tr. zák.“
a „§ 34 písm. l) tr. zák.“.
Ve ãtvrtém odstavci se slova „podle § 14 zákona
ã. 167/1998 Sb., kter˘ byl novelizován zákonem
ã. 354/1999 Sb.“, nahrazují slovy „podle § 14 zákona
ã. 167/1998 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.“
V osmém odstavci se slova „§ 187a tr. ﬁ.“ nahrazují
slovy „§ 187a tr. zák.“.
- v ãásti t˘kající se textu oznaãeného „K ãl. 5“ text
komentáﬁe zní: „Tato ãást pokynu obecné povahy rozvádí úpravu obsaÏenou jiÏ v pokynu obecné povahy poﬁ. ã.
12/2003 v platném znûní, jakoÏ i v pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 1/1998. ZohledÀuje v potﬁebné míﬁe i fakt, Ïe
novelizací trestního ﬁádu z roku 2001 byl zaveden nov˘
mimoﬁádn˘ opravn˘ prostﬁedek – dovolání (podrobnosti
postupu státních zástupcÛ pﬁi jeho vyuÏívání upravuje
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pokyn obecné povahy poﬁ. ã. 9/2001). Je tak zaji‰tûno,
aby státní zástupci ve vûcech trestn˘ch ãinÛ podle
§ 187a tr. zák. vûnovali potﬁebnou pozornost i úãasti ve
stadiu projednání trestní vûci v ﬁízení pﬁed soudem a pﬁezkoumávání tûchto vûcí z vlastní iniciativy, pokud jiÏ
rozhodnutí soudu nabylo právní moci a pﬁichází v úvahu
postup dle § 265a tr. ﬁ. a násl. nebo dle § 266 tr. ﬁ.“
âl. IV
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/1995
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 3/1995 ze dne 15. kvûtna 1995, kter˘m se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství pﬁi postihu trestn˘ch ãinÛ
motivovan˘ch národnostní a rasovou nesná‰enlivostí, popﬁípadû zamûﬁen˘ch na jiné obãany pro jejich politické pﬁesvûdãení nebo náboÏenské vyznání, ve znûní pokynu obecné povahy
nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 17/2001 ze dne 13. prosince 2001, se mûní takto:
1. V ãl. 1 odst. 1 se slova „pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího
státního zástupce poﬁ. ã. 9/1994, kter˘m se upravuje
postup státních zastupitelství pﬁed zahájením trestního
stíhání a pﬁi trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu dozoru
v pﬁípravném ﬁízení trestním a postup v trestním ﬁízení
soudním“ nahrazují slovy „pokyn obecné povahy poﬁ. ã.
12/2003, jímÏ se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi
trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení trestním a postup
v trestním ﬁízení soudním, ve znûní zmûn.“
2. V ãl. 3 odst. 2 vûta druhá a tﬁetí znûjí: „Pokud byl ve
vûci jiÏ doruãen záznam o zahájení úkonÛ trestního ﬁízení
(§ 158 odst. 3 tr. ﬁ.), postupuje neprodlenû podle ãl. 20
pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 12/2003. V opaãném pﬁípadû uloÏí policejnímu orgánu
provedení úkonÛ ve smyslu § 157 odst. 2 vûty první tr. ﬁ.,
pﬁiãemÏ postupuje podle ãl. 17 odst. 1, 2 citovaného pokynu obecné povahy.“
3. V ãl. 6 se slova „§ 9 zákona“ nahrazují slovy „§ 12d
zákona“.
âl. V
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/1997
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã.
3/1997 ze dne 10. ãervence 1997, kter˘m se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství pﬁi postihu trestn˘ch ãinÛ
proti majetku a nedotknutelnosti obydlí spáchan˘ch v oblastech postiÏen˘ch povodnûmi, ve znûní pokynu obecné povahy
nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 18/2001 ze dne 13. prosince 2001, se mûní takto:
1. V ãl. 1 odst. 1 se slova „pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího
státního zástupce poﬁ. ã. 9/1994 v platném znûní, kter˘m
se upravuje postup státních zastupitelství pﬁed zahájením
trestního stíhání a pﬁi trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu
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dozoru v pﬁípravném ﬁízení a postup v trestním ﬁízení
soudním.“ nahrazují slovy „pokyn obecné povahy poﬁ. ã.
12/2003, jímÏ se upravuje postup státních zástupcÛ pﬁi
trestním stíhání osob, pﬁi v˘konu dozoru nad zachováváním zákonnosti v pﬁípravném ﬁízení trestním a postup
v trestním ﬁízení soudním, ve znûní zmûn.“
2. V ãl. 1 odst. 2 se na konci teãka nahrazuje ãárkou a doplÀují se slova „ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.“
3. V ãl. 2 odst. 3 a v ãl. 2 odst. 5 se slova „tr. zákona“
nahrazují slovy „tr. zák.“
4. V ãl. 3 odst. 2 vûta druhá a tﬁetí znûjí: „Byl-li tento záznam
doruãen, postupuje neprodlenû podle ãl. 20 pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 12/2003.
Pokud ve vûci provûﬁování neprobíhá, uloÏí policejnímu
orgánu provedení úkonÛ ve smyslu § 157 odst. 2 vûty
první tr. ﬁ., pﬁiãemÏ postupuje podle ãl. 17 odst. 1, 2 citovaného pokynu obecné povahy.“
5. V ãl. 4 odst. 3 se slova „§ 34 písm. d) tr. zák.“ nahrazují
slovy „§ 34 písm. e) tr. zák.“
6. V ãl. 6 se slova „§ 9 zákona“ nahrazují slovy „§ 12d zákona“.
âl. VI
Zmûna pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000
Pokyn obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 3/2000 ze dne 20. bﬁezna 2000, jímÏ se upravuje zpÛsob zﬁizování a obsazování specializací u státních zastupitelství, ve
znûní pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ.
ã. 16/2001 ze dne 13. prosince 2001, pokynu obecné povahy
nejvy‰‰ího státního zástupce poﬁ. ã. 3/2002 ze dne 13. ãervna
2002, pokynu obecné povahy nejvy‰‰ího státního zástupce
poﬁ. ã. 3/2003 ze dne 30. kvûtna 2003 a pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 8/2003 ze dne 8. prosince 2003, se mûní takto:
1. V úvodní vûtû se za slova „ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ“
doplÀuje závorka obsahující slova: „(dále jen „zákon“).“
2. V ãl. 1 odst. 4 vûtû první a druhé text v závorce zní:
„(§ 24 odst. 3 zákona, § 142 zákoníku práce ve spojení
§ 18 odst. 6 zákona)“.
3. V ãl. 1 odst. 5 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odstavci 2“.

sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ Úﬁadu pro zahraniãní styky a informace, jakoÏ i na dozor ve vûcech tûchto trestn˘ch ãinÛ.“
5. V ãl. 3 odst. 1 písm. h) zní:
„h) na dozor nad místy, kde se vykonává trest odnûtí svobody nebo vazba,“.
6. âl. 3 odst. 2 zní:
„(2) U krajsk˘ch státních zastupitelství, která jsou nejblíÏe vy‰‰í ve vztahu k okresním státním zastupitelstvím uveden˘m v ãl. 2 odst. 2, se vedle specializací uveden˘ch
v odstavci 1 zﬁizuje rovnûÏ specializace na vy‰etﬁování
a zkrácené pﬁípravné ﬁízení ve vûcech trestn˘ch ãinÛ pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ Úﬁadu pro zahraniãní
styky a informace, jakoÏ i na dozor ve vûcech tûchto trestn˘ch ãinÛ.“
7. V ãl. 3 odst. 5 písm. b) se slova „dvacáté ãtvrté“ nahrazují slovy „dvacáté páté“.
8. V ãl. 4 odst. 1 písm. i) zní:
„i) na dozor nad místy, kde se vykonává trest odnûtí svobody nebo vazba,“.
9. V ãl. 4 odst. 3 písm. c) zní:
„c) vy‰etﬁování a zkrácené pﬁípravné ﬁízení ve vûcech
trestn˘ch ãinÛ pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ
Úﬁadu pro zahraniãní styky a informace, jakoÏ i dozor ve
vûcech tûchto trestn˘ch ãinÛ.“
10. V ãl. 5 odst. 1 písm. c) zní:
„c) na právní styk s cizinou podle hlavy dvacáté páté
trestního ﬁádu,“.
11. V ãl. 5 odst. 3 písm. d) zní:
„d) vy‰etﬁování a zkrácené pﬁípravné ﬁízení ve vûcech
trestn˘ch ãinÛ pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ
Úﬁadu pro zahraniãní styky a informace, jakoÏ i dozor ve
vûcech tûchto trestn˘ch ãinÛ,“.
12. âl. 6 odst. 7 vãetnû poznámek pod ãarou ã. 1a) a 2) zní:
„(7) Ministerstvu spravedlnosti se pro úãely v˘konu správy státního zastupitelství1a) na poÏádání poskytnou seznamy specializací státních zástupcÛ. Tyto seznamy nejsou
informacemi poskytovan˘mi veﬁejnosti podle zvlá‰tního
pﬁedpisu.2)
________________________
1a)

4. âl. 2 odst. 2 zní:
„(2) U okresních státních zastupitelství uveden˘ch v § 10
odst. 1 a 3 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 (dále jen
„jednací ﬁád“), se vedle specializací uveden˘ch v odstavci
1 zﬁizuje rovnûÏ specializace na vy‰etﬁování a zkrácené
pﬁípravné ﬁízení ve vûcech trestn˘ch ãinÛ pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní
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2)

§ 13a a násl. zákona.
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pﬁístupu
k informacím, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.“

13. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 text
za nadpisem „Státní zástupce specialista na postih korupce“ zní:
„ - trestné ãiny podle § 160 aÏ § 162 tr. zák.,
- trestné ãiny podle § 126, § 127, § 128, § 128a - § 128c,
§ 149, § 158 a § 159 tr. zák., popﬁ. dal‰í, jednalo-li se
o korupãní jednání nebo o podezﬁení z nûho“.
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14. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 text
za nadpisem „Státní zástupce specialista ve vûcech protiprávních ãinÛ mládeÏe stíhan˘ch podle zvlá‰tního zákona
a trestn˘ch ãinÛ spáchan˘ch na mládeÏi“ zní:
„ - trestné ãiny mladistv˘ch a trestné ãiny podle hlavy
‰esté zvlá‰tní ãásti trestního zákona, jakoÏ i ve v‰ech dal‰ích pﬁípadech, kdy trestn˘m ãinem byla po‰kozena mládeÏ, pokud nejsou souãástí jin˘ch specializací“.
15. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 za nadpisem „Státní zástupce specialista na problematiku trestn˘ch ãinÛ spáchan˘ch z rasové, národnostní nebo jiné
nenávistné pohnutky“ se v textu za slovy „podle § 260“
zru‰uje spojka „a“, vkládá se ãárka a za slova „§ 261“ se
doplÀují slova „a § 261a“.
16. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 za nadpisem „Státní zástupce specialista na problematiku trestn˘ch ãinÛ spáchan˘ch pﬁíslu‰níky ozbrojen˘ch sil nebo
ozbrojen˘ch sborÛ a trestné ãiny veﬁejn˘ch ãinitelÛ“ text
tﬁetí odráÏky zní:
„ - trestné ãiny podle § 158 a § 159 tr. zák. nebo jiné trestné ãiny, pokud zákonn˘m znakem skutkové podstaty je
spáchání trestného ãinu veﬁejn˘m ãinitelem (§ 89 odst. 9
tr. zák.), nejde-li o trestné ãiny podle § 160 aÏ § 162 tr. zák.
nebo jiné trestné ãiny korupãní povahy“.
17. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 se
dosavadní nadpis: „Státní zástupce specialista na vy‰etﬁování a zkrácené pﬁípravné ﬁízení ve vûcech trestn˘ch ãinÛ
pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky a pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby, jakoÏ i dozor ve vûcech tûchto
trestn˘ch ãinÛ“ nahrazuje nadpisem „Státní zástupce specialista na vy‰etﬁování a zkrácené pﬁípravné ﬁízení ve
vûcech trestn˘ch ãinÛ pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky,
pﬁíslu‰níkÛ Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ
Úﬁadu pro zahraniãní styky a informace, jakoÏ i dozor ve
vûcech tûchto trestn˘ch ãinÛ“.
Text odráÏky u tohoto nadpisu zní:
„- vy‰etﬁování a zkrácené pﬁípravné ﬁízení ve vûcech trestn˘ch ãinÛ pﬁíslu‰níkÛ Policie âeské republiky, pﬁíslu‰níkÛ
Bezpeãnostní informaãní sluÏby a pﬁíslu‰níkÛ Úﬁadu pro
zahraniãní styky a informace, jakoÏ i dozor ve vûcech
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tûchto trestn˘ch ãinÛ“.
18. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 se
dosavadní nadpis: „Státní zástupce specialista na v˘kon
dozoru nad místy, kde se vykonává trest odnûtí svobody“
nahrazuje nadpisem „Státní zástupce specialista na v˘kon
dozoru nad místy, kde se vykonává trest odnûtí svobody
nebo vazba“.
Text odráÏky u tohoto nadpisu zní:
„- v˘kon dozoru nad místy, kde se vykonává trest odnûtí
svobody (§ 78 zákona ã. 169/1999 Sb., o v˘konu trestu
odnûtí svobody a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) nebo vazba (§ 29 zákona ã.
293/1993 Sb., o v˘konu vazby, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ)“.
19. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 za nadpisem „Státní zástupce specialista na pﬁezkumné ﬁízení“ se
ãíslovka „389a“ nahrazuje ãíslovkou „§ 466“.
20. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 text
odráÏky následující za nadpisem: „Státní zástupce specialista na právní styk s cizinou“ zní:
„ - právní styk s cizinou (§ 375 aÏ § 460 trestního ﬁádu)“.
21. V pﬁíloze k pokynu obecné povahy poﬁ. ã. 3/2000 text
odráÏky následující za nadpisem: „Ostatní státní zástupci“
zní:
„ - zvlá‰tní specializace na dal‰ích úsecích (napﬁ. organizování nelegální migrace, trestné ãiny proti Ïivotnímu prostﬁedí, apod.) dle rozhodnutí vedoucího státního zástupce
s pﬁihlédnutím k místním podmínkám, nebo“.
âl. VII
Úãinnost
Tento pokyn obecné povahy nab˘vá úãinnosti dnem
1. ledna 2006.
nejvy‰‰í státní zástupkynû:
JUDr. Renata Vesecká v.r.
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