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IV.                                                                                                

Platné znění vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení 
poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných 
právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 § 15 

(1) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech 
úmyslných trestných činů 

a) spáchaných při činnosti banky, investiční společnosti nebo investičního fondu, 
obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, penzijního fondu, 
stavební spořitelny anebo spořitelního a úvěrního družstva, byla-li jimi způsobena škoda 
nejméně 150 mil. Kč, 

b) fyzických nebo právnických osob spáchaných v souvislosti s neoprávněným výkonem 
činnosti subjektů uvedených v písmenu a), byla-li jimi způsobena škoda nejméně 150 mil. 
Kč, 

c) jimiž byla způsobena na majetku nebo majetkovém podílu státu škoda nejméně 150 mil. 
Kč, 

d) podle hlavy páté nebo šesté zvláštní části trestního zákoníku, jestliže byly spáchány ve 
prospěch organizované zločinecké skupiny3e), a dále trestné činy zneužití pravomoci 
úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku nebo trestné činy přijetí úplatku, podplacení 
nebo nepřímého úplatkářství podle § 331 až 333 trestního zákoníku, pokud byly spáchány 
v souvislosti s odhalováním či vyšetřováním trestných činů podle hlavy páté nebo šesté 
zvláštní části trestního zákoníku, 

e) jimiž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie, pokud jimi byla 
způsobena škoda nejméně 150 mil. Kč, 

f) spáchaných proti jednotné evropské měně ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny3e), členem organizované skupiny3f), ve značném nebo velkém rozsahu3g) nebo 
koná-li řízení o trestných činech namířených proti jednotné evropské měně policejní 
orgán, který plní úkoly zvláštní ústředny podle článku 12 mezinárodní úmluvy o potírání 
penězokazectví3h), 

g) spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením, byla-li jimi způsobena škoda nejméně 
150 mil. Kč, 

h)  podle hlavy sedmé dílu 2 zvláštní části trestního zákoníku a trestných činů styků 
ohrožujících mír podle § 409 trestního zákoníku a porušení mezinárodních sankcí podle 
§ 410 trestního zákoníku, 

i) pokud je znakem skutkové podstaty úmysl umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu 
vlastizrady podle § 309 trestního zákoníku, teroristického útoku podle § 311 trestního 
zákoníku nebo teroru podle § 312 trestního zákoníku teroristického trestného činu, 
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trestného činu účasti na teroristické skupině podle § 312a trestního zákoníku, 
financování terorismu podle § 312d trestního zákoníku, podpory a propagace 
terorismu podle § 312e odst. 3 trestního zákoníku nebo vyhrožování teroristickým 
trestným činem podle § 312f trestního zákoníku, 

j) účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku nebo 
spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny, spáchaných ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny anebo spáchaných členy teroristické skupiny, 
ve spojení s teroristickou skupinou nebo ve prospěch teroristické skupiny, pokud 
z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným činem podle písmene h) 
nebo i), 

je příslušný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší státní 
zastupitelství, které by bylo jinak ve věci příslušné. 

(2) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech 
trestných činů podle hlavy deváté dílů 1 a 2 zvláštní části trestního zákoníku je příslušný 
státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší státní zastupitelství, 
které by bylo jinak ve věci příslušné. 

(3) K výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech 
trestných činů podílnictví podle § 214 trestního zákoníku, podílnictví z nedbalosti podle § 215 
trestního zákoníku, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku 
a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 trestního zákoníku je příslušný 
státní zástupce vrchního státního zastupitelství, v jehož obvodu je nižší státní zastupitelství, 
které by bylo jinak ve věci příslušné, jestliže zdrojovým trestným činem je některý z trestných 
činů uvedených v odstavcích 1 a 2. 

(4) Vrchní státní zastupitelství je příslušné ve věci některého z trestných činů 
uvedených v odstavcích 1 až 3 i k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném 
řízení též ve věcech dalších trestných činů, ohledně nichž je konáno společné řízení,3i) 
nebude-li věc vyloučena ze společného řízení.3j) Dojde-li k vyloučení věci ze společného 
řízení a u takové věci dále není příslušnost vrchního státního zastupitelství dána podle 
odstavce 1, 2 nebo 3, může vrchní státní zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího 
státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru nad zachováváním 
zákonnosti v přípravném řízení i v této věci, jinak je povinno věc neprodleně postoupit věcně 
a místně příslušnému státnímu zastupitelství. 

(5) Vrchní státní zastupitelství může po předchozím souhlasu nejvyššího státního 
zástupce rozhodnout, že k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení 
ve věcech trestných činů uvedených v odstavcích 1 až 4 je příslušné nižší státní zastupitelství; 
jeho příslušnost se určí podle zásad uvedených v § 12, 14 a 16. 

(6) Vyžaduje-li to závažnost, skutková či právní složitost věci, může vrchní státní 
zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je 
příslušné k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech 

a) uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a e), e) a g), i když jimi byla způsobena škoda nižší 
než 150 mil. Kč, 
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b)  pokud na majetku jiného subjektu vznikne škoda alespoň 150 mil. Kč, nebo 

c) trestných činů neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle 
§ 230 trestního zákoníku, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla 
k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 trestního zákoníku, poškození 
záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače 
z nedbalosti podle § 232 trestního zákoníku, obecného ohrožení podle § 272 trestního 
zákoníku, nedovoleného ozbrojování podle § 279 trestního zákoníku, vývoje, výroby 
a držení zakázaných bojových prostředků podle § 280 trestního zákoníku, nedovolené 
výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky podle § 281 trestního 
zákoníku, nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného 
materiálu podle § 282 trestního zákoníku, nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku, pokud 
z okolností případu vyplývá souvislost s některým trestným činem uvedeným v odstavci 1 
písm. h) nebo i) nebo v odstavci 2. 

____________________  
3e) § 129 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 

3f) § 233 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) trestního zákoníku. 

3g) § 233 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. 

3h) Úmluva o potírání penězokazectví, vyhlášená pod č. 15/1932 Sb. 

3i) § 20 odst. 1 trestního řádu. 

3j) § 23 odst. 1 trestního řádu. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAKUBYDW3)


	IV.
	Platné znění vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

	§ 15



