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V.
Platná znění zákona o soudech a soudcích a příslušných částí souvisejících zákonů
s vyznačením navrhovaných změn
Novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2001
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů
(zákon o soudech a soudcích)
ČÁST PRVNÍ
SOUDY, SOUDCI, PŘÍSEDÍCÍ A STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ

§3
(1) V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; obsazení soudu stanoví
zákony o řízení před soudy.
(2) V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací a jiné
činnosti soudů podílejí justiční čekatelé kandidáti, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci,
soudní tajemníci a soudní vykonavatelé.
§ 30
(1) Krajský soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedů soudu, předsedů senátů
a dalších soudců.
(2) Rozhodovací činnost krajského soudu vykonávají soudci a přísedící. Předseda
a místopředsedové krajského soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu
krajského soudu a státní správu okresních soudů, které patří do jeho obvodu, v rozsahu
stanoveném tímto zákonem. Předsedové senátu kromě rozhodovací činnosti též organizují
a řídí činnost senátů.
(3) V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací činnosti
krajského soudu podílejí vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé kandidáti a soudní tajemníci.
§ 31
(1) Krajský soud rozhoduje v senátech v případech stanovených zákony o řízení
před soudy. V ostatních případech rozhoduje samosoudce. Samosoudci rozhodují v
případech stanovených zákony o řízení před soudy.
(2) Senáty krajského soudu se skládají z předsedy senátu a 2 soudců.
(2) Senáty krajského soudu se skládají z
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a) předsedy senátu a 2 přísedících, jestliže rozhodují jako soudy prvního stupně v trestních
věcech,
b) předsedy senátu a 2 soudců. v ostatních případech.
(3) Samosoudcem je předseda senátu nebo soudce. Předsedou senátu může být pouze
soudce.
§ 34
(1) Okresní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů
soudu, předsedů senátů a dalších soudců.
(2) Rozhodovací činnost okresního soudu vykonávají soudci a přísedící. Předseda a
místopředseda nebo místopředsedové okresního soudu vykonávají kromě rozhodovací
činnosti také státní správu okresního soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Předsedové
senátu kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost senátů.
(3) V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací činnosti
okresního soudu podílejí vyšší soudní úředníci, justiční čekatelé kandidáti, soudní tajemníci
a soudní vykonavatelé.
§ 35
(1) Okresní soud rozhoduje samosoudcem. Okresní soud rozhoduje v případech
stanovených zákony o řízení před soudy v senátech; v ostatních případech rozhoduje
samosoudcem.
(2) Samosoudcem je soudce. Senáty okresního soudu se skládají z předsedy senátu a
2 přísedících.
(3) Samosoudcem je předseda senátu nebo soudce.
§ 36b
Asistent soudce může vykonávat práci ve zkrácené pracovní době nebo v odlišné
týdenní pracovní době. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí minimálně 20 hodin
týdně. Pro účely doby právní praxe podle § 110 odst. 2 se doba započte poměrně.
§ 40
(1) Základem vnitřní organizace soudu jsou soudní oddělení vytvořená podle senátů
nebo samosoudců; takto vytvořený počet soudních oddělení odpovídá tomu, jaké počty
soudců stanovilo Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) pro každý soud [§ 123
odst. 1 písm. a)]. každý soudce podle počtu soudců stanoveného Ministerstvem
spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) pro každý soud (§ 123 odst. 1 písm. a)) se zařadí
alespoň do jednoho soudního oddělení.
(2) U Nejvyššího soudu se soudní oddělení vytváří v rámci jednotlivých kolegií.
(3) U krajských a okresních soudů, v jejichž obvodu jsou zřízeny pobočky (§ 13), se
vytváří soudní oddělení též v rámci poboček.
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(4) Administrativní a jiné kancelářské práce pro jedno nebo více soudních oddělení
provádí soudní kancelář. Společné útvary vykonávají úkony pro celý soud.
§ 42
(1) V rozvrhu práce soudu se zejména
a) jmenovitě určují soudci tvořící senát, samosoudci, přísedící, asistenti soudců, vyšší soudní
úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé, kteří budou působit v jednotlivých soudních
odděleních,
b) stanovuje okruh věcí, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu (§ 13),
c) určuje specializace soudním oddělením podle jiného právního předpisu,
d) stanovují pravidla přidělování věcí soudním oddělením; pravidla přidělování věcí se
současně stanoví tak, aby
1. byla zajištěna specializace soudních oddělení podle jiných právních předpisů,
2. věci, které se projednávají a rozhodují na pobočce soudu, připadly soudnímu
oddělení působícímu na této pobočce, a
3. pracovní vytížení jednotlivých soudních oddělení bylo, pokud je to možné, stejné,
e) určují soudci, kteří budou zastupovat v jednotlivých odděleních soudce, kteří nemohou věc
projednat a rozhodnout z důvodu své nepřítomnosti, z důvodu vyloučení, nebo z jiných
důvodů stanovených zákonem,
f) určuje zastupování asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků a
soudních vykonavatelů působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že
nemohou provést úkony ve věci z důvodu nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných
vážných důvodů.
(2) Rozvrhem práce pro příští kalendářní rok nebo změnou rozvrhu práce nesmí být
dotčeno rozdělení věcí a, pokud je to možné, ani zařazení soudců a přísedících do
jednotlivých soudních oddělení, provedené před jejich účinností. To neplatí, nebyl-li ve věci
učiněn žádný úkon nebo došlo-li ke zřízení nového soudního oddělení nebo jeho zrušení.
(3) Změna rozvrhu práce je účinná ode dne následujícího po jejím vydání, nebyl-li
určen den pozdější.
§ 42e
Stanoví-li tak rozvrh práce, přidělí se po skončení nepřítomnosti uvedené v § 42b odst. 3
písm. a) přerozdělené insolvenční věci nebo některé z těchto věcí soudnímu oddělení, kterému
byly původně přiděleny.
§ 42e
Stanoví-li tak rozvrh práce, přidělí se přerozdělené insolvenční věci nebo některé
z těchto věcí po skončení nepřítomnosti uvedené v § 42b odst. 3 písm. a) nebo po
skončení dočasného přidělení tomu soudnímu oddělení, kterému byly přiděleny před
přerozdělením.
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§ 43
(1) Předseda soudu zařazuje justiční čekatele kandidáty do jednotlivých soudních
oddělení v souladu s účelem jejich přípravné služby odborné přípravy.
(2) Zařazení justičního čekatele kandidáta do soudního oddělení ani změna v tomto
zařazení se nepovažuje za opatření týkající se rozvrhu práce.
§ 44
(1) Nemůže-li věc v určeném soudním oddělení projednat a rozhodnout soudce nebo
senát stanovený rozvrhem práce [§ 42 odst. 1 písm. a) a d)], předseda soudu stanoví, který
jiný soudce nebo senát věc projedná a rozhodne.
(2) Brání-li náhlá překážka nebo překážka krátkodobé povahy soudci, vyššímu
soudnímu úředníku, soudnímu tajemníku, soudnímu vykonavateli nebo justičnímu čekateli
kandidátovi provést ve věci jednotlivé úkony, určí předseda soudu, kdo místo něj potřebné
úkony provede.

HLAVA II
SOUDCI A PŘÍSEDÍCÍ
Díl 1
Ustanovování soudců a přísedících
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 60
Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího
(1) Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky (dále
jen "občan"), který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální
vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku
nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k
určitému soudu.
(2) Podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 nesplňuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí
prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(3) Předpokladem pro ustanovení soudcem je též vysokoškolské vzdělání získané
řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké
škole v České republice, a složení odborné justiční zkoušky a úspěšné absolvování
výběrového řízení na funkci soudce.
(4) Další předpoklady pro ustanovení soudcem nebo přísedícím stanoví zvláštní právní
předpis.1)
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(5) Za odbornou justiční zkoušku se považuje též advokátní zkouška, závěrečná
zkouška právního čekatele, notářská zkouška a odborná exekutorská zkouška. Stejné účinky
má výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.
___________________
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
1)

§ 61
Funkční období
(1) Soudci jsou jmenováni do funkce bez časového omezení.
(2) Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.
§ 62
Slib
(1) Soudci po jmenování do funkce a přísedící po zvolení do funkce skládají tento slib:
"Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu
vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat
nezávisle, nestranně a spravedlivě.".
(2) Složení slibu se neopakuje, byl-li přísedící zvolen znovu.
(2) Slib skládají soudci do rukou prezidenta republiky.
(3) Slib skládají
a) soudci do rukou prezidenta republiky,
b) přísedící do rukou předsedy soudu, k němuž byli zvoleni.
(4)(3) Odmítnutí složení slibu nebo jeho složení s výhradou má za následek, že se na
soudce hledí, jako by nebyl jmenován a na přísedícího jako by nebyl zvolen.

Oddíl 2
Jmenování soudců a volba přísedících
§ 63
Jmenování soudců
Soudce jmenuje do funkce prezident republiky.
Volba přísedících
§ 64
5
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(1) Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního
soudu. V hlavním městě Praze volí přísedící obvodních soudů zastupitelstva městské části v
obvodu příslušného obvodního soudu.
(2) Přísedící krajských soudů volí zastupitelstva krajů, jejichž území je alespoň zčásti
v obvodu příslušného krajského soudu. V hlavním městě Praze volí přísedící Městského
soudu v Praze zastupitelstvo hlavního města Prahy.
(3) Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva. K
navrženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu.
(4) Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu2) v obvodu
zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo
který v těchto obvodech pracuje.
____________________
§10 až 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
2)

§ 65
(1) Počet přísedících, kteří mají být pro příslušný okresní nebo krajský soud zvoleni,
stanoví předseda příslušného soudu. Při stanovení počtu přísedících je třeba přihlížet k tomu,
aby jednotliví přísedící zpravidla nezasedali více než 20 dnů v kalendářním roce.
(2) Je-li v obvodu příslušného soudu více zastupitelstev nebo patří-li do obvodu
příslušného soudu území více krajů, stanoví předseda příslušného soudu potřebný počet
přísedících zvlášť pro jednotlivá zastupitelstva; přihlíží přitom k počtu obyvatelstva příslušné
obce, její městské části, kraje nebo části území v obvodu soudu.
§ 66
(1) Přísedící vykonává svou funkci ode dne následujícího po dni složení slibu. Jestliže
slib neskládá (§ 62 odst. 2), vykonává přísedící svou funkci ode dne následujícího po dni
zvolení.
(2) Osvědčení o zvolení vydá předseda příslušného soudu přísedícímu po složení slibu
nebo, jestliže slib neskládá, po opětovném zvolení.

Díl 2
Postavení soudců a přísedících
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 74
(1) Funkce soudce a přísedícího je veřejnou funkcí.
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(2) Funkce soudce není slučitelná s funkcemi a činnostmi, o nichž to stanoví zákon. S
výjimkou funkce předsedy soudu nebo místopředsedy soudu nesmí soudce současně s
výkonem funkce soudce zastávat žádnou jinou funkci ve veřejné správě. Funkce přísedícího
není slučitelná s funkcí člena komory Parlamentu, jakož i s jinými činnostmi, o nichž to
stanoví zákon.
§ 77
Orgán, který zahájil trestní stíhání proti přísedícímu, o tom vyrozumí předsedu
příslušného soudu a zastupitelstvo, které přísedícího zvolilo.

Oddíl 2
Práva a povinnosti soudců a přísedících
§ 79
(1) Soudci a přísedící jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni pouze
zákonem. Jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v
přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných
v souladu se zákonem.
(2) Nikdo nesmí narušovat nebo ohrožovat nezávislost a nestrannost soudců a
přísedících.
§ 80
(1) Soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu
funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské
funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Soudce
je povinen podávat oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích
podle zvláštního právního předpisu.
(2) V zájmu záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce soudce
zejména
a) je povinen prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst,
b) je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti
soudcovské funkce,
c) je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž důsledkem
by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví,
d) se nesmí při výkonu své funkce nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným
míněním a sdělovacími prostředky,
e) musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení přistupovat bez
ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných
předsudků,
f) dbá svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována.
7
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(3) Soudce je povinen vykonávat svou funkci v souladu se zájmem na řádném výkonu
soudnictví. Při své rozhodovací činnosti soudce zejména
a) je povinen poskytnout každému účastníku řízení nebo straně soudního řízení anebo jejich
zástupcům plnou možnost k uplatnění jejich práv; nesmí však od nich, s výjimkou případů
stanovených zákony o řízení před soudy, jednostranně přijímat nebo jim podávat informace
nebo s nimi jednat o skutkové podstatě projednávané věci nebo o procesních otázkách, které
na ni mohou mít vliv,
b) dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelně a pečlivě odůvodněno.
(4) Soudce je povinen při své činnosti mimo výkon funkce soudce a při výkonu svých
politických práv si počínat tak, aby tato činnost neohrožovala nebo nenarušovala důvěru v
nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu nebo nenarušovala důstojnost
soudcovské funkce anebo mu nebránila v řádném výkonu funkce soudce.
(5) Soudce je povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát o to, aby
nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důvěru v
nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Soudce zejména
a) nesmí umožnit, aby jeho funkce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů,
b) nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu, zastupovat
účastníky soudního řízení nebo jako zmocněnec poškozeného nebo zúčastněné osoby v
soudním nebo správním řízení, s výjimkou zákonného zastoupení a případů, v nichž půjde o
zastupování dalšího účastníka řízení, v němž je účastníkem i sám soudce.
(6) Soudce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním soudcům, jiným osobám
vykonávajícím právnická povolání a k ostatním zaměstnancům soudu a k účastníkům nebo
stranám soudního řízení. Ve vztahu k zástupcům účastníků nebo zástupcům stran soudního
řízení je povinen se zdržet projevů sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů.

§ 83
(1) Soudce přispívá svými znalostmi a zkušenostmi při odborné přípravě a při
odborném vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních kandidátů a právních čekatelů a
dalších zaměstnanců soudů a státních zastupitelství, organizovaném Justiční akademií,
ministerstvem, soudem nebo státním zastupitelstvím.
(2) Nebrání-li tomu plnění jeho povinností při výkonu soudnictví, může soudce
přispívat svými znalostmi a zkušenostmi též při odborné přípravě notářů, advokátů, soudních
exekutorů, advokátních koncipientů, notářských koncipientů, notářských kandidátů,
exekutorských koncipientů a exekutorských kandidátů.
(3) Využít znalostí a schopností soudce k odborné přípravě a k odbornému vzdělávání
podle odstavců 1 a 2 lze jen s jeho souhlasem.
(4) Výkon činností podle odstavců 1 a 2 se považuje za výkon soudcovské funkce.

§ 85
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(1) Soudce nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do funkce, až do zániku
funkce soudce kromě výkonu funkce soudce a funkcionáře soudu, anebo činností spojených s
dočasným přidělením k ministerstvu nebo k Justiční akademii, zastávat žádnou jinou placenou
funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku včetně
členství v orgánech bytových družstev, společenství vlastníků jednotek a jiných
právnických osob, jejichž hlavní předmět činnosti je zaměřen na uspokojování bytových
potřeb svých členů, a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické, a umělecké,
sportovní a činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v poradních orgánech komor
Parlamentu,1) a to za předpokladu, že taková činnost nenarušuje důstojnost soudcovské funkce
nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví.
(2) Výkon funkce soudce je neslučitelný s členstvím v politické straně nebo
v politickém hnutí.
§ 85a
Soudce je povinen učinit nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku
oznámení o své výdělečné činnosti v souladu s § 85 odst. 1 za předchozí kalendářní rok,
a to s výjimkou správy vlastního majetku. Oznámení o výdělečné činnosti je podáváno
předsedovi příslušného soudu. Soudce v oznámení uvede informace týkající se předmětu
a způsobu vykonávané činnosti, subjektu, pro který byla tato činnost vykonávána, místa
výkonu činnosti a časového rozsahu této činnosti. Obdobně oznámí i neplacený výkon
funkce ve statutárních, řídících a kontrolních orgánech podnikajících právnických osob.
Oznámení se podávají na formuláři, který zveřejní ministerstvo na svých internetových
stránkách.
____________________
§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
1)

Oddíl 6
Některá ustanovení o postavení přísedícího
§ 93
Náhrady za vykonávání funkce přísedícího
(1) Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, přísluší za
dobu, po kterou vykonávají funkci přísedícího nebo plní jiné povinnosti spojené s touto
funkcí, náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhradu mzdy je povinen poskytovat stát.
(2) Přísedícím, kteří nejsou v pracovním poměru, nahrazuje ušlý výdělek za dobu
výkonu funkce přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí stát. Způsob a
výši náhrady stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce
přísedícího nebo jiných povinností spojených s touto funkcí. Způsob náhrad stanoví
ministerstvo vyhláškou.
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(4) Přísedícím přísluší mimo náhrady podle předchozích odstavců za každý den
jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto paušální náhradu vyplácí stát ve výši,
kterou určí ministerstvo vyhláškou.

Díl 3
Zánik funkce soudce a funkce přísedícího
Oddíl 1
Zánik funkce
Zánik funkce přísedícího
§ 96
Funkce přísedícího zaniká
a) uplynutím funkčního období, na které byl do funkce zvolen,
b) dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně
nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti,
c) dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl přísedící omezen ve svéprávnosti,
d) dnem, kdy přísedící pozbyl státní občanství České republiky,
e) smrtí nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl přísedící prohlášen za mrtvého.
§ 97
(1) Na návrh příslušného předsedy soudu může být přísedící ze své funkce odvolán
zastupitelstvem, které ho zvolilo, jestliže
a) závažným způsobem porušil povinnosti přísedícího,
b) přestal splňovat předpoklady uvedené v § 60 odst. 1 a 4,
c) jeho zdravotní stav mu nedovoluje řádně vykonávat povinnosti přísedícího.
(2) Před rozhodnutím o odvolání přísedícího z funkce si zastupitelstvo vyžádá jeho
vyjádření.
(3) Funkce přísedícího zaniká dnem rozhodnutí zastupitelstva o jeho odvolání.
§ 98
(1) Přísedící se může své funkce vzdát.
(2) Funkce přísedícího zanikne dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení
přísedícího o vzdání se funkce doručeno zastupitelstvu, které ho do funkce zvolilo.
§ 101
10
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Dočasné zproštění výkonu funkce přísedícího
(1) Přísedící může být dočasně zproštěn výkonu své funkce, jestliže
a) je trestně stíhán, a to do pravomocného skončení trestního stíhání,
b) byl podán návrh na jeho odvolání, a to na dobu do rozhodnutí o návrhu na odvolání.

(2) O dočasném zproštění výkonu funkce přísedícího rozhoduje předseda příslušného
soudu.
(3) K dočasnému zproštění výkonu funkce přísedícího dojde dnem, v němž mu bylo
doručeno rozhodnutí o dočasném zproštění, nebyl-li v rozhodnutí uveden den pozdější.
§ 105
(1) Předsedu okresního soudu jmenuje z řad soudců na návrh předsedy krajského
soudu ministr spravedlnosti. Místopředsedu nebo místopředsedy okresního soudu jmenuje z
řad soudců na návrh předsedy okresního soudu ministr spravedlnosti.
(2) Funkční období předsedy a místopředsedy okresního soudu je 7 let.
(3) Předsedy senátů okresního soudu jmenuje z řad soudců tohoto soudu předseda
krajského soudu, do jehož obvodu okresní soud patří.
§ 105a
(1) Předsedu soudu nelze jmenovat opakovaně do funkce předsedy téhož soudu
nebo soudu téhož stupně.
(2) Místopředsedu soudu nelze jmenovat opakovaně do funkce místopředsedy
téhož soudu nebo soudu téhož stupně.
Oddíl 2
Výběr
§ 105b
(1) Předsedou a místopředsedou soudu může být jmenován soudce, který svými
odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a morálními vlastnostmi dává záruky
řádného výkonu funkce.
(2) Předpokladem pro jmenování předsedy a místopředsedy soudu je výkon
funkce soudce nejméně po dobu 5 let.
(3) Předseda a místopředseda absolvuje odborný vzdělávací program zaměřený
na oblast řízení soudu, a to nejpozději do 2 let ode dne jmenování do funkce předsedy
nebo místopředsedy.
§ 105c
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(1) Návrh na jmenování do funkce předsedy a místopředsedy vrchního,
krajského a okresního soudu podává předseda soudu nebo ministr spravedlnosti na
základě výsledků výběrového řízení.
(2) Výběrové řízení vyhlašuje ministr spravedlnosti nebo předseda soudu.
(3) Ve výběrovém řízení se posuzují osobnostní a odborné předpoklady pro
výkon funkce předsedy nebo místopředsedy soudu, záměry uchazeče spojené s výkonem
funkce, cíle, kterých chce ve funkci dosáhnout, a konkrétní opatření, která navrhuje
k jejich dosažení.
(4) Pro účely výběrového řízení vypracuje
a) předseda soudu nebo jím pověřený místopředseda hodnocení soudce a roční
statistický výkaz soudce,
b) soudcovská rada soudu, ke kterému je uchazeč přidělen, stanovisko soudcovské rady,
a
c) soudcovská rada soudu, u kterého je funkce obsazována, stanovisko soudcovské rady.
(5) Postup při vyhlašování výběrového řízení, náležitosti přihlášky a postup při
zajišťování stanovisek, výkazu a hodnocení soudce a jejich náležitosti stanoví
ministerstvo vyhláškou.
§ 105d
(1) Komise pro výběrové řízení na funkci předsedy má 5 členů. Komisi jmenuje
ministr z řad odborníků z rezortu justice a funkcionářů soudů. Soudci mají ve výběrové
komisi většinu.
(2) Komise pro výběrové řízení na funkci místopředsedy má 3 členy. Komisi
jmenuje předseda soudu z řad odborníků z rezortu justice a funkcionářů soudů.
(3) Formu, obsah a průběh výběrového řízení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Díl 5
Justiční kandidáti a výběrové řízení na funkci soudce
Odborná justiční zkouška
§ 109
(1) Odborná justiční zkouška se skládá před zkušební komisí jmenovanou
ministrem spravedlnosti. Zkušební komise má 5 členů z řad soudců, zaměstnanců
ministerstva a dalších odborníků právní teorie a praxe.
(2) Odborná justiční zkouška se skládá z písemné a ústní části. Je zaměřena
především na odvětví práva, která soudy aplikují při výkonu své působnosti, a na právní
předpisy, které se vztahují k organizaci soudů a k postavení a povinnostem soudců.
(3) Formu, obsah a průběh vykonání odborné justiční zkoušky stanoví
ministerstvo vyhláškou.
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§ 110
(1) Ministerstvo umožní asistentovi soudce vykonat odbornou justiční zkoušku,
a to nejpozději do 6 měsíců od doručení žádosti.
(2) Podmínkou podání žádosti je výkon právní praxe po dobu 3 let, z toho
nejméně po dobu 1 roku výkon funkce asistenta soudce.
(3) Do doby právní praxe se započítává doba výkonu funkce asistenta státního
zástupce, právního čekatele, soudce Ústavního soudu, praxe advokátního koncipienta,
notářského
kandidáta,
notářského
koncipienta,
exekutorského
kandidáta,
exekutorského koncipienta, vyššího soudního úředníka, zaměstnance ve služebním
poměru v oboru služby legislativa a právní činnost zařazeného ve 13. a vyšší platové
třídě a asistenta Veřejné ochránkyně práv. Ministerstvo výjimečně může započítat do
doby právní praxe dobu jiné právnické činnosti, a to nejdéle v rozsahu 1 roku.
(4) Ten, kdo při odborné zkoušce neuspěl, může do 1 měsíce ode dne konání
odborné justiční zkoušky požádat o její opakování. Ministerstvo umožní opakování
nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání odborné justiční zkoušky. Odbornou
justiční zkoušku lze opakovat pouze jednou.
§ 111
(1) Ministerstvo za stejných podmínek umožní vykonat odbornou justiční
zkoušku vyššímu soudnímu úředníkovi, který získal vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice,
soudci Ústavního soudu a asistentovi Veřejného ochránce práv.
(2) Ministerstvo umožní vykonat odbornou justiční zkoušku občanovi, který
získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na
vysoké škole v České republice, je zaměstnancem ve služebním poměru v oboru služby
legislativa a právní činnost, je zařazen ve 13. a vyšší platové třídě, vykonává právní
praxi v oboru služby minimálně 5 let a v posledním služebním hodnocení dosáhl
vynikajících výsledků. Poplatek za umožnění vykonání odborné justiční zkoušky je
5 000 Kč.
Justiční kandidát
§ 112
(1) Výběrové řízení na pozici justičního kandidáta vyhlašuje předseda krajského
soudu se souhlasem ministerstva.
(2) Výběrová komise má 5 členů a skládá se ze soudců, zaměstnanců ministerstva
a zástupce Justiční akademie.
(3) Způsob výběrového řízení, formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo
vyhláškou.
§ 113
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(1) Justičním kandidátem se může stát jen ten, kdo složí do rukou předsedy
krajského soudu slib a splňuje předpoklady pro výkon funkce soudce s výjimkou věku
a výběrového řízení na funkci soudce.
(2) Slib justičního kandidát zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit
právním řádem České republiky, že se budu svědomitě připravovat na výkon funkce
soudce a že si osvojím zásady soudcovské etiky."
§ 114
(1) Odborná příprava justičního kandidáta trvá 1 rok. Odborná příprava se
vykonává v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou. Za stát pracovní smlouvu
s justičním kandidátem uzavírá a v pracovněprávních vztazích s justičním kandidátem
jedná krajský soud.
(2) Pracovní poměr se sjedná na dobu určitou v trvání 14 měsíců. Nedosáhne-li
doba odborné přípravy v době trvání pracovního poměru délky 12 měsíců, lze se
souhlasem justičního kandidáta pracovní poměr prodloužit o dobu potřebnou
k dosažení této délky přípravné služby, nejdéle však o 6 měsíců. Pracovní poměr
s justičním kandidátem se prodlouží o potřebnou dobu, jestliže nedosáhl doby přípravné
služby v trvání 12 měsíců pro nepřítomnost v práci z důvodu těhotenství nebo péče o
nezletilé dítě po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené.
(3) Odbornou přípravu je možné vykonávat ve zkrácené pracovní době nebo
odlišně upravit týdenní pracovní dobu. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí
minimálně 20 hodin týdně. Odborná příprava justičního kandidáta se přiměřeně
prodlouží v návaznosti na úpravu pracovní doby.
(4) Nevykonává-li justiční kandidát odbornou přípravu z důvodu překážek
v práci na jeho straně nebo omluvené nepřítomnosti v práci, započítají se mu do doby
odborné přípravy nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů.
§ 115
(1) Justiční kandidát vykonává svoji činnost v souladu se zákonem a s pokyny,
které mu udělí příslušný předseda senátu nebo samosoudce. Justiční kandidát je
oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí
ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.
(2) V závěru odborné přípravy vyhotoví předseda krajského soudu hodnocení
justičního kandidáta.
(3) Obsahovou náplň odborné přípravy a podrobnosti náležitostí formuláře
hodnocení a postup při hodnocení justičního kandidáta stanoví ministerstvo vyhláškou.
Výběrové řízení na funkce soudce
§ 116
(1) Výběrové řízení na funkci soudce vyhlašuje ministr. Výběrové řízení se skládá
z písemné a ústní částí a psychologického vyšetření.
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(2) Psychologické vyšetření provádí psychologické pracoviště Justiční akademie.
Psychologické vyšetření slouží k ověření osobnostních předpokladů pro výkon funkce
soudce.
(2) Výběrová komise má 5 členů a skládá se ze soudců a odborníků z rezortu
justice. Soudci mají ve výběrové komisi většinu.
§ 117
(1) Předpokladem pro přihlášení do výběrového řízení je absolvování odborné
přípravy justičního kandidáta v posledních 5 letech předcházejících okamžiku podání
přihlášky do výběrového řízení.
(2) Stejné účinky jako odborná příprava justiční kandidáta má
a) výkon funkce státního zástupce, praxe advokáta, notáře a exekutora po dobu 10 let a
b) výkon právní praxe ve služebním poměru v oboru legislativa a právní činnost ve
13. a vyšší platové třidě po dobu 15 let.
(3) Způsob výběrového řízení, formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo
vyhláškou.
§ 123
(1) Ministerstvo vykonává státní správu Nejvyššího soudu a vrchních, krajských a
okresních soudů tím, že
a) zajišťuje chod soudů po stránce organizační, zejména každoročně stanoví s ohledem na
množství projednávaných věcí pro každý soud počty soudců, asistentů, vyšších soudních
úředníků, soudních tajemníků, vykonavatelů a dalších zaměstnanců u něj působících; u
Nejvyššího soudu je stanoví po dohodě s předsedou tohoto soudu a u ostatních soudů po
vyjádření příslušného předsedy soudu,
b) zajišťuje způsobem stanoveným tímto zákonem chod soudů po stránce personální,
c) zajišťuje chod soudů tím, že zabezpečuje financování jejich hospodaření a materiálního
zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a provádí kontroly
hospodaření,
d) stanoví krajským soudům v rámci schváleného rozpočtu kapitoly prostředky státního
rozpočtu určené na hospodaření krajského soudu a okresních soudů v jeho obvodu minimálně
v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu,
e) řídí a kontroluje výkon státní správy prováděný předsedy soudů ve věcech majetku státu a
státního rozpočtu a stanoví působnost k výkonu státní správy soudů prováděnému předsedy
soudů v ostatních věcech,
f) řídí a organizuje odbornou přípravu justičních kandidátů, zejména stanoví pro každý
krajský soud počty justičních kandidátů,
g) organizuje a zajišťuje odborné justiční zkoušky (§ 114 až 117),
h) schvaluje statut Justiční akademie a dohlíží na její vzdělávací a jinou činnost,
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i) organizuje a řídí odbornou přípravu vyšších soudních úředníků, soudních vykonavatelů a
dalších zaměstnanců soudů,
j) koordinuje a usměrňuje odbornou průpravu přísedících k výkonu jejich funkce,
kj) sleduje chod práce soudních kanceláří,
lk) organizuje a řídí výkon znalecké a tlumočnické činnosti v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem,8)
ml)k) usměrňuje a řídí využívání informačních technologií,
nm)l) organizuje, řídí a kontroluje zabezpečení úkolů obranného a civilního nouzového
plánování, ochrany utajovaných informací, bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a
úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
on)m) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
(2) Ministerstvo sleduje a hodnotí postup vrchních, krajských a okresních soudů v
řízení a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání a soudcovské
etiky a zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům. K tomuto účelu ministerstvo, a to i s
využitím elektronické evidence věcí, vedených u jednotlivých soudů,
a) sleduje a vyhodnocuje stav soudních agend na základě výkazů a justiční statistiky,
b) provádí prověrky soudních spisů a prověrky úrovně soudních jednání,
c) vyřizuje stížnosti fyzických a právnických osob na postup soudů (dále jen "stížnosti").
(3) Ministerstvo sleduje postup vrchních, krajských a okresních soudů při tvorbě a
změnách rozvrhu práce, vydané rozvrhy práce a rozdělování věcí podle rozvrhu práce.
(4) Získá-li ministerstvo v rámci plnění svých úkolů poznatky o nejednotnosti
soudního rozhodování, dává Nejvyššímu soudu podněty k zaujetí stanoviska podle § 14 odst.
3.
____________________
8)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
§ 126

(1) Předseda krajského soudu vykonává státní správu krajského soudu a okresních
soudů v jeho obvodu tím, že
a) zajišťuje chod krajského soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména
stanoví počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními
úředníky, soudními tajemníky a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci soudců,
b) prostředky státního rozpočtu, stanovené správcem kapitoly státního rozpočtu, rozepisuje
pro hospodaření krajského soudu a pro hospodaření okresních soudů v jeho obvodu
minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu nebo
správcem kapitoly státního rozpočtu,
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c) pro účely rozpočtových opatření a vystavování limitů podle rozpočtových pravidel plní
vůči okresním soudům v jeho obvodu funkci správce kapitoly státního rozpočtu,
d) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,
e) pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků,
soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u krajského soudu a u okresních
soudů v jeho obvodu a zajišťuje pravidelné vzdělávání asistentů soudců,
f) s přihlédnutím k vyjádření Justiční akademie zajišťuje výběr justičních čekatelů kandidátů
a s vybranými uchazeči uzavírá pracovní smlouvu,
g) řídí a kontroluje přípravnou službu justičních čekatelů odbornou přípravu justičních
kandidátů v obvodu krajského soudu a její výkon,
h) řídí a kontroluje výkon státní správy okresních soudů prováděný jejich předsedy,
i) pečuje o odbornou průpravu přísedících krajského soudu k výkonu jejich funkce a
organizuje a koordinuje odbornou průpravu přísedících okresních soudů k výkonu jejich
funkce,
ji) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,
kj) dohlíží na vedení seznamu znalců a tlumočníků,
lk) zajišťuje poskytování informací krajským soudem podle zvláštního právního předpisu,9)
ml) kontroluje činnost ředitele správy krajského soudu,
nm) zajišťuje bezpečnost krajského soudu a úkoly krizového řízení,
on) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
(2) Předseda krajského soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské
etiky v řízeních, vedených u krajského soudu a u okresních soudů v jeho obvodu, a o to, aby v
těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím
elektronické evidence věcí, vedených u krajského a okresních soudů,
a) provádí prověrky soudních spisů,
b) dohlíží na úroveň soudních jednání,
c) vyřizuje stížnosti.
(3) Předseda krajského soudu kontroluje postup krajského soudu při rozdělování věcí
podle rozvrhu práce.
(4) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda krajského
soudu ministerstvu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že jsou splněny
podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že podnět podaný
nebo postoupený mu předsedou okresního soudu nesplňuje podmínky podle zákona o trestním
řízení soudním (trestní řád), postoupí ho se svým stanoviskem ministerstvu.
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(5) Ředitel správy krajského soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,
a) zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,
b) vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,
c) zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,
d) plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.
____________________
9)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
§ 127
(1) Předseda okresního soudu vykonává státní správu okresního soudu tím, že

a) zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační; za tím účelem zejména stanoví
počty přísedících tohoto soudu, zajišťuje řádné obsazení soudu vyššími soudními úředníky,
soudními tajemníky, soudními vykonavateli a dalšími zaměstnanci a vyřizuje personální věci
soudců,
b) dohlíží na přípravnou službu justičních čekatelů odbornou přípravu justičních
kandidátů po dobu jejího výkonu u okresního soudu,
c) dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování,
d) pečuje o zvyšování odborné úrovně vyšších soudních úředníků, soudních tajemníků,
soudních vykonavatelů a ostatních zaměstnanců působících u tohoto soudu,
e) pečuje o odbornou průpravu přísedících okresního soudu k výkonu jejich funkce,
fe) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,
gf) zajišťuje poskytování informací soudem podle zvláštního právního předpisu,9)
hg) kontroluje činnost ředitele správy okresního soudu,
ih) zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení,
ji) plní další úkoly, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
(2) Předseda okresního soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské
etiky v řízeních, vedených u okresního soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke
zbytečným průtahům. K tomu účelu, a to i s využitím elektronické evidence věcí, vedených u
okresního soudu,
a) provádí prověrky soudních spisů,
b) dohlíží na úroveň soudních jednání,
c) vyřizuje stížnosti.
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(3) V rámci úkolů uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) podává předseda okresního
soudu předsedovi krajského soudu podněty ke stížnostem pro porušení zákona, má-li za to, že
jsou splněny podmínky podle zákona o trestním řízení soudním (trestní řád). Má-li za to, že
podnět předložený mu předsedou senátu nebo jiným soudcem nesplňuje podmínky podle
zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), předloží ho se svým stanoviskem předsedovi
krajského soudu.
(4) Ředitel správy okresního soudu, s výjimkou úkonů, ke kterým je podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů oprávněn pouze předseda soudu,
a) zajišťuje provoz soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční,
b) vyřizuje personální věci zaměstnanců působících u tohoto soudu s výjimkou soudců,
c) zajišťuje řádný chod soudních kanceláří,
d) plní další úkoly související s výkonem státní správy soudu podle pokynů předsedy soudu.
____________________
9)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Díl 4
Justiční akademie
§ 129

(1) Zřizuje se Justiční akademie se sídlem v Kroměříži. Justiční akademie je organizační
složkou státu a účetní jednotkou. Dohled nad činností Justiční akademie vykonává
ministerstvo.
(2) Justiční akademie zejména připravuje a po organizační a odborné stránce zabezpečuje
výchovně vzdělávací akce v rámci přípravy justičních kandidátů a právních čekatelů a
soustavné vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici
a policejních orgánů. Tuto činnost vykonává Justiční akademie v úzké součinnosti se soudy
a státními zastupitelstvími tak, aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám.
§ 130
(1) Orgány Justiční akademie jsou Rada Justiční akademie (dále jen "Rada") a ředitel
Justiční akademie (dále jen "ředitel").
(2) Rada řídí po odborné stránce výchovnou a vzdělávací činnost Justiční akademie,
zejména stanoví celkovou obsahovou náplň vzdělávací činnosti, studijní programy
jednotlivých vzdělávacích akcí a zásady zařazování justičních kandidátů čekatelů, vyšších
soudních úředníků a dalších osob do vzdělávání. Radu tvoří dva zástupci Nejvyššího soudu a
dva zástupci Nejvyššího správního soudu, jmenovaní a odvolávaní předsedy těchto soudů, dva
zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, jmenovaní a odvolávaní nejvyšším státním
zástupcem, a předseda, místopředseda a dalších sedm členů, jmenovaní a odvolávaní
ministrem spravedlnosti ze soudců, státních zástupců, advokátů, notářů, soudních exekutorů,
učitelů právnických fakult vysokých škol akademických pracovníků nebo jiných odborníků;
ministr spravedlnosti jmenuje členy Rady tak, aby většinu v ní tvořili soudci a státní zástupci.
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(3) Ředitel zajišťuje chod Justiční akademie po stránce personální, pedagogické,
organizační, materiální a finanční, a nestanoví-li tento zákon jinak, jedná jejím jménem.
Ředitele jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti po projednání s Radou.
(4) Výkon funkce člena Rady se považuje za překážku v práci z důvodu jiného úkonu
v obecném zájmu.10) Člen Rady má právo na náhradu výdajů v souvislosti s výkonem funkce
člena Rady v rozsahu stanoveném právními předpisy o poskytování cestovních náhrad.11)
Předsedovi, místopředsedovi a členům Rady, kteří nejsou soudci a státní zástupci, přísluší
měsíční odměna za výkon funkce a náhrada výdajů, a to předsedovi ve výši 0,3násobku platu
a náhrady výdajů soudce krajského soudu dle délky právní praxe, místopředsedovi ve výši
0,2násobku a členu ve výši 0,1násobku.
§ 131
(1) Vnitřní organizaci Justiční akademie a podrobnosti o její činnosti upravuje statut,
který vydává ministr spravedlnosti po projednání s Radou.
(2) Součástí Justiční akademie je psychologické pracoviště.
§ 132
Justiční akademie v rámci své výchovné a vzdělávací činnosti zejména
a) organizuje a provádí adaptační kurzy, semináře a přednášky pro justiční kandidáty a
právní čekatele a podílí se na výběru osob, které se ucházejí o přijetí do pracovního poměru
justičního kandidáta nebo, právního čekatele nebo soudce,
b) připravuje a provádí vzdělávací akce zaměřené na zvyšování odborné úrovně soudců a
státních zástupců,
c) zajišťuje odborné vzdělávání dalších osob a plní další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní
předpis nebo ministerstvo.

§ 170
Předseda krajského soudu vyřizuje
a) stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování anebo
narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, přísedícími,
vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky a jinými zaměstnanci působícími u krajského
soudu,
b) podání, jejichž obsahem je nesouhlas se způsobem vyřízení stížnosti v téže věci,
vyřizované předsedou okresního soudu, nejde-li o stížnosti na průtahy v řízení,
c) stížnosti na postup okresního soudu, obsahuje-li podání stížnost na průtahy v řízení nebo
na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení jeho předsedou,
d) stížnosti, k jejichž vyřízení by byl podle § 171 příslušný předseda okresního soudu, je-li
obsahem téže stížnosti i stížnost, k jejímuž vyřízení je příslušný podle písmena a) nebo c).
§ 171
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Předseda okresního soudu vyřizuje stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy, na
nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu,
soudci, přísedícími, vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky, soudními vykonavateli
a jinými zaměstnanci působícími u okresního soudu.

********
Přechodná ustanovení
1. Funkcionáři soudů jmenování do funkce po nabytí účinnosti tohoto zákona musí
splňovat podmínky podle tohoto zákona.
2. Přihlášky k odborné justiční zkoušce, které ministerstvo obdrží přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 6/2002 Sb., ve znění přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Justiční čekatelé přijatí do přípravné služby podle zákona č. 6/2002 Sb., ve znění přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí přípravnou službu podle zákona č.
6/2002 Sb., ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Pro účely výběrového řízení na funkce soudce se za odbornou přípravu justičního
kandidáta považuje přípravná služba justičního čekatele podle zákona č. 6/2002 Sb.,
ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Soudci jmenovaní do funkce po nabytí účinnosti tohoto zákona musí splňovat
předpoklady pro výkon funkce soudce podle tohoto zákona.

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů
§2
Základní zásady trestního řízení
(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví
tento zákon.
(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze
na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.
(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon
nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení
z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů;
s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn
majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci
projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod
a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká
republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové
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úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné
míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasahujících do plnění těchto
povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí.
(5) Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi
uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci,
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.
Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat
všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení
objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti
svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem
státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy.
Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby
sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.
(6) Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení
založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.
(7) Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů
a využívají jejich výchovného působení.
(8) Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání
nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen „dohoda o vině
a trestu“), které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní
zástupce.
(9) V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu
nebo samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-li
v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce.
(9) V trestním řízení rozhoduje v řízení před soudem v prvním stupni samosoudce,
v druhém stupni rozhoduje senát. Rozhoduje-li v přípravném řízení soud, rozhodnutí
činí v prvním stupni soudce, v druhém stupni senát. Předseda senátu rozhoduje místo
senátu jen v případech stanovených zákonem.
(10) Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli
projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být
veřejnost vyloučena jen v případech výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně.
(11) Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se
provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají.
(12) Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném, vazebním a neveřejném
zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny.
(13) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení vhodným
způsobem a srozumitelně poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby
a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny
umožnit mu uplatnění jeho práv.
(14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém
jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány
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činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho
ovládá.
(15) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit
poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným
způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení musí
vést s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti.
§ 12
Výklad některých pojmů
(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.
(2) Policejními orgány se rozumějí
a) útvary Policie České republiky,
b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie
České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo
zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo
o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské
službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti
s plněním jejich pracovních úkolů,
c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební
věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence,
d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením
1. celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech,
kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů,
2. právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li
toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky,
3. daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty,
4. daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných
právních předpisů,
e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil
a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských
objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku
státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační
složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit
státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany,
f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků
Bezpečnostní informační služby,
g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech
příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace,
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h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků
Vojenského zpravodajství,
i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech
příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců
České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále
stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím
do působnosti policejního orgánu.
(3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud,
krajský soud, vrchní soud nebo Nejvyšší soud České republiky (dále jen "nejvyšší soud").
(4) Kde tento zákon mluví o okresním soudu, rozumí se tím i obvodní soud, popřípadě
jiný soud se stejnou působností; kde tento zákon mluví o krajském soudu, rozumí se tím
i městský soud v Praze.
(5) Kde tento zákon mluví o předsedovi senátu, rozumí se tím i samosoudce,
nevyplývá-li z povahy věci něco jiného.
(5) (6) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i obvodní státní
zástupce, popřípadě jiný státní zástupce se stejnou působností; kde tento zákon mluví
o krajském státním zástupci, rozumí se tím i městský státní zástupce v Praze.
(6) (7) Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba
a poškozený a v řízení před soudem též státní zástupce a společenský zástupce; stejné
postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která
podala opravný prostředek.
(7) (8) Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný
a odsouzený.
(8) (9) Po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný.
(9) (10) Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl
právní moci.
(10) (11) Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního
stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním
řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných
úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení
trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení
věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti,
jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného
rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování.
(11) (12) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění,
posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek.
24

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

(12) (13) Skutkem podle tohoto zákona se rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného
činu, není-li výslovně stanoveno jinak.

Společné řízení
§ 20
(1) Proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích
pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se
koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná
společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.
(2) Společné řízení o trestném činu, o kterém by měl konat řízení samosoudce,
a o trestném činu, o kterém přísluší konat řízení senátu, koná senát.
§ 24
Rozhodnutí o příslušnosti soudu
(1) Vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je
příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla
podána obžaloba, návrh na potrestání, návrh na schválení dohody o vině a trestu, jemuž byla
věc postoupena podle § 39 zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo mu byla přikázána
nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci
k rozhodnutí o příslušnosti [§ 188 odst. 1 písm. a), § 222 odst. 1, § 257 odst. 1 písm. a),
§ 314p odst. 3 písm. a) 314o odst. 1 písm. a)]. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky
rozhodnými pro určení příslušnosti (§ 16 až 22). Není-li soud, jemuž byla věc předložena
k rozhodnutí, nadřízen soudu podle zákona příslušnému, postoupí věc k rozhodnutí
o příslušnosti tomu soudu, který je společně nadřízen soudu věc předkládajícímu a soudu
podle zákona příslušnému.
(2) Soud, který rozhoduje o příslušnosti soudu, může současně rozhodnout o odnětí
a přikázání věci z důvodu uvedeného v § 25.
§ 30
(1) Z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní
zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti,
že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich
obhájcům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému
orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny
vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.
(2) Soudce nebo přísedící je dále vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, jestliže
byl v projednávané věci činný jako státní zástupce, policejní orgán, společenský zástupce,
obhájce nebo jako zmocněnec zúčastněné osoby nebo poškozeného. Po podání obžaloby nebo
návrhu na schválení dohody o vině a trestu je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení
soudce, který v projednávané věci v přípravném řízení nařídil domovní prohlídku nebo
prohlídku jiných prostor a pozemků, vydal příkaz k zadržení nebo příkaz k zatčení nebo
rozhodoval o vazbě osoby, na niž byla poté podána obžaloba nebo s níž byla sjednána dohoda
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o vině a trestu.
(3) Z rozhodování u soudu vyššího stupně je kromě toho vyloučen soudce nebo přísedící,
který se zúčastnil rozhodování u soudu nižšího stupně, a naopak. Z rozhodování o stížnosti
u nadřízeného orgánu je vyloučen státní zástupce, který napadené rozhodnutí učinil anebo dal
k němu souhlas nebo pokyn.
(4) Z řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je
vyloučen soudce, který se zúčastnil rozhodování v předchozím řízení. Soudce, který se
účastnil rozhodování v řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu, je v dalším řízení vyloučen z rozhodování.
§ 31
(1) O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne orgán, kterého se tyto důvody
týkají, a to i bez návrhu. O vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují, který
rozhoduje v senátě, rozhodne tento senát. O vyloučení soudce nejvyššího soudu rozhodne
jiný senát téhož soudu.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 vět první a druhé je přípustná stížnost.
(3) O stížnosti rozhodne orgán bezprostředně nadřízený orgánu, jenž napadené
rozhodnutí vydal.
§ 51a
(1) Osvědčí-li poškozený,
a) kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví, nebo
b) který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt,
že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé přibráním zmocněnce, rozhodne
na jeho návrh předseda senátu samosoudce soudu, který koná řízení v prvním stupni,
a v přípravném řízení soudce, že má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem
bezplatně nebo za sníženou odměnu. Stejně rozhodne o takovém návrhu poškozeného, který
uplatnil v souladu se zákonem nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo
na vydání bezdůvodného obohacení, není-li vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody
nebo nemajetkové újmy nebo její výši nebo vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného
obohacení zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné.
(2) Poškozený mladší než osmnáct let a zvlášť zranitelná oběť podle zákona o obětech
trestných činů mají nárok, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního
zákoníku), na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně i bez splnění podmínek
podle odstavce 1.
(3) Návrh na rozhodnutí podle odstavce 1 včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho
důvodnost, podává poškozený v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce, který
k němu připojí své vyjádření, a v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc
projednává.
(4) V případě, že si poškozený sám zmocněnce nezvolí, ustanoví jako zmocněnce
za podmínek uvedených v odstavcích 1 nebo 2 předseda senátu samosoudce a v přípravném
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řízení soudce advokáta zapsaného v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
pro právní pomoc podle zákona o obětech trestných činů podle místa působnosti a v pořadí,
jak v něm následují. Není-li to možné nebo účelné, ustanoví zmocněncem jiného advokáta;
ustanovení § 39 odst. 2 a 3 se použijí obdobně. Náklady vzniklé přibráním takového
zmocněnce hradí stát.
(5) Pominou-li důvody, které vedly k ustanovení zmocněnce poškozeného, nebo nemůželi z důležitých důvodů zmocněnec poškozeného nadále zastupovat, rozhodne předseda senátu
a v přípravném řízení soudce i bez návrhu o zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti
zastupovat poškozeného.
(6) Proti usnesení podle odstavců 1, 4 a 5 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 54
(1) V dožádání je třeba uvést spisové údaje, jejichž znalost je nutná k řádnému provedení
úkonu. Je-li třeba, připojí dožadující orgán spisy a poukáže na ty jejich části, kde jsou
potřebné údaje obsaženy. Dožádaný orgán je podle povahy věci a podle toho, co při provádění
úkonu vyšlo najevo, oprávněn i povinen provést i další nezbytné úkony, zejména vyslechnout
další osoby a dotazovat se na okolnosti v dožádání neuvedené, může-li to přispět k rychlému
a správnému rozhodnutí věci.
(2) Úkony dožádaného soudu koná soudce z povolání; má přitom práva a povinnosti
předsedy senátu.
§ 55b
Některé zvláštnosti protokolace v řízení před soudem
(1) O průběhu hlavního líčení je, nerozhodne-li z důležitých důvodů předseda senátu
samosoudce jinak, pořizován zvukový záznam; ustanovení § 55a odst. 1 věty druhé tím není
dotčeno.
(2) Je-li jako zapisovatel přibrán vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník,
protokol se nediktuje, ale samostatně jej podle zvukového záznamu pořizuje vyšší soudní
úředník nebo protokolující úředník.
(3) Výpovědi osob, které již byly vyslechnuty, se do protokolu o hlavním líčení nebo
ve veřejném zasedání zapisují jen potud, pokud obsahují odchylky nebo dodatky k dřívějším
výpovědím nebo vysvětlením. Státní zástupce nebo obviněný mohou žádat, aby výpověď
učiněná v řízení před soudem nebo její část byla doslovně zaprotokolována; předseda senátu
takové žádosti vyhoví, pokud předmětem výpovědi není jen opakování toho, co je již
zachyceno v protokolu.
(4) Protokol o hlavním líčení nebo veřejném zasedání není třeba písemně vyhotovovat,
jestliže obviněný a státní zástupce prohlásí, že se vzdávají opravného prostředku proti
rozhodnutí a na písemném vyhotovení protokolu o hlavním líčení nebo veřejném zasedání
netrvají, anebo žádná z oprávněných osob nepodá opravný prostředek a rozhodnutí nabude
právní moci. V takovém případě vyhotoví vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník
stručný záznam o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, ve kterém uvede místo
a dobu trvání hlavního líčení nebo veřejného zasedání, přítomné osoby, výrok rozhodnutí
s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, a vyjádření oprávněných osob o využití
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opravných prostředků.
(5) Byl-li zvukový záznam pořízen o průběhu úkonu před soudem a není-li dán důvod
k postupu podle odstavce 4, zaznamená se jeho podstatný obsah již v průběhu úkonu nebo
bezprostředně po jeho ukončení do protokolu.
(6) V řízení před soudem odpovídá za správnost a úplnost protokolace vyšší soudní
úředník nebo protokolující úředník, pokud byl přibrán jako zapisovatel.
(7) Zvukový záznam se uchovává na nosiči informací spolu se spisem, a není-li jeho
připojení ke spisu možné, poznamená se do protokolu nebo stručného záznamu místo jeho
uložení. Výmaz zvukového záznamu nelze provést před skartací spisu.
(8) Provádí-li se úkon mimo budovu soudu a zvukový záznam nelze pořídit, přibere se
k úkonu zapisovatel a předseda senátu mu protokol diktuje.
§ 56
Podpisování protokolu
(1) Protokol o hlavním líčení a líčení podepisuje samosoudce a zapisovatel, protokol
o veřejném a neveřejném zasedání podpisuje předseda senátu a zapisovatel; jiné protokoly
podepíše ten, kdo úkon vykonal, a osoba, které se úkon týká, popřípadě zapisovatel,
tlumočník, znalec nebo jiná osoba přivzatá k úkonu. Je-li úkon prováděn prostřednictvím
videokonferenčního zařízení, osoba, jíž se úkon týká, protokol nepodepisuje. Má-li protokol
o výslechu více stránek, musí vyslýchaná osoba podepsat každou stránku protokolu. Odmítneli vyslýchaný nebo jiná osoba přivzatá k úkonu protokol podepsat, uvede se to v protokolu
s poznamenáním důvodu odmítnutí.
(2) Nemůže-li předseda senátu pro překážku delšího trvání podepsat protokol o hlavním
líčení nebo o veřejném či neveřejném zasedání, podepíše jej jiný člen senátu. Je-li tato
překážka u jiné osoby nebo u samosoudce, poznamená se v protokolu důvod, proč podpis
odpadl.
(2) Nemůže-li samosoudce pro překážku delšího trvání podepsat protokol o hlavním
líčení nebo o veřejném zasedání, poznamená se v protokolu důvod, proč podpis odpadl.
(3) Nemůže-li předseda senátu pro překážku delšího trvání podepsat protokol
o veřejném či neveřejném zasedání, podepíše jej jiný člen senátu.
(4) Nemůže-li protokol pro překážku delšího trvání podepsat jiná osoba než
samosoudce nebo předseda senátu, poznamená se v protokolu důvod, proč podpis
odpadl.
§ 73f
Přítomnost osob při vazebním zasedání
(1) Vazební zasedání se v řízení před soudem koná za stálé přítomnosti samosoudce;
v případech, kdy rozhoduje senát, za stálé přítomnosti všech členů senátu.
(2) Vazebního zasedání se vždy účastní obviněný; jeho účast může být zajištěna
i prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Účast státního zástupce a obhájce při
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vazebním zasedání není nutná.
(3) Vazební zasedání se koná bez účasti veřejnosti.
§ 88
(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody
s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení
podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle
§ 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné
zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy
při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy
při veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle
§ 329 trestního zákoníku, křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivá
výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivé
tlumočení podle § 347 odst. 3 až 5 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin,
k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz
k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím
budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout
jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam
telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení
Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi
obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam
odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak
nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.
(2) Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu
a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně
konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení
pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu
k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či
zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech
a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce;
v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu,
včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu
k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu
zástupci.
(3) Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat, zda i nadále trvají důvody, které
vedly k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Pokud důvody
pominuly, je povinen odposlech a záznam telekomunikačního provozu ihned ukončit, a to
i před skončením doby uvedené v odstavci 2. Tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí
předsedovi senátu, který příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydal,
a v přípravném řízení rovněž státnímu zástupci a soudci.
(4) Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu může soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení
na návrh státního zástupce soudce krajského soudu dobu trvání odposlechu a záznamu
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telekomunikačního provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců.
(5) Bez příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může orgán činný
v trestním řízení nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej provést
i sám, je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního
zákoníku), svěření dítěte do moci jiného (§ 169 trestního zákoníku), omezování osobní
svobody (§ 171 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby
stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti
jednotlivci (§ 352 trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku)
nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pokud s tím uživatel
odposlouchávané stanice souhlasí.
(6) Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu
připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu,
jakož i o orgánu, který záznam pořídil. Ostatní záznamy je povinen policejní orgán označit,
spolehlivě uschovat tak, aby byla zajištěna ochrana před neoprávněným zneužitím záznamů,
a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné trestní věci, než je ta,
v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz
užít tehdy, pokud je v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1,
nebo souhlasí-li s tím uživatel odposlouchávané stanice.
(7) Pokud při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebyly zjištěny
skutečnosti významné pro trestní řízení, je policejní orgán po souhlasu soudu a v přípravném
řízení státního zástupce povinen záznamy bezodkladně zničit po třech letech
od pravomocného skončení věci. Byl-li policejní orgán vyrozuměn o podání mimořádného
opravného prostředku v uvedené lhůtě, zničí záznamy o odposlechu po rozhodnutí
o mimořádném opravném prostředku, případně až po novém pravomocném skončení věci.
Protokol o zničení záznamu o odposlechu zašle policejní orgán státnímu zástupci, jehož
rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předsedovi senátu
samosoudci soudu prvého stupně, k založení do spisu.
(8) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně
skončena, a v řízení před soudem předseda senátu samosoudce soudu prvého stupně
po pravomocném skončení věci, informuje o nařízeném odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu osobu uvedenou v odstavci 2, pokud je známa. Informace
obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu, délku trvání odposlechu a datum jeho ukončení. Součástí informace je poučení
o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh
na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.
Předseda senátu Samosoudce soudu prvního stupně podá informaci bezodkladně
po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně
skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním
zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena,
bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle
§ 174 odst. 2 písm. e).
(9) Informaci podle odstavce 8 předseda senátu samosoudce, státní zástupce nebo
policejní orgán nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení
o trestném činu spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném
činu účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení
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o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se
na spáchání trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo
trestní řízení doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace
sdělena, vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být
zmařen účel trestního řízení, včetně řízení uvedeného v odstavci 6, nebo by mohlo dojít
k ohrožení bezpečnosti státu, života, zdraví, práv a svobod osob.
§ 88a
(1) Je-li třeba pro účely trestního řízení vedeného pro úmyslný trestný čin, na který zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky, pro trestný čin
porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), pro trestný čin podvodu
(§ 209 trestního zákoníku), pro trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému
a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), pro trestný čin opatření a přechovávání
přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního
zákoníku), pro trestný čin nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku), pro trestný
čin nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), pro trestný čin šíření poplašné
zprávy (§ 357 trestního zákoníku), pro trestný čin podněcování k trestnému činu (§ 364
trestního zákoníku), pro trestný čin schvalování trestného činu (§ 365 trestního zákoníku),
nebo pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, zjistit údaje o telekomunikačním provozu, které jsou
předmětem telekomunikačního tajemství anebo na něž se vztahuje ochrana osobních
a zprostředkovacích dat a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak
jeho dosažení podstatně ztížené, nařídí v řízení před soudem jejich vydání soudu předseda
senátu a v přípravném řízení nařídí jejich vydání státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu
soudce na návrh státního zástupce. Příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu musí
být vydán písemně a odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní
smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní
smlouva zavazuje. Vztahuje-li se žádost ke konkrétnímu uživateli, musí být v příkazu
uvedena jeho totožnost, je-li známa.
(2) Státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně
skončena, a v řízení před soudem předseda senátu samosoudce soudu prvního stupně
po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním
provozu osobu uživatele uvedenou v odstavci 1, pokud je známa. Informace obsahuje
označení soudu, který vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu, a údaj
o období, jehož se tento příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě
šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání
zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu. Informaci podá předseda
senátu samosoudce soudu prvního stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní
zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně
po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle
§ 174a a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci
bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle
§ 174 odst. 2 písm. e).
(3) Informaci podle odstavce 2 předseda senátu samosoudce, státní zástupce nebo
policejní orgán nepodá v řízení o zločinu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby nejméně osm let, spáchaném organizovanou skupinou, v řízení
o trestném činu spáchaném ve prospěch organizované zločinecké skupiny, v řízení o trestném
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činu účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 trestního zákoníku), v řízení
o trestném činu účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku) nebo pokud se
na spáchání trestného činu podílelo více osob a ve vztahu alespoň k jedné z nich nebylo
trestní řízení doposud pravomocně skončeno, nebo pokud je proti osobě, jíž má být informace
sdělena, vedeno trestní řízení, anebo pokud by poskytnutím takové informace mohl být
zmařen účel tohoto nebo jiného trestního řízení, nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti
státu, života, zdraví, práv nebo svobod osob.
(4) Příkazu podle odstavce 1 není třeba, pokud k poskytnutí údajů dá souhlas uživatel
telekomunikačního zařízení, ke kterému se mají údaje o uskutečněném telekomunikačním
provozu vztahovat.
§ 127
(1) Poradě a hlasování nesmí být kromě soudců a přísedících zúčastnivších se jednání, jež
rozsudku bezprostředně předcházelo, a zapisovatele přítomen nikdo jiný. O obsahu porady je
nutno zachovat mlčenlivost.
(2) Při hlasování rozhoduje většina hlasů. Nelze-li většiny dosáhnout, připočítávají se
hlasy obžalovanému nejméně příznivé k hlasům po nich příznivějším tak dlouho, až se
dosáhne většiny. Je-li sporné, které mínění je obžalovanému příznivější, rozhodne se o tom
hlasováním.
(3) Každý člen senátu musí hlasovat, i když byl v některé předchozí otázce přehlasován.
Při hlasování o trestu se však mohou hlasování zdržet ti, kdo hlasovali pro zproštění obžaloby;
jejich hlasy se přičítají k hlasu pro obžalovaného nejpříznivějšímu.
(4) Přísedící hlasují před soudci. Přísedící a soudci Soudci mladší hlasují před staršími.
Předseda senátu hlasuje naposledy.
(5) O hlasování se sepíše zvláštní protokol (§ 58).
§ 146
Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje
(1) Orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět, nedotkne-li se
změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. Jde-li o usnesení policejního
orgánu, které bylo vydáno s předchozím souhlasem státního zástupce nebo na jeho pokyn,
může policejní orgán sám stížnosti vyhovět jen s předchozím souhlasem státního zástupce.
(2) Jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti
nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí
a) policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li
o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho
prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci,
b) státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu,
c) předseda senátu okresního samosoudce okresního soudu nadřízenému krajskému soudu,
předseda senátu krajského samosoudce krajského soudu nadřízenému vrchnímu soudu
a předseda senátu vrchního soudu Nejvyššímu soudu; přitom doručí, je-li to potřebné, opis
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stížnosti státnímu zástupci a osobě, která by mohla být rozhodnutím o stížnosti přímo
dotčena,
d) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu státnímu zástupci.
§ 149
(1) Nezamítne-li nadřízený orgán stížnost, zruší napadené usnesení, a je-li podle povahy
věci potřeba nového rozhodnutí, buď
a) rozhodne sám ve věci, nebo
b) uloží orgánu, proti jehož rozhodnutí stížnost směřuje, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
(2) Soud rozhodující o stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání může též, je-li
to pro náležité objasnění věci potřebné, při zrušení napadeného usnesení vrátit věc státnímu
zástupci k došetření, a to i v tom případě, že trestní stíhání bylo zastaveno až po nařízení
hlavního líčení (§ 223 a 231). Ustanovení § 191 platí i tu.
(3) Je-li vadná jen část napadeného usnesení a lze-li ji oddělit od ostatních anebo týká-li
se stížnost jen části usnesení (§ 147 odst. 2), omezí nadřízený orgán své rozhodnutí podle
odstavce 1 jen na onu část.
(4) Záleží-li vada v tom, že v napadeném usnesení některý výrok chybí nebo je neúplný,
může nadřízený orgán, aniž vysloví zrušení napadeného usnesení, buď sám je doplnit, anebo
uložit orgánu, proti jehož rozhodnutí stížnost směřuje, aby o chybějícím výroku rozhodl nebo
neúplný výrok doplnil.
(5) Soud rozhodující o stížnosti může, pokládá-li to za nutné, nařídit, aby věc byla znovu
v prvním stupni projednána a bylo o ní rozhodnuto v jiném složení senátu jiným
samosoudcem anebo jiným soudem téhož druhu a téhož stupně v jeho obvodu.
(6) Orgán, jemuž byla věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí, je při novém
rozhodování vázán právním názorem, který ve věci vyslovil orgán nadřízený, a je povinen
provést úkony, jejichž provedení tento orgán nařídil.
§ 151
Náklady trestního řízení, jež nese stát
(1) Náklady nutné k provedení trestního řízení včetně řízení vykonávacího nese stát;
nenese však vlastní náklady obviněného, zúčastněné osoby a poškozeného, ani vydání
způsobená zvolením obhájce a zmocněnce. Stát však nese náklady na nutnou obhajobu, které
obviněnému vznikly v důsledku podání stížnosti pro porušení zákona.
(2) Obhájce, který byl obviněnému ustanoven, má vůči státu nárok na odměnu a náhradu
hotových výdajů podle zvláštního předpisu2). Nárok je třeba uplatnit do jednoho roku ode dne,
kdy se obhájce dozvěděl, že povinnost obhajovat skončila, jinak nárok zaniká; tento nárok
obhájce, je-li plátcem daně z přidané hodnoty, se zvyšuje o částku odpovídající této dani,
kterou je obhájce povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle
zvláštního právního předpisu3). Ustanovení věty druhé se použije i v případě, kdy obhájce je
společníkem právnické osoby zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon
advokacie3a) a plátcem daně je tato právnická osoba.
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(3) O výši odměny a náhradě hotových výdajů rozhodne na návrh obhájce orgán činný
v trestním řízení, který vedl řízení v době, kdy obhájci povinnost obhajovat skončila, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od podání návrhu. V řízení před soudem
rozhodne předseda senátu samosoudce soudu prvního stupně. Na návrh obhájce může orgán
činný v trestním řízení přijmout opatření, aby obhájci byla poskytnuta ještě před skončením
trestního stíhání přiměřená záloha na odměnu a náhradu hotových výdajů, jestliže je to
odůvodněno dobou trvání trestního stíhání nebo jinými závažnými důvody.
(4) Proti rozhodnutí podle odstavce 3 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
(5) Odměnu a náhradu hotových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich
přiznání, nejpozději do 30 dnů.
(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se přiměřeně užijí na rozhodování o výši odměny
a náhradě hotových výdajů zvoleného obhájce obviněným, který má nárok na bezplatnou
obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu, a ustanoveného zmocněnce poškozeného.

Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši
§ 155
(1) O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby
a s využitím elektronického kontrolního systému při nahrazení vazby a o povinnosti k náhradě
odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem [§ 152 odst. 1 písm. a),
b)] rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu samosoudce soudu prvního stupně.
(2) O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího
vězení rozhodne po výkonu trestu nebo jeho části předseda senátu samosoudce soudu prvního
stupně.
(3) O povinnosti odsouzeného, který byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí
svobody, hradit náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému rozhodne
předseda senátu soudu, který odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody propustil. Při tom
se přiměřeně použijí zvláštní právní předpisy upravující náhrady nákladů spojené s výkonem
trestu domácího vězení a způsob úhrady.
(4) O povinnosti odsouzeného nahradit poškozenému náklady potřebné k účelnému
uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení v trestním řízení nebo jiné náklady související s účastí poškozeného v trestním
řízení a o jejich výši rozhodne po právní moci rozsudku na návrh poškozeného předseda
senátu samosoudce soudu prvního stupně; nárok je třeba uplatnit do jednoho roku od právní
moci odsuzujícího rozsudku, jinak zaniká.
(5) O povinnosti odsouzeného hradit státu náklady vzniklé ustanovením zmocněnce
poškozenému a o jejich výši rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu samosoudce
soudu prvního stupně i bez návrhu.
(6) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 5 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 156
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Jestliže náklady stanovené paušální částkou [§ 152 odst. 1 písm. e) a § 153 odst. 1]
nebyly zaplaceny kolkovými známkami, rozhodne o povinnosti k jejich náhradě po právní
moci rozsudku předseda senátu samosoudce soudu prvního stupně.
§ 158f
Objeví-li se důvod pro použití operativně pátracích prostředků až po zahájení trestního
stíhání, postupuje se podle § 158b až 158e; po podání obžaloby o jejich použití rozhoduje
předseda senátu samosoudce soudu prvního stupně i bez návrhu státního zástupce.

Skončení prověřování
§ 159
(1) Policejní orgán je povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin,
a) do dvou měsíců od jejich přijetí, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, v níž
trestný čin patřící do příslušnosti okresního soudu, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, a o němž se nekoná zkrácené
přípravné řízení,
b) do tří měsíců, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu, a
c) do šesti měsíců, jde-li o věc patřící v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu.
(2) Pokud nebylo oznámení nebo jiný podnět ve lhůtách uvedených v odstavci 1
prověřeno, policejní orgán státnímu zástupci písemně zdůvodní, proč nebylo možné
v zákonem stanovené lhůtě prověřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou
dobu bude prověřování pokračovat. Státní zástupce může pokynem policejnímu orgánu
jednak změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny, jednak stanovit odlišně lhůtu,
po kterou má prověřování ještě trvat.
(3) Neskončí-li policejní orgán prověřování ve lhůtě prodloužené podle odstavce 2,
předloží spis státnímu zástupci s odůvodněným návrhem na její prodloužení. Státní zástupce
postupuje obdobně, jak je uvedeno v odstavci 2.
§ 161
Vyšetřovací orgány
(1) Vyšetřováním se označuje úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu
na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením
trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před
podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
(2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky.
(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky,
příslušníky Vězeňské služby České republiky, celníky anebo zaměstnanci České republiky
zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky a o trestných činech spáchaných
zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve Vězeňské službě České
35

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

republiky anebo v Celní správě České republiky v souvislosti s plněním jejich pracovních
úkolů, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů.
(4) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce
bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu
pro zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství anebo příslušníky
Vojenské policie a vyšetřování o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených
k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, koná státní zástupce; přitom
postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího
vyšetřování. Ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu
policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky
Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby,
příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství
anebo příslušníky Vojenské policie a při vyšetřování trestných činů zaměstnanců České
republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, může státní
zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření
jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při
opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek
podle § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně
vyhovět.
(5) Za splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 1 koná
a) Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování podle odstavce 3 i proti těm
spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské
služby České republiky anebo celníky nebo zaměstnanci České republiky, zařazenými
k výkonu práce v Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní
správě České republiky,
b) státní zástupce vyšetřování podle odstavce 4 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou
příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační
služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace anebo příslušníky Vojenského
zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie nebo zaměstnanci České republiky,
zařazenými k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů.
Ustanovení § 23 tím není dotčeno.
(6) Vyšetřování může konat i kapitán lodi při dálkových plavbách o trestných činech
spáchaných na této lodi; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup
policejního orgánu konajícího vyšetřování.
(7) Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají
trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech anebo proti
vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou
příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s
nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené
nebo založené Ministerstvem obrany, koná pověřený orgán Vojenské policie.
(8) Jednotlivé úkony vyšetřování mohou na základě dožádání provést i jiné policejní
orgány.
§ 167
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(1) Policejní orgán je povinen skončit vyšetřování nejpozději
a) do dvou měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o věc patřící do příslušnosti
samosoudce trestný čin patřící do příslušnosti okresního soudu, na který zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let,
b) do tří měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti
okresního soudu.
(2) Pokud není vyšetřování ve lhůtách uvedených v odstavci 1 skončeno, policejní orgán
státnímu zástupci písemně zdůvodní, proč nebylo možné v zákonem stanovené lhůtě
vyšetřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou dobu bude vyšetřování
pokračovat. Státní zástupce může pokynem policejnímu orgánu jednak změnit výčet úkonů,
které mají být ještě provedeny, jednak stanovit odlišně lhůtu, po kterou má vyšetřování ještě
trvat.
(3) Ve věcech, v nichž nebylo ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 vyšetřování skončeno,
je státní zástupce povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku věci,
a pokud je to třeba, uložit policejnímu orgánu povinnost provést konkrétní úkony. O prověrce
sepíše státní zástupce záznam.
§ 181
(1) Podanou obžalobu je třeba u soudu nejprve přezkoumat z toho hlediska, zda pro další
řízení poskytuje spolehlivý podklad, zejména prověřit, zda je dána příslušnost soudu
k projednání věci (§ 16 až 22), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním
vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda byly v přípravném řízení objasněny
základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout.
K tomu slouží předběžné projednání obžaloby.
(2) (1) Po podání obžaloby soud, nevyčkávaje dalších návrhů, postupuje tak, aby řízení
bez průtahů směřovalo k rozhodnutí věci, včetně výkonu rozhodnutí.
(3) (2) Předseda senátu Samosoudce je povinen v řízení před okresním soudem ve lhůtě
tří týdnů a před krajským soudem jako soudem prvního stupně ve lhůtě tří měsíců od podání
obžaloby nařídit ve věci hlavní líčení, předběžné projednání přezkoumání obžaloby nebo
učinit jiný úkon směřující k rozhodnutí věci, včetně pověření probačního úředníka k úkonům
směřujícím k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení
narovnání anebo jinému rozhodnutí věci mimo hlavní líčení. Nemůže-li tak ze závažných
důvodů učinit, předloží spis předsedovi soudu, který podle povahy věci buď uvedenou lhůtu
na nezbytně nutnou dobu prodlouží nebo v souladu s rozvrhem práce soudu učiní jiné vhodné
opatření k zajištění plynulosti řízení.
§ 182
Státní zástupce může vzít obžalobu zpět až do doby, než se soud prvního stupně odebere
k závěrečné poradě samosoudce počne vyhlašovat rozhodnutí ve věci; po zahájení hlavního
líčení tak může učinit jen tehdy, pokud obžalovaný netrvá na jeho pokračování. Zpětvzetím
obžaloby se věc vrací do přípravného řízení.
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HLAVA DVANÁCTÁ
Předběžné projednání Přezkoumání obžaloby
§ 185
Obecné ustanovení
(1) Obžalobu u soudu podanou přezkoumá předseda senátu a podle jejího obsahu a podle
obsahu spisu posoudí, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu anebo zda může
nařídit o ní hlavní líčení.
(2) K usnadnění rozhodnutí může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení.
§ 185
Obecné ustanovení
Samosoudce přezkoumá obžalobu z toho hlediska, zda pro další řízení poskytuje
spolehlivý podklad, zejména prověří, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci,
zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit
v řízení před soudem, zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez
kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout, zda skutek, který je
předmětem obžaloby, nebude třeba posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona,
než podle kterého jej posuzuje obžaloba, zda je třeba učinit některé z rozhodnutí
uvedených v § 188 nebo zda lze sjednat dohodu o vině a trestu anebo zda může vydat
trestní příkaz nebo nařídit hlavní líčení. Samosoudce přezkoumává úplnost důkazního
materiálu a opodstatněnost obžaloby na základě spisu.
§ 186
Důvody k předběžnému projednání obžaloby
Předseda senátu nařídí předběžné projednání obžaloby, má-li za to, že
a) věc patří do příslušnosti jiného soudu,
b) má věc být postoupena podle § 171 odst. 1,
c) jsou tu okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 nebo jeho
přerušení podle § 173 odst. 1, anebo okolnosti odůvodňující podmíněné zastavení trestního
stíhání podle § 307,
d) skutek, který je předmětem obžaloby, bude třeba posuzovat podle jiného ustanovení
trestního zákona, než podle kterého jej posuzuje obžaloba,
e) přípravné řízení nebylo provedeno podle zákona, neboť v něm byly závažným způsobem
porušeny procesní předpisy, zejména ustanovení zajišťující právo obhajoby, a takové
porušení procesních předpisů nelze napravit v řízení před soudem,
f) ve věci nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých
není možné ve věci rozhodnout, nebo
g) vzhledem k okolnostem případu by bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, zejména
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navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný.
§ 187
Způsob předběžného projednání obžaloby
(1) Předběžné projednání obžaloby se koná v neveřejném zasedání, nejsou-li dány
důvody pro konání vazebního zasedání. Považuje-li to předseda senátu pro rozhodnutí soudu
za potřebné, nařídí o předběžném projednání obžaloby veřejné zasedání.
(2) Při předběžném projednání obžaloby přezkoumá soud vždy celou obžalobu; předseda
senátu z tohoto hlediska podá zprávu, přičemž se zaměří na otázky, které je třeba řešit.
(3) Soud přezkoumá úplnost důkazního materiálu a opodstatněnost obžaloby na základě
spisu.
(4) Koná-li se předběžné projednání obžaloby z důvodu uvedeného v § 186 písm. g),
soud zjistí stanovisko obviněného a státního zástupce k sjednání dohody o vině a trestu.
Vyjádří-li se státní zástupce a obviněný, že mají zájem jednat o dohodě o vině a trestu, soud
stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení takové dohody.
Podá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu,
postupuje soud podle § 314o až 314s; v případech, ve kterých se podle § 314o až 314r věc
vrací do přípravného řízení, soud jedná na podkladě původní obžaloby. Nepodá-li státní
zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, soud nařídí
hlavní líčení, neučiní-li některé z rozhodnutí uvedených v § 188.
§ 187
Postup při přezkoumání obžaloby
(1) Pro účely přezkoumání obžaloby může samosoudce vyslechnout obviněného
nebo jinou osobu anebo opatřit potřebná vyjádření. Považuje-li to za potřebné, provede
za tímto účelem veřejné zasedání.
(2) Má-li samosoudce za to, že by vzhledem k okolnostem případu bylo vhodné
sjednání dohody o vině a trestu, zjistí stanovisko obviněného a státního zástupce
k takovému postupu. Vyjádří-li se státní zástupce a obviněný, že mají zájem jednat
o dohodě o vině a trestu, samosoudce stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu
k podání návrhu na schválení takové dohody. Podá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě
soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, postupuje samosoudce podle
§ 314o až 314s; v případech, ve kterých se podle § 314o a 314r věc vrací do přípravného
řízení, samosoudce jedná na podkladě původní obžaloby. Nepodá-li státní zástupce
ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, samosoudce nařídí
hlavní líčení, neučiní-li některé z rozhodnutí uvedených v § 188 nebo nevydá trestní
příkaz.

Rozhodnutí
§ 188
(1) Po předběžném projednání obžaloby soud Samosoudce po přezkoumání obžaloby
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a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže společně
nadřízen jemu soudu, u kterého působí a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to,
že sám soud, u kterého působí, není příslušný k jejímu projednání,
b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1,
c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1,
d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1,
e) vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li toho třeba k odstranění závažných procesních
vad přípravného řízení, které nelze napravit v řízení před soudem, nebo k objasnění
základních skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení ve věci
rozhodnout, a v řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi
opatřit takový důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě
bylo na újmu rychlosti řízení, nebo
f) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle
§ 309 odst. 1.
(2) Po předběžném projednání obžaloby může soud přezkoumání obžaloby může
samosoudce také zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2.
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) až f) a podle odstavce 2 mohou státní
zástupce i obviněný podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný
účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání
může podat stížnost, jež má odkladný účinek, též poškozený.
(4) Pokud samosoudce neučiní žádné z rozhodnutí uvedených v odstavci 1 nebo 2
nebo nevydá trestní příkaz, nařídí hlavní líčení.
§ 189
Rozhodnout o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu podle
§ 188 odst. 1 písm. a) nemůže soud samosoudce soudu, jemuž byla věc přikázána podle
§ 24 nebo § 25 nadřízeným soudem, ledaže by se skutkový podklad pro posouzení příslušnosti
mezitím podstatně změnil.
§ 190
(1) Má-li soud samosoudce za to, že při správném použití zákona je nutno skutek, který
je předmětem obžaloby, posoudit podle jiného ustanovení zákona, než podle kterého jej
posuzovala obžaloba, vrátí věc státnímu zástupci k došetření [§ 188 odst. 1 písm. e)], je-li
třeba vzhledem k odchylnému právnímu posouzení věc ještě blíže objasnit.
(2) Není-li došetření třeba, upozorní předseda senátu samosoudce na možnost
odchylného právního posouzení skutku osoby, kterým se doručuje opis obžaloby (§ 196 odst.
1).
§ 191
(1) Vrátí-li soud samosoudce věc státnímu zástupci k došetření, uvede v usnesení,
v kterých směrech je třeba přípravné řízení doplnit a které skutečnosti je třeba objasnit,
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popřípadě které úkony je třeba provést.
(2) Jakmile usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření nabylo právní moci,
vrací se věc do stavu přípravného řízení.
§ 192
Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne soud při předběžném projednání obžaloby vždy také
o dalším trvání vazby.
§ 192
Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne samosoudce při přezkoumání obžaloby vždy také
o dalším trvání vazby, nelze-li v zákonné lhůtě takové rozhodnutí učinit v hlavním líčení
nebo ve veřejném zasedání.
§ 195
Nové předběžné projednání přezkoumání obžaloby
(1) Rozhodne-li se státní zástupce ve věci, která mu byla vrácena k došetření, opět
pro podání obžaloby, přihlédne v ní i k výsledkům provedeného došetření. Obžaloba se
za podmínek uvedených v § 186 u soudu znovu předběžně projedná. Samosoudce obžalobu
znovu přezkoumá.
(2) Za podmínek uvedených v § 186 se obžaloba znovu předběžně projedná Obžaloba se
znovu přezkoumá také u soudu, jemuž věc byla přikázána nadřízeným soudem po předložení
věci podle § 188 odst. 1 písm. a).
Příprava hlavního líčení
§ 196
Doručení obžaloby
(1) Neučinil-li soud samosoudce některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá
předseda senátu opis obžaloby doručit doručit opis obžaloby obžalovanému a jeho obhájci,
a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit
poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. Pokud poškozený nepodal návrh
podle § 43 odst. 3, poučí se zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo
zabrání věci nebo části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, dá předseda senátu
samosoudce dá doručit opis obžaloby též této osobě.
(2) Osoby, jimž se opis obžaloby doručuje, je nutno zároveň vyzvat, aby návrhy
na provedení dalších důkazů u hlavního líčení včas soudu sdělily a uvedly okolnosti, které
mají být těmito důkazy objasněny.
(3) Opis obžaloby musí být doručen nejpozději s předvoláním k hlavnímu líčení nebo
s vyrozuměním o něm.
§ 197
Náhradní soudce
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(1) Bude-li hlavní líčení podle očekávání trvat delší dobu, zařídí předseda senátu, aby se
ho zúčastnil jeden nebo dva soudci nebo přísedící náhradní.
(2) Náhradní soudce nebo přísedící má při hlavním líčení postavení člena senátu. Porady
a hlasování se však zúčastní jen v tom případě, je-li přibrán na místo soudce nebo přísedícího,
kterému zabránila nějaká překážka v další účasti na hlavním líčení. Soudce nebo přísedící,
za něhož nastoupil náhradní soudce nebo přísedící, se hlavního líčení dále již nezúčastní.
§ 198
Nařízení hlavního líčení
(1) Den hlavního líčení stanoví předseda senátu samosoudce tak, aby obžalovaný
od doručení předvolání, státní zástupce a obhájce od vyrozumění měli alespoň lhůtu pěti
pracovních dnů k přípravě. Tuto lhůtu lze zkrátit jen s jejich souhlasem, a pokud jde
o obžalovaného, jen tehdy, jestliže se k hlavnímu líčení dostaví a o jeho provedení výslovně
žádá. U ostatních osob, které se k hlavnímu líčení předvolávají nebo o něm vyrozumívají, je
třeba zachovat zpravidla aspoň třídenní lhůtu.
(2) O hlavním líčení se vyrozumí státní zástupce, opatrovník a obhájce obžalovaného,
jakož i poškozený a zúčastněná osoba. Mají-li poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce,
vyrozumějí se o hlavním líčení jen jejich zmocněnci. Poškozeného je třeba ve vyrozumění
upozornit, že nedostaví-li se k hlavnímu líčení, bude se o jeho nároku na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení rozhodovat na podkladě jeho
vlastních návrhů, jsou-li už obsaženy ve spise nebo dojdou-li soudu dříve, než se přikročí
k dokazování.
(3) Při nařízení hlavního líčení učiní předseda senátu samosoudce také všechna opatření,
jichž je třeba k zajištění jeho řádného průběhu a k tomu, aby věc bylo možné projednat
a rozhodnout bez odročení.
Veřejnost hlavního líčení
§ 200
(1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci
ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený průběh
jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků; k témuž účelu může předseda
senátu samosoudce učinit i jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část
hlavního líčení. Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a odst. 1 bez utajení
totožnosti nebo podoby, veřejnost se vyloučí vždy.
(2) Rozsudek musí být vyhlášen vždy veřejně.
(3) O vyloučení veřejnosti rozhodne soud po slyšení stran usnesením, které veřejně
vyhlásí.
§ 201
(1) I když veřejnost nebyla vyloučena podle § 200, může soud samosoudce odepřít
přístup k hlavnímu líčení nezletilým a těm, u nichž je obava, že by mohli rušit důstojný
průběh hlavního líčení. Může také učinit nezbytná opatření proti přeplňování jednací síně.
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(2) I když veřejnost byla vyloučena podle § 200, může soud samosoudce z důležitých
důvodů povolit jednotlivým osobám k hlavnímu líčení přístup. Na žádost obžalovaného musí
být povolen přístup dvěma jeho důvěrníkům. Je-li obžalovaných více, má právo na volbu
důvěrníků každý z nich. Jestliže by tak celkový počet důvěrníků vzrostl na více než šest
a obžalovaní se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr soud samosoudce.
Obdobně se v případě vyloučení veřejnosti postupuje u důvěrníků poškozeného. Byla-li
veřejnost vyloučena pro ohrožení utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem,
případně bezpečnosti nebo jiného důležitého zájmu svědků, mohou být za důvěrníky zvoleny
jen takové osoby, proti nimž nemá soud samosoudce námitek.
(3) Byla-li veřejnost vyloučena pro ohrožení utajovaných informací chráněných
zvláštním zákonem, upozorní předseda senátu samosoudce přítomné na trestní následky toho,
kdyby nepovolaným osobám vyjevili informace, o nichž se při jednání dovědí; může též
zakázat, aby si přítomní činili písemné poznámky.

Zahájení hlavního líčení
§ 202
Přítomnost při hlavním líčení
(1) Hlavní líčení se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu samosoudce,
zapisovatele a státního zástupce. Přítomnost obžalovaného nebo jiných osob může být
zajištěna i prostřednictvím videokonferenčního zařízení; § 111a se užije obdobně.
(2) V nepřítomnosti obžalovaného může se hlavní líčení provést, jen když soud má má
samosoudce za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez
přítomnosti obžalovaného, a přitom
a) obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl k hlavnímu líčení včas
a řádně předvolán a
b) o skutku, který je předmětem obžaloby, byl obžalovaný už některým orgánem činným
v trestním řízení vyslechnut a bylo dodrženo ustanovení o zahájení trestního stíhání (§ 160)
a obviněný byl upozorněn na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění
vyšetřování (§ 166 odst. 1);
na to a na jiné následky nedostavení (§ 66 a 90) musí být obžalovaný v předvolání upozorněn.
(3) Nedostaví-li se obžalovaný bez řádné omluvy k hlavnímu líčení a soud samosoudce
rozhodne o tom, že se hlavní líčení bude konat v nepřítomnosti obžalovaného, lze v hlavním
líčení protokoly o výslechu svědků, znalců a spoluobviněných přečíst nebo obrazové
a zvukové záznamy pořízené o jejich výslechu provedeném prostřednictvím
videokonferenčního zařízení přehrát za podmínek uvedených v § 211.
(4) Hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li obžalovaný ve vazbě
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. V případech nutné obhajoby (§ 36)
nelze konat hlavní líčení bez přítomnosti obhájce.
(5) Ustanovení první věty odstavce 4 se neužije, pokud obžalovaný požádá, aby hlavní
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líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti. Ustanovení odstavce 3 se tu užije přiměřeně.
(6) Poškozený a zúčastněná osoba a jejich zmocněnci mají právo se osobně zúčastnit
hlavního líčení. Předseda senátu Samosoudce může na nezbytnou dobu omezit účast
poškozeného a zúčastněné osoby na hlavním líčení jen, je-li to nezbytné z hlediska objasnění
věci, zejména mají-li být vyslechnuti jako svědci, kdy je třeba poškozeného a poté
i zúčastněnou osobu zpravidla vyslechnout na počátku dokazování ihned po výslechu
obžalovaného a ještě v průběhu dokazování je seznámit s obsahem výpovědi obžalovaného.

Řízení hlavního líčení
§ 203
(1) Hlavní líčení řídí a, nestanoví-li zákon jinak, dokazování provádí předseda senátu
samosoudce. Provedením jednotlivého důkazu nebo úkonu může pověřit člena senátu, anebo
může jeho provedení Provedení jednotlivého důkazu nebo úkonu může uložit státnímu
zástupci za podmínek § 180 odst. 3. Tím není dotčeno právo státního zástupce, obžalovaného
a jeho obhájce žádat o provedení důkazu podle § 215 odst. 2.
(2) Je povinen přitom dbát, aby byla zachována důstojnost a vážnost soudního jednání,
aby hlavní líčení nebylo zdržováno výklady, které nemají vztah k projednávané věci, a aby
bylo zaměřeno co nejúčinněji k objasnění věci.
(3) Kdo se cítí opatřením předsedy senátu při řízení hlavního líčení zkrácen, může žádat,
aby rozhodl senát. Takovou žádost i rozhodnutí o ní je třeba zaznamenat v protokole.

§ 204
(1) Osoby, které ruší pořádek, může předseda senátu samosoudce z jednací síně vykázat.
(2) Obžalovaný může být vykázán jen usnesením senátu po předchozí výstraze, a to jen
na dobu nezbytně nutnou. Jakmile mu byl povolen znovu přístup do jednací síně, sdělí mu
předseda senátu samosoudce podstatný obsah jednání konaného v jeho nepřítomnosti, aby se
k němu mohl vyjádřit.

Počátek hlavního líčení
§ 205
(1) Hlavní líčení zahájí předseda senátu samosoudce sdělením věci, která bude
projednávána; potom předseda zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k hlavnímu líčení
předvolány nebo o něm vyrozuměny, a zjistí jejich totožnost. U osob, u kterých je třeba
zachovat lhůtu k přípravě, zjistí, zda tato lhůta byla zachována.
(2) Jestliže se některá z předvolaných osob nedostavila, rozhodne soud po slyšení
přítomných stran, zda je možno líčení přesto provést, či zda je nutno je odročit.
§ 206
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(1) Po provedení úkonů uvedených v § 205 předseda senátu samosoudce vyzve státního
zástupce, aby přednesl obžalobu.
(2) Po přednesení obžaloby se předseda senátu samosoudce dotáže poškozeného, zda
navrhuje, aby obžalovanému byla uložena povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy
v penězích způsobené trestným činem nebo k vydání bezdůvodného obohacení získaného
trestným činem a v jakém rozsahu. Nedostavil-li se poškozený k hlavnímu líčení a je-li jeho
návrh obsažen už ve spise, předseda senátu samosoudce přečte tento návrh ze spisu.
(3) Uplatňuje-li práva poškozeného osoba, které toto právo zřejmě nepřísluší, vysloví
soud samosoudce usnesením, že onu osobu jako poškozeného k hlavnímu líčení nepřipouští.
Takové rozhodnutí nebrání uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo
na vydání bezdůvodného obohacení před příslušným orgánem.
(4) Podle odstavce 3 postupuje soud samosoudce také tehdy, brání-li účasti poškozeného
okolnosti uvedené v § 44 odst. 2 a 3.
Výslech obžalovaného
§ 207
(1) Po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného vyslechne předseda senátu
samosoudce obžalovaného k obsahu obžaloby, a byl-li uplatněn nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, též k tomuto nároku.
(2) Protokol o dřívější výpovědi obžalovaného se přečte jen tehdy, když se jedná
v nepřítomnosti obžalovaného, když obžalovaný odepře vypovídat anebo když se objeví
podstatné rozpory mezi jeho dřívější výpovědí a jeho údaji při hlavním líčení a byl-li výslech
proveden po sdělení obvinění způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona. Na tyto
rozpory je třeba obžalovaného upozornit a dotázat se ho na jejich příčinu.
§ 208
Je-li obžalovaných několik, předseda senátu samosoudce může učinit opatření, aby
obžalovaný byl vyslýchán v nepřítomnosti spoluobžalovaných. Obžalovaného však je třeba
vždy ještě v průběhu dokazování seznámit s obsahem výpovědi spoluobžalovaných, kteří byli
vyslýcháni v jeho nepřítomnosti.

Provádění dalších důkazů
§ 209
(1) Předseda senátu Samosoudce dbá o to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl
přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků. Je-li obava, že svědek v přítomnosti
obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké
z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí, předseda senátu
samosoudce učiní opatření vhodné k zajištění bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka,
případně vykáže obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z jednací síně. Po návratu
do jednací síně však musí být obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědka, může se
k ní vyjádřit, a aniž by se se svědkem setkal, může mu prostřednictvím předsedy senátu
samosoudce klást otázky. Jde-li o svědka, jehož totožnost má zůstat utajena (§ 55 odst. 2),
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učiní předseda senátu samosoudce opatření, která znemožňují zjistit skutečnou totožnost
svědka.
(2) Byl-li v hlavním líčení vyslechnut svědek, jehož totožnost byla utajena (§ 55 odst. 2),
učiní soud i bez návrhu všechny potřebné úkony k ověření jeho věrohodnosti.
§ 210
Jestliže znalec nepodal ještě ve věci písemný posudek anebo se od něho odchyluje nebo
jej doplňuje, může mu předseda senátu samosoudce uložit, aby posudek nebo jeho doplněk
nadiktoval do protokolu nebo jej sám napsal.
§ 211
(1) Místo výslechu svědka lze v hlavním líčení číst protokol o jeho výpovědi, jestliže
soud samosoudce nepokládá osobní výslech za nutný a státní zástupce i obžalovaný s tím
souhlasí. Jestliže se obžalovaný, který byl k hlavnímu líčení řádně předvolán, bez omluvy
nedostaví, nebo se bez vážného důvodu z jednací síně vzdálí, souhlas obžalovaného
s přečtením takového protokolu o výslechu svědka není třeba a postačí souhlas státního
zástupce. Na tyto skutečnosti musí být obviněný v předvolání upozorněn.
(2) Protokol o výpovědi spoluobžalovaného nebo svědka se přečte také tehdy, byl-li
výslech proveden způsobem odpovídajícím ustanovení tohoto zákona a
a) taková osoba zemřela nebo se stala nezvěstnou, pro dlouhodobý pobyt v cizině
nedosažitelnou, nebo onemocněla chorobou, která natrvalo nebo po dohlednou dobu
znemožňuje její výslech, nebo
b) šlo o neodkladný nebo neopakovatelný úkon provedený podle § 158a.
(3) Protokol o dřívější výpovědi svědka se přečte také tehdy, byl-li výslech proveden
způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona a svědek v hlavním líčení bez oprávnění
odepřel vypovídat nebo se v podstatných bodech odchyluje od své dřívější výpovědi a
a) obhájce nebo obviněný měl možnost se tohoto dřívějšího výslechu zúčastnit a klást
vyslýchanému otázky,
b) bylo-li zjištěno, že taková osoba byla předmětem násilí, zastrašování, podplácení či příslibů
jiných výhod a tak vedena k tomu, aby nevypovídala nebo vypovídala křivě, nebo
c) byl-li obsah výpovědi ovlivněn průběhem výslechu v hlavním líčení, zejména v důsledku
chování obžalovaného nebo přítomné veřejnosti.
(4) Protokol o výpovědi svědka, který v hlavním líčení využil svého práva odepřít
výpověď podle § 100, je možno číst jen za předpokladu, že svědek byl před tímto výslechem
o svém právu odepřít výpověď řádně poučen a výslovně prohlásil, že tohoto práva nevyužívá,
byl-li výslech proveden způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona a obviněný
nebo obhájce měl možnost se tohoto výslechu zúčastnit.
(5) Místo výslechu znalce lze číst protokol o jeho výpovědi nebo jeho písemný posudek,
jestliže znalec byl před podáním posudku poučen podle § 106, nejsou pochybnosti
o správnosti a úplnosti posudku a státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí. Ustanovení
odstavce 1 věty druhé a třetí tu platí obdobně.
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(6) Se souhlasem státního zástupce a obžalovaného lze v hlavním líčení číst i úřední
záznamy o vysvětlení osob a o provedení dalších úkonů (§ 158 odst. 3 a 5).
(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 o čtení protokolů se obdobně užijí i na přehrání
zvukového a obrazového záznamu pořízeného o výslechu provedeném prostřednictvím
videokonferenčního zařízení.
§ 212
(1) Odchyluje-li se svědek nebo spoluobviněný v podstatných bodech od své dřívější
výpovědi a nejde-li o případy uvedené v ustanovení § 211 odst. 3 nebo o výpověď
provedenou jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon podle § 158a, může mu být protokol
o jeho výslechu z přípravného řízení, u nějž nebyla obhájci poskytnuta možnost, aby mu byl
přítomen, anebo jeho příslušné části některou ze stran nebo předsedou senátu samosoudcem
pouze předestřeny k vysvětlení rozporů v jeho výpovědích, aby soud mohl v rámci volného
hodnocení důkazů posoudit věrohodnost a pravdivost jeho výpovědi učiněné v hlavním líčení.
(2) Předestření dřívější výpovědi podle odstavce 1 spočívá v reprodukci těch částí
protokolu o předchozím výslechu, ke kterým se má vyslýchaná osoba vyjádřit a vysvětlit
rozpory mezi svými výpověďmi. Protokol o výpovědi, který byl předestřen, nemůže být
podkladem výroku o vině obviněného, a to ani ve spojení s jinými ve věci provedenými
důkazy.
§ 212a
Poškozený, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech trestných činů, může
žádat v hlavním líčení, aby mohl učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin
na jeho dosavadní život, a to i v případě, že prohlášení učinil písemně. Předseda senátu
Samosoudce je povinen žádosti vyhovět a umožnit ústní prohlášení nejpozději v závěrečné
řeči. Ústní prohlášení poškozeného lze přerušit jen tehdy, jestliže se zřejmě odchyluje z jeho
rámce.
§ 213
(1) Posudky, zprávy státních a jiných orgánů a další listiny a jiné věcné důkazy se při
hlavním líčení předloží stranám k nahlédnutí, a pokud je to třeba, předloží se k nahlédnutí
i svědkům a znalcům.
(2) Pokud kterákoli ze stran navrhne přečtení listiny uvedené v odstavci 1, je soud
samosoudce povinen při hlavním líčení takovou listinu přečíst.
§ 215
Součinnost stran při dokazování
(1) Státní zástupce, obžalovaný, jeho obhájce a opatrovník, zúčastněná osoba, poškozený
a jejich zmocněnci mohou se souhlasem předsedy senátu samosoudce klást vyslýchaným
otázky, a to zpravidla tehdy, když předseda senátu samosoudce své dotazy skončil a když už
nemají otázek členové senátu.
(2) Státní zástupce, obžalovaný a jeho obhájce mohou žádat, aby jim bylo umožněno
provést důkaz, zejména výslech svědka nebo znalce. Předseda senátu Samosoudce jim vyhoví
zejména tehdy, jestliže jde o důkaz prováděný k jejich návrhu nebo jimi opatřený
47

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

a předložený; není povinen jim vyhovět, jde-li o výslech obviněného, výslech svědka
mladšího než osmnáct let, nemocného nebo zraněného svědka, anebo jestliže by provedení
důkazu některou z uvedených osob nebylo z jiného závažného důvodu vhodné. Jestliže je
výslech stejného svědka nebo znalce navrhován jak státním zástupcem, tak i obžalovaným
nebo obhájcem, a obě strany žádají o provedení výslechu, rozhodne předseda senátu
samosoudce po vyjádření obou stran o tom, která z nich výslech provede. Provádění výslechu
některou z uvedených stran může předseda senátu samosoudce přerušit jen tehdy, není-li
výslech prováděn v souladu se zákonem, na vyslýchaného je vyslýchajícím činěn nátlak nebo
je výslech jím veden jiným nevhodným způsobem, anebo předseda senátu nebo člen senátu
samosoudce považuje za nezbytné položit vyslýchanému otázku, jejíž položení není možno
odložit na dobu po provedení takového výslechu nebo jeho části.
(3) Po provedení výslechu nebo jeho části podle odstavce 2 má právo druhá strana klást
vyslýchanému otázky. Poslední věta odstavce 2 platí tu obdobně.
(4) Po provedení všech důkazů zjistí předseda senátu samosoudce, zda strany nečiní
návrhy na doplnění dokazování.

Závěrečné řeči
§ 216
(1) Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že se další důkazy
provádět nebudou, prohlásí předseda senátu samosoudce dokazování za skončené a udělí
slovo k závěrečným řečem.
(2) Po závěrečné řeči státního zástupce promluví poškozený, zúčastněná osoba, obhájce
obžalovaného, popřípadě obžalovaný. Má-li poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce,
promluví zmocněnec. Je-li třeba, určí předseda senátu samosoudce pořadí, v němž se
po závěrečné řeči státního zástupce ujmou slova jednotlivé oprávněné osoby. Obhájce
obžalovaného, popřípadě obžalovaný mluví však vždy poslední.
(3) Jestliže se po řeči obhájce nebo obžalovaného ujal slova znovu státní zástupce, má
obhájce, popřípadě obžalovaný právo na to odpovědět.
(4) Závěrečné řeči může předseda senátu samosoudce přerušit jen tehdy, vybočují-li
zřejmě z rámce projednávané věci.
§ 217
Po skončení závěrečných řečí a před odchodem k závěrečné poradě udělí předseda senátu
udělí samosoudce obžalovanému poslední slovo. Během tohoto projevu nesmějí být
obžalovanému ani soudem, ani nikým jiným kladeny otázky.
§ 218
Doplnění dokazování
(1) Shledá-li soud vzhledem k závěrečným řečem nebo při závěrečné poradě, že je třeba
ještě některou okolnost objasnit, usnese se, že dokazování bude doplněno, a v hlavním líčení
pokračuje.
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(1) Shledá-li samosoudce vzhledem k závěrečným řečem, že je třeba ještě některou
okolnost objasnit, v hlavním líčení pokračuje.
(2) Po doplnění dokazování je třeba vždy znovu dát slovo k závěrečným řečem.

Odročení hlavního líčení
§ 219
(1) Soud odročí hlavní líčení, objeví-li se překážka, pro kterou nelze hlavní líčení provést
nebo v něm pokračovat, přitom stanoví den, kdy se bude konat další hlavní líčení; odročit
hlavní líčení na neurčito je možné, jen pokud to vyžaduje povaha úkonu, pro který hlavní
líčení není možné provést nebo v něm pokračovat. Odpadne-li překážka, pro kterou muselo
být hlavní líčení odročeno na neurčito, je třeba bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách
uvedených v § 181 odst. 3 2 po odpadnutí překážky, nařídit hlavní líčení nebo učinit jiný úkon
směřující ke skončení věci. Nemůže-li tak předseda senátu samosoudce ze závažných důvodů
učinit, platí tu obdobně § 181 odst. 3 2 poslední věta.
(2) Dříve než hlavní líčení soud odročí, předseda senátu samosoudce zjistí, zda strany
nenavrhují další důkazy, které by bylo třeba k příštímu líčení opatřit.
(3) Jestliže není třeba pro podstatnou vadu řízení nebo z jiného důležitého důvodu provést
hlavní líčení znovu, sdělí předseda senátu samosoudce při pokračování v odročeném hlavním
líčení podstatný obsah dosavadního jednání. Změnilo-li se složení senátu nebo uplynula-li
Uplynula-li od odročení hlavního líčení delší doba, přečte se souhlasem státního zástupce
a obviněného předseda senátu samosoudce podstatný obsah protokolu o hlavním líčení,
včetně v něm provedených důkazů; není-li souhlas dán, musí být hlavní líčení provedeno
znovu.

Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení
§ 231
(1) Vyjde-li najevo mimo hlavní líčení některá z okolností uvedených v § 223 odst. 1 a 2,
§ 223a odst. 1 nebo § 224 odst. 1 a 2, soud rozhodne o zastavení trestního stíhání nebo o jeho
přerušení, o podmíněném zastavení trestního stíhání, anebo o schválení narovnání mimo
veřejné zasedání; považuje-li to za potřebné, může k rozhodnutí o schválení narovnání
nařídit veřejné zasedání.
(2) Mimo hlavní líčení soud rozhoduje v neveřejném zasedání. Považuje-li to předseda
senátu za potřebné, může k rozhodnutí o schválení narovnání nařídit veřejné zasedání.
(3) (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může státní zástupce podat stížnost, jež má,
nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném
zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též
obžalovaný a poškozený.
§ 234
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Přítomnost při veřejném zasedání
(1) Veřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu samosoudce
a v případech, kdy rozhoduje senát, za stálé přítomnosti všech členů senátu,
a zapisovatele. Přítomnost jiných osob může být zajištěna i prostřednictvím
videokonferenčního zařízení; § 111a se užije obdobně.
(2) Nestanoví-li zákon něco jiného, není účast státního zástupce a obhájce při veřejném
zasedání nutná.
§ 238
Použití ustanovení o hlavním líčení
Na veřejnost, řízení, počátek a odročení veřejného zasedání se užije přiměřeně ustanovení
o hlavním líčení.
§ 238
Použití ustanovení o hlavním líčení
(1) Veřejné zasedání řídí a, nestanoví-li zákon jinak, dokazování provádí předseda
senátu. Provedením jednotlivého důkazu nebo úkonu může předseda senátu pověřit
i člena senátu. Kdo se cítí opatřením předsedy senátu při řízení veřejného zasedání
zkrácen, může žádat, aby rozhodl senát; takovou žádost i rozhodnutí o ní je třeba
zaznamenat v protokole. Na řízení veřejného zasedání se jinak použijí přiměřeně
ustanovení o hlavním líčení.
(2) Na veřejnost, počátek a odročení veřejného zasedání se použijí přiměřeně
ustanovení o hlavním líčení.

Neveřejné zasedání
§ 240
(1) V neveřejném zasedání rozhoduje soud tam, kde není zákonem předepsáno, že se
rozhoduje v hlavním líčení, veřejném zasedání nebo vazebním zasedání.
(2) Samosoudce neveřejné zasedání nekoná.
§ 249
Obsah odvolání
(1) Odvolání musí být ve lhůtě uvedené v § 248 nebo v další lhůtě k tomu stanovené
předsedou senátu samosoudcem soudu prvního stupně podle § 251 také odůvodněno tak, aby
bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo
řízení, které rozsudku předcházelo. O tom musí být oprávněné osoby poučeny.
(2) Státní zástupce je povinen v odvolání uvést, zda je podává, byť i zčásti, ve prospěch
nebo v neprospěch obviněného.
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(3) Odvolání lze opřít o nové skutečnosti a důkazy.
§ 250
Vzdání se a zpětvzetí odvolání
(1) Po vyhlášení rozsudku může se oprávněná osoba odvolání výslovně vzdát.
(2) Osoba, která odvolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až
do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Odvolání státního zástupce může
vzít zpět i nadřízený státní zástupce.
(3) Odvolání podané ve prospěch obžalovaného jinou oprávněnou osobou nebo
za obžalovaného obhájcem nebo opatrovníkem může být vzato zpět jen s výslovným
souhlasem obžalovaného. Státní zástupce může vzít takové odvolání zpět i bez souhlasu
obžalovaného. V tomto případě běží obžalovanému nová lhůta k podání odvolání od
vyrozumění, že odvolání bylo vzato zpět.
(4) Zpětvzetí odvolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu
odvolacího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu
samosoudce soudu prvního stupně.
§ 251
Řízení u soudu prvního stupně
(1) Nesplňuje-li odvolání státního zástupce, odvolání, které podal za obžalovaného jeho
obhájce, nebo odvolání, které podal za poškozeného nebo za zúčastněnou osobu jejich
zmocněnec, náležitosti obsahu odvolání podle § 249 odst. 1, vyzve je předseda senátu
samosoudce, aby vady odstranili ve lhůtě pěti dnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je,
že jinak bude odvolání odmítnuto podle § 253 odst. 3. Stejně postupuje, pokud takové
odvolání podal obžalovaný, který má obhájce, poškozený nebo zúčastněná osoba, kteří mají
zmocněnce.
(2) Nemá-li obžalovaný, který podal odvolání nesplňující náležitosti obsahu odvolání
podle § 249 odst. 1, obhájce, vyzve ho předseda senátu samosoudce k odstranění vad ve lhůtě
osmi dnů a poskytne mu k odstranění vad odvolání potřebné poučení. Nevedlo-li to k nápravě
nebo vyžaduje-li to povaha projednávané věci, a obžalovaný si sám obhájce nezvolil, ustanoví
mu ho za účelem jen odůvodnění odvolání anebo i obhajování v odvolacím řízení předseda
senátu samosoudce a dále postupuje podle odstavce 1. U poškozeného a zúčastněné osoby,
kteří nemají zmocněnce, postupuje předseda senátu samosoudce přiměřeně.
(3) Jakmile uplynuly lhůty k podání odvolání a lhůty k odstranění vad odvolání u všech
oprávněných osob, předseda senátu samosoudce doručí stejnopis odvolání a jejich
odůvodnění ostatním stranám a nevyčkávaje jejich vyjádření předloží spisy odvolacímu
soudu.
§ 262
Rozhodne-li odvolací soud, že se věc vrací k novému projednání a rozhodnutí soudu
prvního stupně, může zároveň nařídit, aby byla projednána a rozhodnuta v jiném složení
senátu jiným samosoudcem. Z důležitého důvodu může také nařídit, aby ji projednal
a rozhodl jiný soud téhož druhu a téhož stupně v jeho obvodě.
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§ 265g
Zpětvzetí dovolání
(1) Osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až
do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. V řízení o dovolání se však
pokračuje, vzal-li nejvyšší státní zástupce zpět dovolání podané jen ve prospěch obviněného,
pokud obviněný trvá na pokračování dovolacího řízení; v takovém případě Nejvyšší soud
rozhoduje v rozsahu, jakoby takové dovolání podané nejvyšším státním zástupcem podal sám
obviněný. Zpětvzetí dovolání podaného nejvyšším státním zástupcem jen ve prospěch
obviněného, který zemřel, je neúčinné.
(2) Zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu
Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu
samosoudce soudu prvního stupně. Vzal-li nejvyšší státní zástupce zpět dovolání podané jen
ve prospěch obviněného a obviněný trvá na pokračování řízení o dovolání, uvede to předseda
senátu Nejvyššího soudu v usnesení, jímž rozhoduje o zpětvzetí dovolání.
§ 265h
Řízení u soudu prvního stupně
(1) Nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo dovolání obviněného podané
jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1, vyzve je předseda senátu
samosoudce, aby vady odstranili ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní
je, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d).
(2) Předseda senátu Samosoudce soudu prvního stupně doručí opis dovolání obviněného
státnímu zástupci a opis dovolání státního zástupce obhájci obviněného a obviněnému
s upozorněním, že se mohou k dovolání písemně vyjádřit a souhlasit s projednáním dovolání
v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c)]. Jakmile lhůta k podání dovolání uplyne všem
oprávněným osobám, předloží spisy Nejvyššímu soudu.
(3) Dospěje-li předseda senátu samosoudce na podkladě dovolání a obsahu spisů
k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného
odkladu spisy s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o takovém
návrhu rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li
v mezidobí již dokončeno řízení u soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení.
§ 265l
(1) Je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nebo některého jeho výroku nutno učinit
ve věci nové rozhodnutí, přikáže Nejvyšší soud zpravidla soudu, o jehož rozhodnutí jde, aby
věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
(2) Záleží-li vada jen v tom, že v napadeném rozhodnutí některý výrok chybí nebo je
neúplný, může Nejvyšší soud, aniž rozhodnutí zruší, přikázat soudu, o jehož rozhodnutí jde,
aby o chybějícím výroku rozhodl nebo neúplný výrok doplnil.
(3) Přikazuje-li Nejvyšší soud věc podle odstavce 1 nebo 2 k novému projednání
a rozhodnutí, může zároveň nařídit, aby ji soud projednal a rozhodl v jiném složení senátu
nebo jiným samosoudcem. Z důležitých důvodů může také věc přikázat k projednání
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a rozhodnutí jinému soudu nebo jinému státnímu zástupci.
(4) Vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem
a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Ustanovení
o vazebním zasedání (§ 73d až 73g) se v tomto případě neužijí.
§ 270
(1) Je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nebo některého jeho výroku nutno učinit
ve věci rozhodnutí nové, přikáže Nejvyšší soud zpravidla orgánu, o jehož rozhodnutí jde, aby
věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
(2) Záleží-li porušení zákona jen v tom, že v napadeném rozhodnutí některý výrok chybí
nebo je neúplný, může Nejvyšší soud, aniž rozhodnutí zruší, přikázat orgánu, o jehož
rozhodnutí jde, aby o chybějícím výroku rozhodl nebo neúplný výrok doplnil.
(3) Přikazuje-li Nejvyšší soud věc podle odstavce 1 nebo 2 k novému projednání
a rozhodnutí, může zároveň nařídit, aby ji soud projednal a rozhodl v jiném složení senátu
nebo jiným samosoudcem. Z důležitých důvodů může také věc přikázat k projednání
a rozhodnutí jinému soudu nebo jinému státnímu zástupci.
(4) Orgán, jemuž byla věc přikázána, je vázán právním názorem, který vyslovil ve věci
nejvyšší soud, a je povinen provést procesní úkony, jejichž provedení nejvyšší soud nařídil.
§ 280
Osoby oprávněné k návrhu na povolení obnovy
(1) Obnovu lze povolit jen na návrh oprávněné osoby.
(2) V neprospěch obviněného může návrh na povolení obnovy podat jen státní zástupce.
(3) Ve prospěch obviněného mohou návrh na povolení obnovy podat kromě obviněného
též osoby, které by mohly podat v jeho prospěch odvolání. Jestliže by tak mohly učinit i proti
vůli obviněného, mohou proti jeho vůli podat i návrh na povolení obnovy. Takový návrh
mohou učinit i po smrti obviněného.
(4) Osoba, která návrh na povolení obnovy řízení podala, může jej výslovným
prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné
poradě samosoudce počne vyhlašovat rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení.
Návrh na povolení obnovy řízení podaný ve prospěch obviněného jinou oprávněnou osobou
nebo za obviněného obhájcem nebo opatrovníkem může být vzat zpět jen s výslovným
souhlasem obviněného; to neplatí, pokud takový návrh podal státní zástupce nebo byl-li
takový návrh podán oprávněnou osobou po smrti obviněného. Zpětvzetí návrhu na povolení
obnovy řízení vezme usnesením na vědomí předseda senátu samosoudce soudu prvního
stupně. Takové rozhodnutí nebrání pozdějšímu opětovnému podání návrhu na povolení
obnovy řízení.
(5) Doví-li se soud nebo jiný státní orgán o okolnosti, která by mohla odůvodnit návrh
na povolení obnovy, je povinen oznámit ji státnímu zástupci. Jestliže jde o okolnost, která by
mohla odůvodnit návrh na povolení obnovy ve prospěch obviněného, je státní zástupce
povinen zpravit o ní neprodleně obviněného, anebo není-li to možné, jinou osobu oprávněnou
k podání návrhu, pokud takový návrh nepodá sám.
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§ 282
(1) Je-li pro rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy k prověření jeho důvodnosti třeba
některou okolnost předem objasnit, provede potřebné šetření předseda senátu samosoudce
potřebné šetření nebo na jeho žádost některý jiný orgán činný v trestním řízení, popřípadě
i policejní orgán. Pro takové šetření platí ustanovení hlavy páté.
(2) V případech zvlášť naléhavých lze k zajištění důkazního materiálu na podkladě
usnesení senátu použít i prostředků uvedených v hlavě čtvrté. Zajistit osobu obviněného
vydáním příkazu k zatčení a vzetím do vazby lze však před povolením obnovy jen tehdy,
navrhne-li to státní zástupce podávaje návrh na obnovu v neprospěch obviněného a považujeli to soud za nezbytné vzhledem k povaze skutečností a důkazů, jež nově vyšly najevo,
závažnosti trestného činu a naléhavosti vazebních důvodů.
(3) Byl-li podán návrh na povolení obnovy řízení ve prospěch obviněného, může soud
vzhledem k povaze skutečností a důkazů, jež nově vyšly najevo, odložit nebo přerušit výkon
trestu pravomocně uloženého v původním řízení.

Oddíl pátý
Řízení před samosoudcem Zjednodušené řízení
§ 314a
(1) Samosoudce koná řízení o trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí
svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.
(2) Ustanovení odstavce 1 se však neužije, jestliže má být uložen souhrnný trest nebo
společný trest a dřívější trest byl uložen v řízení před senátem.
§ 314b
(1) Věci, v nichž se konalo zkrácené přípravné řízení, samosoudce projedná
ve zjednodušeném řízení. Trestní stíhání se zahajuje tím, že návrh státního zástupce
na potrestání byl doručen soudu.
(2) Byl-li soudu s doručením návrhu předán zadržený podezřelý, soudce jej do 24 hodin
vyslechne jako obviněného, zejména k okolnostem zadržení a důvodům vazby, dále k tomu,
které skutečnosti považuje za nesporné, a zda souhlasí s tím, aby takové skutečnosti nebyly
v hlavním líčení dokazovány. Podle povahy věci buď vydá rozhodnutí, jež může vydat mimo
hlavní líčení, nebo obviněnému doručí předvolání k hlavnímu líčení, které se může se
souhlasem obviněného konat ihned po jeho výslechu. Současně rozhodne o vazbě, a vezme-li
do vazby obviněného, který si obhájce dosud nezvolil, ani mu nebyl ustanoven, umožní mu,
aby si zvolil ve stanovené lhůtě obhájce (§ 38), a pokud tak neučiní, obhájce mu ustanoví
(§ 39 odst. 1).
(3) Nebyl-li podezřelý zadržen, samosoudce podle protokolu o výslechu podezřelého
posoudí, zda je třeba obviněného předvolat k výslechu nebo je možné ihned nařídit hlavní
líčení.
(4) Samosoudce má stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda.
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(5) Neveřejné zasedání samosoudce nekoná.
§ 314c
(1) Samosoudce obžalobu a návrh na potrestání předběžně neprojednává, přezkoumá je
však návrh na potrestání přezkoumá z hledisek uvedených v § 181 odst. 1 a § 186 185.
Podle výsledků přezkoumání samosoudce
a) učiní některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 písm. a) až f),
b) může zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2,
c) nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 179a odst. 1 pro konání zjednodušeného řízení,
návrh na potrestání odmítne, nebo
d) stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině
a trestu, má-li za to, že vzhledem k okolnostem případu by ji bylo vhodné sjednat, zejména
navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný; přitom samosoudce postupuje
přiměřeně podle § 187 odst. 4 2.
(2) Samosoudce návrh na schválení dohody o vině a trestu předběžně neprojednává,
přezkoumá jej však z hledisek uvedených v § 314o a § 314p odst. 1. Podle výsledků
přezkoumání samosoudce učiní některé z rozhodnutí uvedených v § 314p odst. 3 nebo 4, jinak
nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
(3) (2) Ustanovení § 189 až 195 se užijí i na řízení před samosoudcem 192 se použijí
přiměřeně i ve zjednodušeném řízení. O schválení narovnání může samosoudce rozhodnout
ve veřejném zasedání.
(4) (3) Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne samosoudce po přezkoumání obžaloby vždy
také o dalším trvání vazby, pokud nenařídí hlavní líčení.
(5) (4) (3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) a odstavce 2 mohou státní
zástupce a obviněný podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný
účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání
mohou takovou stížnost podat též obviněný a poškozený.
(6) (5) (4) Právní mocí rozhodnutí o odmítnutí návrhu na potrestání podle odstavce
1 písm. c) se věc vrací do přípravného řízení a státní zástupce nařídí konat vyšetřování.

Oddíl šestý
Trestní příkaz
Trestní příkaz
§ 314e
(1) Samosoudce může Je-li vedeno trestní řízení o trestném činu, na který zákon
stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, může samosoudce
bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě
prokázán opatřenými důkazy, a to i ve zjednodušeném řízení konaném po zkráceném
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přípravném řízení.
(2) Trestním příkazem lze uložit
a) trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu,
b) domácí vězení do jednoho roku,
c) trest obecně prospěšných prací,
d) trest zákazu činnosti do pěti let,
e) peněžitý trest,
f) trest propadnutí věci,
g) vyhoštění do pěti let,
h) zákaz pobytu do pěti let,
i) trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let.
(3) Trest obecně prospěšných prací může být trestním příkazem uložen pouze
po předchozím vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech
výkonu tohoto trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného
k uložení tohoto druhu trestu. Trest obecně prospěšných prací je ukládán s přihlédnutím k této
zprávě.
(4) Trest domácího vězení může být trestním příkazem uložen pouze po předchozím
vyžádání si zprávy probačního úředníka obsahující zjištění o možnostech výkonu tohoto
trestu, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu trestu. Trest domácího vězení je
ukládán s přihlédnutím k této zprávě.
(5) Náhradní trest odnětí svobody za peněžitý trest nesmí ani s uloženým trestem odnětí
svobody přesahovat jeden rok.
(6) Trestní příkaz nelze vydat
a) v řízení proti osobě, jejíž svéprávnost je omezena,
b) jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření,
c) jestliže má být uložen souhrnný trest nebo společný trest a předchozí trest byl uložen
rozsudkem.
(7) Trestní příkaz má povahu odsuzujícího rozsudku. Účinky spojené s vyhlášením
rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému.

Oddíl šestý sedmý
Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu
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Oddíl sedmý osmý
Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu
k zjištění údajů o telekomunikačním provozu

Oddíl osmý devátý
Řízení o schválení dohody o vině a trestu
§ 314o
(1) Návrh na schválení dohody o vině a trestu přezkoumá předseda senátu a podle jeho
obsahu a obsahu spisu
a) nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu,
b) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní
vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce, nebo
z důvodů uvedených v § 314r odst. 2, nebo
c) nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
(2) V usnesení podle odstavce 1 písm. b) je třeba označit konkrétní vady nebo skutková
zjištění, která byla důvodem odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Proti
tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.
(3) Jestliže usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu nabylo
právní moci, věc se vrací do přípravného řízení.
(4) Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne soud vždy též o dalším trvání vazby.
(5) Státní zástupce může vzít návrh na schválení dohody o vině a trestu zpět až do doby,
než se soud odebere k závěrečné poradě. Zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině
a trestu se věc vrací do přípravného řízení.
§ 314o
(1) Návrh na schválení dohody o vině a trestu samosoudce přezkoumá a podle jeho
obsahu a obsahu spisu
a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže
společně nadřízen soudu, u kterého působí, a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li
za to, že soud, u kterého působí, není příslušný k jejímu projednání,
b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1,
c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1,
d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1,
e) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání
podle § 309 odst. 1, nebo
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f) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné
procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu
obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2.
(2) Samosoudce může také po přezkoumání návrhu na schválení dohody o vině
a trestu zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2.
(3) Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne samosoudce vždy též o dalším trvání vazby.
(4) Považuje-li to samosoudce pro rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 za potřebné,
nařídí veřejné zasedání.
(5) Neučiní-li samosoudce žádné z rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2, nařídí
veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
(6) V usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu podle
odstavce 1 písm. f) je třeba označit konkrétní vady nebo skutková zjištění, která byla
důvodem odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu. Jestliže usnesení
o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu nabylo právní moci, věc se vrací
do přípravného řízení.
(7) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) až f) a podle odstavce 2 mohou státní
zástupce i obviněný podat stížnost, která má, nejde-li o přerušení trestního stíhání,
odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání
a o schválení narovnání může podat stížnost, která má odkladný účinek, též poškozený.
(8) Státní zástupce může vzít návrh na schválení dohody o vině a trestu zpět
až do doby, než samosoudce počne vyhlašovat rozhodnutí ve věci. Zpětvzetím návrhu
na schválení dohody o vině a trestu se věc vrací do přípravného řízení.
§ 314p
(1) Předseda senátu nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině
a trestu, má-li za to, že
a) věc patří do příslušnosti jiného soudu,
b) věc má být postoupena podle § 171 odst. 1,
c) jsou dány okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 nebo jeho
přerušení podle § 173 odst. 1, anebo okolnosti odůvodňující podmíněné zastavení trestního
stíhání podle § 307 nebo schválení narovnání podle § 309.
(2) Předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu se koná
v neveřejném zasedání. Považuje-li to předseda senátu pro rozhodnutí soudu za potřebné,
nařídí o předběžném projednání návrhu veřejné zasedání.
(3) Po předběžném projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud
a) rozhodne o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je nejblíže
společně nadřízen jemu a soudu, jenž je podle něj příslušný, má-li za to, že sám není příslušný
k jejímu projednání,
b) postoupí věc jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1,
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c) trestní stíhání zastaví, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1,
d) trestní stíhání přeruší, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1,
e) trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání
podle § 309 odst. 1,
f) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní
vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce, nebo
z důvodů uvedených v § 314r odst. 2.
(4) Po předběžném projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu může soud také
zastavit trestní stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2.
(5) Proti rozhodnutí podle odstavce 3 písm. b) až f) a podle odstavce 4 mohou státní
zástupce i obviněný podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný
účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání a o schválení narovnání
může podat stížnost, jež má odkladný účinek, též poškozený.
(6) Jestliže usnesení o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu nabylo
právní moci, věc se vrací do přípravného řízení.
§ 314q
(1) O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání.
Předseda senátu Samosoudce předvolá k veřejnému zasedání obviněného; o době a místu
řízení vyrozumí státního zástupce a obhájce obviněného, jakož i poškozeného. Má-li
poškozený zmocněnce, vyrozumí se o veřejném zasedání jen jeho zmocněnec. Veřejné
zasedání se koná za stálé přítomnosti obviněného a státního zástupce.
(2) Po zahájení veřejného zasedání státní zástupce přednese návrh na schválení dohody
o vině a trestu.
(3) Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve předseda senátu
samosoudce obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej, zda
a) rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří podstatu
skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby zákon
stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován,
b) prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil dobrovolně a bez nátlaku
a byl poučen o svých právech na obhajobu,
c) jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává
práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým
by soud dohodu o vině a trestu schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě
druhé.
(4) Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil.
(5) Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, může vyslechnout
obviněného a opatřit potřebná vysvětlení.
§ 314s
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Byla-li věc vrácena do přípravného řízení podle § 314o odst. 3 nebo 5, § 314p odst. 6
6 nebo 8 nebo § 314r odst. 2, v dalším řízení se ke sjednané dohodě o vině a trestu, včetně
prohlášení viny obviněným, nepřihlíží. Vrácení věci do přípravného řízení nevylučuje
sjednání nové dohody o vině a trestu. Je-li obviněný ve vazbě a soud zároveň nerozhodl
o propuštění obviněného na svobodu, pokračuje vazba v přípravném řízení, která však nesmí
spolu s vazbou již vykonanou přesáhnout lhůty uvedené v § 72a odst. 1 až 3.
§ 364
(1) O zahlazení odsouzení rozhoduje předseda senátu samosoudce okresního soudu,
v jehož obvodu odsouzený v době podání návrhu má nebo naposledy měl bydliště.
(2) Proti rozhodnutí o zahlazení odsouzení je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.
§ 364a
Předseda senátu Samosoudce okresního soudu uvedeného v § 364 odst. 1 též rozhoduje o
a) zahlazení odsouzení cizozemským soudem, mezinárodním trestním soudem, mezinárodním
trestním tribunálem anebo obdobným mezinárodním soudním orgánem s působností
v trestních věcech, které je zaznamenáno v evidenci Rejstříku trestů na základě uznání
rozhodnutí cizozemského soudu nebo na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu podle
zvláštního právního předpisu, nebo na které se na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu
podle zvláštního právního předpisu hledí jako na odsouzení soudem České republiky,
b) zahlazení odsouzení zaznamenaných v evidenci Rejstříku trestů na základě Smlouvy mezi
vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních
fondů obsažených v rejstříku trestů;
účinky v cizině může mít takové rozhodnutí pouze tehdy, stanoví-li tak mezinárodní smlouva.
§ 365
(1) Jakmile rozhodnutí o zahlazení odsouzení nabylo právní moci, vyrozumí předseda
senátu samosoudce odsouzeného, navrhovatele a orgán, který vede rejstřík trestů; zahlazené
odsouzení nesmí být vykazováno ve výpisu z rejstříku trestů.
(2) Byla-li žádost o zahlazení odsouzení zamítnuta, může být znovu podána teprve
po uplynutí jednoho roku, ledaže by byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula doba
zákonem stanovená pro zahlazení. Žádost přesto podanou zamítne soud bez šetření.

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 14
(1) Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se
zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod
pochybovat o jejich nepodjatosti.
(2) U soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo
rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o
dovolání.
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(3) Z projednávání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost jsou vyloučeni také soudci,
kteří žalobou napadené rozhodnutí vydali nebo věc projednávali.
(4) Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v
postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných
věcech.
§ 15
(1) Jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen,
oznámí ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které
nesnesou odkladu.
(2) Předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v
odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu, přikáže
věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. Jde-li o
vyloučení podle § 14 odst. 1 a předseda soudu má za to, že tu není důvod pochybovat o
nepodjatosti soudce (přísedícího), předloží věc k rozhodnutí soudu uvedenému v § 16 odst. 1.
§ 15a
(1) Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle
rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni.
(2) Účastník je povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při
prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v
této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do
15 dnů po té, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen
tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).
(3) V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno,
proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho
nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy
může být prokázán.
§ 15b
(1) K rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených
soudců (přísedících) svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony,
které nesnesou odkladu.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, byla-li námitka uplatněna před nebo v průběhu
jednání, při němž byla věc rozhodnuta, a má-li soud za to, že námitka není důvodná.
(3) Ustanovení odstavce 1 neplatí také tehdy, uplatnil-li účastník v námitce stejné
okolnosti, o nichž bylo nadřízeným soudem (jiným senátem Nejvyššího soudu) již
rozhodnuto, nebo je-li námitka zjevně opožděná.
§ 16
(1) O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.
O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.
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(2) Opožděně podanou námitku (§ 15a odst. 2) soud uvedený v odstavci 1 odmítne.
(3) Dokazování k prokázání důvodu vyloučení soudce (přísedícího) provede soud
uvedený v odstavci 1 buď sám nebo prostřednictvím dožádaného soudu. Neprovádí-li se
dokazování, není třeba k rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 nařizovat jednání.
§ 16a
(1) Jestliže bylo rozhodnuto, že soudce (přísedící) je vyloučen, předseda soudu podle
rozvrhu práce určí místo něho jiného soudce (přísedícího) nebo, jestliže byli vyloučeni všichni
členové senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle
§ 12 odst. 1.
(2) Bylo-li rozhodnutí odvolacím nebo dovolacím soudem anebo na základě žaloby
pro zmatečnost zrušeno proto, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce (přísedící), nebo
nařídil-li odvolací nebo dovolací soud, aby věc v dalším řízení projednal a rozhodl jiný senát
(samosoudce), postupuje se obdobně podle odstavce 1.
§ 36a
(1) V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje samosoudce.
V řízení před okresním soudem jedná a rozhoduje senát:.
a)

ve věcech pracovních,

b)

v dalších věcech, o nichž to stanoví zákon.

(2)

V ostatních věcech jedná a rozhoduje v řízení před okresním soudem samosoudce.

(3) (2) V řízení před krajským soudem jako soudem prvého stupně jedná a rozhoduje
samosoudce; senát jedná a rozhoduje v řízení v prvním stupni, stanoví-li tak zákon, a v
odvolacím řízení.
§ 37
(1) Senát rozhoduje po poradě; kromě členů senátu a zapisovatele nesmí být nikdo jiný
poradě přítomen.
(2) K rozhodnutí je třeba většiny hlasů, přičemž hlasovat jsou povinni všichni členové
senátu. Hlasování řídí předseda senátu. Přísedící hlasují před soudci a mladší soudci
(přísedící) před staršími Mladší soudci hlasují před staršími soudci, předseda senátu hlasuje
poslední.
§ 40a
(1) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, je předseda senátu povinen
přísedící, účastníky, osoby oprávněné za ně jednat (§ 21 až 21b), zástupce účastníků, znalce,
tlumočníky, osoby uvedené v § 116 odst. 3 a další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit
řízení, předem podle zvláštního právního předpisu poučit56a. Písemný záznam o tomto
poučení založí předseda senátu do spisu a jeho kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne
poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu.
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(2) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným
osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením,
vydanými podle zvláštního právního předpisu.
§ 157
(1) Není-li stanoveno jinak, v písemném vyhotovení rozsudku se po slovech „Jménem
republiky“ uvede označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, přesné označení
účastníků a jejich zástupců, účast státního zastupitelství a Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, označení projednávané věci, znění výroku, odůvodnění, poučení o tom,
zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost,
a o lhůtě a místu k jeho podání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí a den a místo
vyhlášení. Je-li to možné, uvede se v označení účastníků též jejich datum narození
(identifikační číslo).
(2) Není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce
(navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník
řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy
opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i
další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není
přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to,
aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení
rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním.
(3) V odůvodnění rozsudku pro uznání nebo rozsudku pro zmeškání uvede soud pouze
předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání nebo
rozsudkem pro zmeškání.
(4) V odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se
účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o
skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.
§ 169
(1) Není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal,
jména a příjmení soudců a přísedících, označení účastníků, jejich zástupců a věci, výrok,
odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek nepočítaje v to žalobu na
obnovu řízení a pro zmatečnost, a o lhůtě a místu k jeho podání, a den a místo vydání
usnesení.
(2) Vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné
opatření, návrhu na zajištění důkazu, návrhu na zajištění předmětu důkazního prostředku ve
věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo
neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení řízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí
obsahovat odůvodnění. Odůvodnění nemusí obsahovat rovněž usnesení, kterým bylo
rozhodnuto nikoli ve věci samé, připouští-li to povaha této věci a je-li z obsahu spisu zřejmé,
na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto; v tomto případě se ve výroku usnesení
uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a důvod rozhodnutí.
(3) Jestliže se usnesení nedoručuje, stačí v písemném vyhotovení uvést výrok a den
vydání.
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(4) Pro odůvodnění usnesení, jímž se rozhoduje ve věci samé, platí obdobně § 157
odst. 2 a 4.
§ 205
(1) V odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost
tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá
(odvolací návrh).
(2) Odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze
odůvodnit jen tím, že
a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně,
rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního
stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát,
b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím
označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175
odst. 4 části první věty za středníkem,
c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,
d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy
potřebné k prokázání rozhodných skutečností,
e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým
zjištěním,
f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy,
které nebyly dosud uplatněny (§ 205a),
g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
(3) Odvolatel může bez souhlasu soudu měnit odvolací návrhy a odvolací důvody i po
uplynutí lhůty k odvolání.
(4) Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, může odvolatel měnit jen v průběhu trvání
lhůty k odvolání.
§ 205a
Skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, jsou u
odvolání proti rozsudku nebo usnesení ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže
a) se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudu, vyloučení soudce (přísedícího) nebo
obsazení soudu;
b) jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek nesprávné
rozhodnutí ve věci;
c) jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí
soudu prvního stupně;
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d) jimi má být splněna povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti
nebo důkazní povinnost, a to za předpokladu, že pro nesplnění některé z uvedených
povinností neměl odvolatel ve věci úspěch a že odvolatel nebyl řádně poučen podle § 118a
odst. 1 až 3;
e) odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1;
f) nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.
§ 229
(1) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu
prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže
a) bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci soudů,
b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení,
c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29
odst. 2) a nebyl řádně zastoupen,
d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba,
e) rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící,
f) soud byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát,
g) bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce nebo
přísedícího,
h) účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu nebo proto, že se
mu nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, ačkoliv k takovému opatření nebyly
splněny předpoklady.
(2) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout také pravomocný rozsudek
soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné usnesení těchto soudů,
kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a
šekový platební rozkaz) nebo elektronický platební rozkaz, jestliže
a) v téže věci bylo již dříve zahájeno řízení,
b) v téže věci bylo dříve pravomocně rozhodnuto,
c) odvolacím soudem byl pravomocně zamítnut návrh na nařízení výkonu těchto rozhodnutí
nebo pravomocně zastaven výkon rozhodnutí z důvodu, že povinnosti rozsudkem, usnesením
nebo platebním rozkazem uložené nelze vykonat (§ 261a).
(3) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout též pravomocný rozsudek
odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé,
jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před
soudem. Totéž platí, jde-li o pravomocný rozsudek soudu prvního stupně, proti němuž není
odvolání přípustné podle § 202 odst. 2.
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(4) Žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení
odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací
řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno
usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.
********
Přechodné ustanovení
Žaloby pro zmatečnost proti rozhodnutím, která byla vydána v řízeních zahájených
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou podávány, projednávány a rozhodovány za
podmínek zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. Je-li k projednání žaloby pro zmatečnost a rozhodnutí o ní příslušný soud, který
rozhodoval v prvním stupni, rozhoduje vždy samosoudcem.

Změna zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
Republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
§1
(1) Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí obsazovaných
volbou, jmenováním nebo ustanovováním
a) v orgánech státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a
Slovenské republiky,
b) v Československé armádě,
c) ve Federální bezpečnostní informační službě, Federálním policejním sboru, Sboru hradní
policie,
d) v Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Federálního
shromáždění, Kanceláři České národní rady, Kanceláři Slovenské národní rady, Úřadu vlády
České a Slovenské Federativní Republiky, Úřadu vlády České republiky, Úřadu vlády
Slovenské republiky, Kanceláři Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky,
Kanceláři Ústavního soudu České republiky, Kanceláři Ústavního soudu Slovenské republiky,
Kanceláři Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Kanceláři Nejvyššího
soudu České republiky, Kanceláři Nejvyššího soudu Slovenské republiky, v prezídiu
Československé akademie věd a v předsednictvu Slovenské akademie věd, u Nejvyššího
správního soudu a v Národní rozpočtové radě,
e) v Československém rozhlase, Českém rozhlase, Slovenském rozhlase, Československé
televizi, České televizi, Slovenské televizi, Československé tiskové kanceláři,
Československé tiskové kanceláři České republiky a Československé tiskové kanceláři
Slovenské republiky,
f) ve státních podnicích, státních organizacích, akciových společnostech, kde většinovým
akcionářem je stát, v podnicích zahraničního obchodu, ve státní organizaci Československé
státní dráhy, státních fondech, ve státních peněžních ústavech a Státní bance československé,
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g) v úřadech územních samosprávných celků,
pokud se dále nestanoví jinak.
(2) Funkcemi podle odstavce 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České
republiky služební místa představených podle zákona o státní službě a pracovní místa
vedoucích zaměstnanců, kteří jsou veřejnými funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu
zájmů, a vedoucích zaměstnanců zařazených v Národním bezpečnostním úřadu, Národním
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a v Nejvyšším kontrolním úřadu a funkcemi
podle odstavce 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním
štábu Armády České republiky7) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce
vojenských přidělenců.
(3) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. f) se rozumí funkce vedoucího organizace a
vedoucích pracovníků v jeho přímé řídící působnosti a služební místa představených podle
zákona o státní službě. Na vysokých školách a na veřejných vysokých školách5) se těmito
funkcemi rozumějí rovněž funkce volených akademických funkcionářů a funkce schvalované
akademickým senátem vysoké školy a fakulty. Funkcemi podle odstavce 1 písm. g) se rozumí
funkce vedoucího úřadu a vedoucích úředníků.
(4) Tento zákon stanoví též některé další předpoklady pro výkon funkce soudce,
přísedícího, prokurátora, vyšetřovatele prokuratury, státního notáře, státního arbitra a pro
osoby vykonávající činnost justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, notářského
čekatele a arbitrážního čekatele.
____________________
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
5)

7)

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 16

Za podmínek uvedených v § 14 odst. 1 podá příslušný orgán návrh na odvolání soudce
nebo přísedícího z jeho funkce.

Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

§ 28
Plat
(1) Soudci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví
podle počtu let započtené doby pro soudce

67

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

okresního soudu

krajského soudu

vrchního soudu

0,88

0,96

1,05

do ukončení 5. roku

1,01

1,09

1,17

od počátku 6. roku

1,14

1,26

1,33

od počátku 9. roku

1,22

1,35

1,47

od počátku 12. roku

1,30

1,44

1,60

od počátku 15. roku

1,35

1,53

1,68

od počátku 18. roku

1,39

1,56

1,72

od počátku 21. roku

1,43

1,59

1,75

od počátku 24. roku

1,46

1,64

1,80

od počátku 27. roku

1,51

1,67

1,84

od počátku 30. roku.

(2) Platový koeficient stanovený v odstavci 1 se zvyšuje
a) místopředsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty soudci o 0,09, s 15 až 30 senáty
soudci o 0,11, s 31 až 45 senáty soudci o 0,13 a s více než 45 senáty soudci o 0,15,
b) předsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty soudci o 0,22, s 15 až 30 senáty soudci o
0,25, s 31 až 45 senáty soudci o 0,28 a s více než 45 senáty soudci o 0,31,
c) soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, o 0,07,
d) předsedovi senátu krajského soudu o 0,09,
e) místopředsedovi krajského soudu o 0,18,
f) předsedovi krajského soudu o 0,40,
g) předsedovi senátu vrchního soudu o 0,12,
h) předsedovi kolegia vrchního soudu o 0,18,
ch) místopředsedovi vrchního soudu o 0,26,
i) předsedovi vrchního soudu o 0,50.
(3) Soudci Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu náleží plat určený z platové
základny platovým koeficientem ve výši 1,84. Platový koeficient soudce se zvyšuje
a) předsedovi senátu Nejvyššího soudu a předsedovi senátu Nejvyššího správního soudu o
0,15,
68

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

b) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu a předsedovi kolegia Nejvyššího správního soudu o
0,23.
(4) Předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu náleží plat určený
z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,50.
(5) Místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží
plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,27.
(6) Soudci, který na příkaz předsedy soudu zastupuje v plném rozsahu činnosti po dobu delší
než čtyři týdny nepřítomného soudce, vykonávajícího vyšší funkci, náleží od prvého dne
zastupování zvýšení koeficientu stanovené v odstavci 2 nebo 3 pro funkci zastupovaného
soudce; dosavadní zvýšení koeficientu podle § 28 odst. 2 písm. a) až i) a podle § 28 odst. 3
písm. a) a b) soudci po dobu zastupování nenáleží. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li
zastupování součástí pracovních povinností soudce.
(7) Po dobu dočasného přidělení k jinému soudu náleží soudci dosavadní plat nebo plat, který
by mu náležel při trvalém výkonu funkce, pro jejíž výkon byl k jinému soudu dočasně
přidělen, je-li tento plat vyšší.

Změna zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím zastupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů

§ 18
S majetkem uvedeným v ustanovení § 10 nemůže příslušná organizační složka (§ 11)
naložit, s výjimkou prodeje ve veřejné dražbě a prodeje živých zvířat, ve prospěch
a) soudců a přísedících, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky, znalců,
tlumočníků a notářů, jakož i zaměstnanců soudů, státního zastupitelství, Policie České
republiky a notářských kanceláří,
b) celníků a občanských zaměstnanců Celní správy České republiky, jakož i vedoucích a
dalších zaměstnanců jiných organizačních složek příslušných hospodařit s majetkem podle
ustanovení § 11,
c) starostů, zástupců starosty, tajemníků a dalších zaměstnanců příslušných obecních úřadů a
obdobně příslušných úřadů měst a městských částí,
jakož i osob jim blízkých, pokud se osoby uvedené pod písmeny a) až c) v jednotlivých
případech podílely na úkonech souvisejících s nabytím takového majetku státem a na
hospodaření s ním.

Změna zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších
předpisů
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§ 61
Předběžné projednání Přezkoumání obžaloby
(1) K usnadnění rozhodnutí při předběžném projednání obžaloby může předseda senátu
vyslechnout mladistvého, opatřit potřebná vysvětlení Pro účely přezkoumání obžaloby
může samosoudce soudu pro mládež vyslechnout mladistvého nebo jinou osobu, opatřit
potřebná vyjádření a objasnit poměry mladistvého. Objasněním poměrů mladistvého může
být pověřen probační úředník, který také může být požádán o mimosoudní zprostředkování
mezi obviněným a poškozeným za účelem rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního
stíhání nebo narovnání.
(2) Předseda senátu nařídí předběžné projednání obžaloby v trestních věcech mladistvých
také tehdy, má-li za to, že jsou tu okolnosti odůvodňující Samosoudce soudu pro mládež
přezkoumá obžalobu též z toho hlediska, zda lze rozhodnout o odstoupení od trestního
stíhání podle § 70 odst. 1.
§ 62
Rozhodnutí po předběžném projednání obžaloby
(1) Po předběžném projednání obžaloby soud pro mládež Samosoudce soudu pro
mládež po přezkoumání obžaloby může také odstoupit od trestního stíhání, jsou-li tu
okolnosti uvedené v § 70 odst. 1.
(2) Samosoudce soudu pro mládež obžalobu předběžně neprojednává,31) ale podle
výsledků jejího přezkoumání může také odstoupit od trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti
uvedené v § 70 odst. 1.
(3) (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 mohou státní zástupce, obviněný
a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek.
___________________
31) § 314c trestního řádu.
§ 64
Hlavní líčení a veřejné zasedání
(1) Nejde-li o řízení proti uprchlému, nelze hlavní líčení a veřejné zasedání konat
v nepřítomnosti mladistvého.
(2) Předseda senátu Samosoudce soudu pro mládež dá opis obžaloby doručit také
zákonnému zástupci nebo opatrovníku mladistvého. O hlavním líčení a veřejném zasedání je
třeba vyrozumět též zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého a příslušný orgán
sociálně-právní ochrany dětí. Státní zástupce musí být i při veřejném zasedání vždy přítomen.
(3) Při hlavním líčení a veřejném zasedání proti mladistvému
a) soud pro mládež vyloučí veřejnost, i když předtím rozhodl o jeho veřejném konání podle
§ 54 odst. 1, také tehdy, jestliže je to na prospěch mladistvého,
b) zástupce příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí má právo činit návrhy a dávat
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vyslýchaným otázky; slovo k závěrečné řeči mu přísluší po mladistvém.
(4) V průběhu celého hlavního líčení a veřejného zasedání dbá předseda senátu ochrany
zájmů mladistvého obviněného a zájmů poškozeného.
§ 88
Zahlazení odsouzení
(1) O zahlazení odsouzení mladistvého rozhodne předseda senátu samosoudce soudu pro
mládež, který rozhodoval ve věci v prvním stupni, i bez návrhu nebo žádosti.
(2) Proti rozhodnutí o zahlazení odsouzení je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů

Služební volno při překážkách ve službě z důvodu obecného zájmu
§ 68
(1) Nemůže-li příslušník službu vykonávat z důvodu obecného zájmu, má nárok na
udělení služebního volna s poskytnutím služebního příjmu.
(2) Překážkou ve službě z důvodu obecného zájmu je výkon veřejné funkce, plnění
občanské povinnosti a výkon jiného úkonu v obecném zájmu, který nelze uskutečnit mimo
dobu služby.
(3) Za výkon veřejné funkce se považuje zejména výkon povinností, které vyplývají
příslušníkovi z funkce člena zastupitelstva územního samosprávného celku a přísedícího.
(4) Za plnění občanské povinnosti se považuje zejména výkon povinnosti svědka,
znalce nebo tlumočníka předvolaného k jednání soudu nebo správního úřadu.
(5) Jiným úkonem v obecném zájmu je:
a) dárcovství krve nebo dalších biologických materiálů,
b) účast ve státní sportovní reprezentaci,
c) účast na zásahu jednotky Sboru dobrovolných hasičů, záchranné akci Horské služby, Vodní
záchranné služby,
d) činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, jeho zástupce, oddílového vedoucího,
vychovatele, instruktora, popřípadě zdravotnického nebo hospodářského pracovníka v tomto
táboře,
e) uvolnění příslušníka k výkonu funkce v odborovém orgánu, nebo
f) činnost příslušníka při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti.
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Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 63
(1) V řízení před orgánem státu může, na žádost tohoto orgánu, odpovědná osoba
orgánu státu, do jehož oblasti věcné působnosti utajovaná informace náleží, fyzickou osobu
zprostit povinnosti zachovávat mlčenlivost (dále jen "zproštění mlčenlivosti"), nestanoví-li
tento zákon jinak (odstavec 8 a § 133 odst. 2).
(2) V případě, že orgán státu zanikne bez právního nástupce, může zproštění
mlčenlivosti provést ředitel Úřadu.
(3) Pro potřeby řízení podle odstavce 1 zproštění mlčenlivosti dále provádí
a) prezident republiky u předsedy vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího
kontrolního úřadu, předsedy a místopředsedy Ústavního soudu, předsedy a místopředsedy
Nejvyššího soudu, předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu, vedoucího
Kanceláře prezidenta republiky, Veřejného ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv,
guvernéra a viceguvernérů České národní banky,
b) Poslanecká sněmovna u poslanců,
c) Senát u senátorů,
d) předseda Poslanecké sněmovny u vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny,
e) předseda Senátu u vedoucího Kanceláře Senátu,
f) předseda vlády u ministrů a vedoucích ostatních ústředních správních úřadů,
g) předseda Ústavního soudu u soudců Ústavního soudu,
h) ministr spravedlnosti u soudců neuvedených v písmenu g), a státních zástupců a
přísedících, vláda u ředitele Bezpečnostní informační služby, ministr vnitra u ředitele Úřadu
pro zahraniční styky a informace a ministr obrany u ředitele Vojenského zpravodajství.
(4) Týká-li se povinnost zachovávat mlčenlivost věci, kterou projednává orgán
Parlamentu, může zproštění mlčenlivosti fyzické osoby provést Poslanecká sněmovna nebo
Senát po vyjádření odpovědné osoby orgánu státu, do jehož oblasti věcné působnosti
utajovaná informace náleží.
(5) Před zproštěním mlčenlivosti podle odstavce 3 je třeba požádat o vyjádření
odpovědnou osobu orgánu státu, do jehož oblasti věcné působnosti utajovaná informace
náleží.
(6) Zproštění mlčenlivosti se nevyžaduje u prezidenta republiky.
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(7) Zproštění mlčenlivosti se vztahuje pouze na příslušnou utajovanou informaci, a to
v nezbytně nutném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou. Zproštění mlčenlivosti se provádí
písemně. Stupeň utajení utajované informace není zproštěním mlčenlivosti dotčen.
(8) Zproštění mlčenlivosti lze odepřít v případech, kdy by tím mohlo dojít k
mimořádně vážné nebo vážné újmě zájmům České republiky anebo k ohrožení života či
zdraví osob.
*******
Přechodné ustanovení
Osoby, vykonávající funkci přísedících přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
mohou být zproštěny mlčenlivosti ministrem spravedlnosti v souladu s § 63 odst. 3, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
§ 201
Výkon veřejné funkce
(1) Výkonem veřejné funkce se pro účely tohoto zákona rozumí plnění povinností
vyplývajících z funkce, která je
a) vymezena funkčním nebo časovým obdobím a
b) obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních
právních předpisů.
(2) Výkonem veřejné funkce je například výkon funkce poslance Poslanecké
sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, nebo člena zastupitelstva územního
samosprávného celku nebo přísedícího.
(3) Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností
vyplývajících z pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné funkce poskytnuto
pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce, nestanoví-li
jiný právní předpis jiný rozsah uvolnění.

Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve
znění pozdějších předpisů
§ 59
Skryté vyšetřování na území České republiky
(1) Na území České republiky může být použit jako agent nebo provést předstíraný
převod příslušník zahraničního bezpečnostního sboru.
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(2) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje použití příslušníka
zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta na návrh státního zástupce vrchního státního
zastupitelství soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je státní zástupce podávající návrh
činný, po podání obžaloby předseda senátu samosoudce soudu prvního stupně. Státní
zástupce vrchního státního zastupitelství může návrh podat a po podání obžaloby předseda
senátu samosoudce soudu prvního stupně povolení vydat pouze, pokud cizozemský orgán
udělil na základě žádosti o právní pomoc k použití příslušníka bezpečnostního sboru svého
státu jako agenta souhlas. Žádost o právní pomoc podává státní zástupce vrchního státního
zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně.
(3) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje použití příslušníka
zahraničního bezpečnostního sboru jako agenta na návrh státního zástupce Vrchního státního
zastupitelství v Praze soudce Vrchního soudu v Praze. Státní zástupce Vrchního státního
zastupitelství v Praze může návrh podat pouze na základě žádosti cizozemského orgánu
o právní pomoc.
(4) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje předstíraný převod
příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru státní zástupce vrchního státního
zastupitelství, po podání obžaloby předseda senátu samosoudce soudu prvního stupně. Státní
zástupce vrchního státního zastupitelství a po podání obžaloby předseda senátu samosoudce
soudu prvního stupně tak může učinit pouze, pokud cizozemský orgán udělil na základě
žádosti o právní pomoc k provedení předstíraného převodu příslušníkem bezpečnostního
sboru svého státu souhlas. Žádost o právní pomoc podává státní zástupce vrchního státního
zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně.
(5) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje předstíraný převod
příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru státní zástupce Vrchního státního
zastupitelství v Praze. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze tak může učinit
pouze na základě žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc.
(6) Příslušník zahraničního bezpečnostního sboru při plnění úkolů podle odstavce 1
vykonává v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů oprávnění a povinnosti příslušníka
Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů. Při provádění úkonů
na území České republiky je vázán právním řádem České republiky a jeho činnost řídí
příslušník Policie České republiky stanovený podle zákona o Policii České republiky nebo
příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů stanovený podle zákona o Generální
inspekci bezpečnostních sborů.
§ 60
Skryté vyšetřování na území cizího státu
(1) Příslušník Policie České republiky nebo příslušník Generální inspekce bezpečnostních
sborů může být použit na území cizího státu jako agent nebo tam provést předstíraný převod.
(2) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice je třeba před použitím
příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních
sborů jako agenta a po vydání povolení podle § 158e odst. 4 a § 158f trestního řádu vyžádat
souhlas příslušného cizozemského orgánu. Žádost o právní pomoc podává státní zástupce
vrchního státního zastupitelství, po podání obžaloby soud prvního stupně.
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(3) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje použití příslušníka Policie
České republiky nebo příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů jako agenta
na návrh státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze soudce Vrchního soudu
v Praze. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze může návrh podat pouze
na základě žádosti cizozemského orgánu o právní pomoc.
(4) Pro účely trestního řízení vedeného v České republice povoluje předstíraný převod
příslušníkem Policie České republiky nebo příslušníkem Generální inspekce bezpečnostních
sborů státní zástupce vrchního státního zastupitelství, po podání obžaloby předseda senátu
samosoudce soudu prvního stupně. Před provedením takového předstíraného převodu
a po vydání povolení je třeba vyžádat souhlas příslušného cizozemského orgánu. Žádost
o právní pomoc podává státní zástupce vrchního státního zastupitelství, po podání obžaloby
soud prvního stupně.
(5) Pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu povoluje předstíraný převod
příslušníkem Policie České republiky nebo příslušníkem Generální inspekce bezpečnostních
sborů státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze. Státní zástupce Vrchního
státního zastupitelství v Praze tak může učinit pouze na základě žádosti cizozemského orgánu
o právní pomoc.
(6) Součástí žádosti o právní pomoc podle odstavců 2 a 4 je i požadavek na sdělení
podmínek, za kterých příslušník Policie České republiky nebo příslušník Generální inspekce
bezpečnostních sborů bude moci být na území cizího státu použit jako agent nebo tam provést
předstíraný převod.
(7) O vyslání příslušníka Policie České republiky nebo příslušníka Generální inspekce
bezpečnostních sborů na území cizího státu za účelem jeho použití jako agenta nebo
k provedení předstíraného převodu rozhoduje po splnění podmínek uvedených v odstavcích
2 až 6 v případě příslušníka Policie České republiky policejní prezident a v případě
příslušníka Generální inspekce bezpečnostních sborů její ředitel.
§ 70
Dočasné předání osoby do cizího státu
(1) Osobu nacházející se ve vazbě, ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo
ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody na území České republiky lze
na žádost cizozemského orgánu dočasně předat do cizího státu k vykonání úkonů trestního
řízení na území tohoto státu, jestliže
a) tato osoba s dočasným předáním souhlasí,
b) nemá v trestním řízení v cizím státu postavení obviněného nebo podezřelého,
c) její přítomnost na území České republiky pro účely trestního řízení zde vedeného není
nezbytná,
d) v důsledku jejího předání nedojde ke zmaření účelu vazby, trestu nebo ochranného
opatření,
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e) cizí stát poskytne ujištění, že osoba bude po dobu dočasného předání omezena na osobní
svobodě a budou proti ní uplatněna požadovaná omezení vyplývající z důvodu vazby
na území České republiky.
(2) Dočasné předání osoby podle odstavce 1 povoluje a jeho provedení zajišťuje, jde-li o
a) vazbu v přípravném řízení, soud příslušný podle § 26 trestního řádu na návrh státního
zástupce,
b) vazbu v řízení po podání obžaloby, předseda senátu soudu, který řízení vede,
c) výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se
zbavením osobní svobody, předseda senátu samosoudce okresního soudu, v jehož obvodu
se tento trest nebo ochranné opatření vykonává.
(3) Dočasné předání nepřerušuje výkon vazby, nepodmíněného trestu odnětí svobody
nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody v České republice.
(4) Soud příslušný k povolení dočasného předání osoby stanoví přiměřenou lhůtu pro její
vrácení do České republiky. Tuto lhůtu lze po dohodě s příslušným cizozemským orgánem
prodloužit pouze ke stejnému účelu, pro který bylo dočasné předání osoby povoleno; jde-li
o vazbu v přípravném řízení, lze tak učinit pouze po vyjádření státního zástupce. Pokud
vrácení osoby brání okolnosti cizím státem neovlivnitelné, nebo jestliže by vrácení osoby
ohrozilo její život nebo zdraví, musí být osoba vrácena bez zbytečného odkladu po odpadnutí
takové překážky. Dočasné předání osoby lze provést i opakovaně.
(5) Osoba, o jejíž dočasné předání jde, musí být před vyslovením souhlasu se svým
dočasným předáním soudcem nebo předsedou senátu soudu příslušného podle odstavce 2
seznámena s důvodem dočasného předání a poučena o významu takového souhlasu
a o následcích, které jsou s ním spojeny. Souhlas s dočasným předáním nelze vzít zpět.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně užijí na dočasné předání osoby do cizího
státu k vykonání úkonů právní pomoci na území cizího státu na základě žádosti justičního
orgánu o právní pomoc.
(7) Ustanovení odstavců 1 až 5 se přiměřeně užijí rovněž na dočasné předání osoby, která
se nachází v České republice ve výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla do České
republiky předána z cizího státu podle hlavy IV dílu 1, je-li její osobní přítomnost v cizím
státu nezbytná za účelem přezkoumání rozsudku.
§ 101
Vydávací vazba a provedení vydání
(1) Po rozhodnutí ministra spravedlnosti o povolení vydání a při zjednodušeném vydání
na návrh státního zástupce rozhodne předseda senátu o vzetí osoby do vydávací vazby nebo
o přeměně předběžné vazby na vazbu vydávací, nerozhodl-li o odložení vydání. Ustanovení
§ 67 a 68 trestního řádu se neužijí. Nelze-li přítomnost osoby, o jejíž vydání jde,
při rozhodování o vydávací vazbě zajistit jinak a nejde-li o zjednodušené vydání, postupuje se
přiměřeně podle § 69 trestního řádu; v takovém případě se § 79 odst. 1 a § 193 odst. 1 neužijí.
O svém rozhodnutí předseda senátu neprodleně vyrozumí ministerstvo.
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(2) Postup podle odstavce 1 se uplatní, i když se osoba nachází ve vazbě, ve výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody. V takovém případě propustí osobu z vazby předseda senátu soudu, který
vede řízení, v přípravném řízení státní zástupce vykonávající dozor nad zachováváním
zákonnosti a z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody předseda senátu svobody samosoudce soudu, který
v prvním stupni rozhodoval ve věci, v níž byly takový trest nebo ochranné opatření uloženy.
(3) Na další postup ohledně vydávací vazby se neužijí ustanovení § 71 odst. 1 věty druhé
a třetí, odst. 2 písm. b), § 72 až 74a trestního řádu. Jiná ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního
trestního řádu se užijí přiměřeně. O žádosti osoby, o jejíž vydání jde, o propuštění z vydávací
vazby rozhoduje soud. Proti rozhodnutí o propuštění z vydávací vazby je přípustná stížnost
státního zástupce, která má odkladný účinek. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o propuštění z vydávací vazby je přípustná stížnost.
(4) Po vyrozumění soudem podle odstavce 1 ministerstvo dohodne s příslušnými orgány
cizího státu termín vydání osoby. Vydání osoby příslušným orgánům cizího státu a s tím
související propuštění osoby z vydávací vazby zajistí předseda senátu.
(5) Vydávací vazba může trvat nejdéle 3 měsíce. Osoba, o jejíž vydání jde, musí být
z vydávací vazby propuštěna na svobodu nejpozději poslední den této lhůty. Pokud vydání
nemohlo být provedeno vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, může předseda senátu
před uplynutím této lhůty rozhodnut na návrh ministerstva o jejím prodloužení až o 3 měsíce.
Celková délka vydávací vazby nesmí překročit 6 měsíců; to nevylučuje vzetí osoby
do vydávací vazby na základě nové žádosti cizího státu o její vydání pro stejný trestný čin.
(6) Do nejvyšší přípustné doby trvání vydávací vazby se nezapočítává doba,
a) po kterou se na osobu, o jejíž vydání jde, hledí jako na žadatele o udělení mezinárodní
ochrany,
b) po kterou byla Ústavním soudem odložena vykonatelnost rozhodnutí o povolení vydání,
c) která uplynula od doručení žádosti Evropského soudu pro lidská práva ministerstvu, aby
nebylo provedeno vydání do doby, než Evropský soud pro lidská práva rozhodne
o stížnosti osoby, o jejíž vydání jde, až do takového rozhodnutí.
(7) Předseda senátu osobu z vydávací vazby neprodleně propustí a ukončí řízení
o vydání, nastane-li důvod pro ukončení předběžného šetření uvedený v § 92 odst. 7 písm. c),
e) nebo g) nebo byl-li zjištěn důvod pro ukončení předběžného šetření uvedený v § 92 odst. 7
písm. d). Obdobně předseda senátu postupuje, pokud ministr spravedlnosti s ohledem
na změnu okolností zrušil své rozhodnutí o povolení vydání a vydání nepovolil. Předseda
senátu ukončí řízení o vydání také v případě, že nastane důvod pro ukončení předběžného
šetření uvedený v § 92 odst. 7 písm. f).

Řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí
§ 121
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(1) Řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí se zahajuje podáním návrhu
ministerstva na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí nebo postoupením žádosti cizího
státu o vzetí osoby, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, do vazby soudu. Ministerstvo je
oprávněno v souvislosti s takovým řízením opatřit nezbytné podklady, zejména si vyžádat
potřebné zprávy od jiných orgánů veřejné moci. Ministerstvo může vzít návrh zpět do doby,
než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě samosoudce počne vyhlašovat
rozhodnutí ve věci. Zpětvzetím návrhu je řízení ukončeno.
(2) Je-li uznání cizozemského rozhodnutí podmíněno souhlasem osoby, vůči níž
cizozemské rozhodnutí směřuje a která se nachází ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody v cizím státu,
může ministerstvo o jeho opatření požádat příslušný zastupitelský úřad České republiky
v cizím státu. Nachází-li se osoba, vůči níž cizozemské rozhodnutí směřuje, na území České
republiky, může ministerstvo požádat o opatření jejího souhlasu okresní soud, v jehož obvodu
má tato osoba trvalý pobyt nebo se zdržuje. Orgán opatřující souhlas osobu, vůči níž
cizozemské rozhodnutí směřuje, před vyslovením souhlasu poučí o jeho významu
a následcích spojených s jeho udělením. Souhlas nelze vzít zpět.
(3) Soudem příslušným k řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí je krajský
soud, v jehož obvodu má nebo měla poslední trvalý pobyt nebo se zdržuje osoba, vůči níž
cizozemské rozhodnutí směřuje. Týká-li se cizozemské rozhodnutí věci, je k řízení příslušný
krajský soud, v jehož obvodu se nachází. Nelze-li určit takový soud, je k řízení příslušný
Krajský soud v Praze.
(4) Je-li dána příslušnost několika krajských soudů, koná řízení ten z nich, u něhož
ministerstvo podalo návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí.
(5) Ke změně skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti krajského soudu
nastalé po zahájení řízení se nepřihlíží.
(6) Ustanoveními odstavců 3 až 5 není dotčena zvláštní příslušnost soudu
ve vykonávacím řízení podle hlavy dvacáté první trestního řádu.
§ 137
Předání osoby
(1) Nachází-li se osoba v České republice ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí
svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody, může
ministerstvo požádat stát, jehož je tato osoba občanem, nebo stát, ohledně něhož lze
předpokládat, že výkon rozhodnutí převezme, o její převzetí k výkonu takového trestu nebo
ochranného opatření, nebo udělit souhlas s předáním takové osoby, pokud
a) soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, udělil souhlas s předáním osoby,
b) předáním osoby nebude zmařeno nebo ztíženo dosažení účelu trestu nebo ochranného
opatření,
c) v době podání žádosti nebo udělení souhlasu ministerstva má osoba vykonat trest nebo
ochranné opatření v délce nejméně 1 rok; v případech hodných zvláštního zřetele může být
osoba předána k výkonu trestu nebo ochranného opatření kratšího trvání,
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d) výkonem trestu nebo ochranného opatření v cizím státu nedojde k porušení závazků
vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv o lidských právech
a základních svobodách a
e) předáním osoby nebude zmařeno nebo ztíženo dosažení účelu trestního řízení, které se pro
jiný skutek ohledně této osoby v České republice vede.
(2) Není-li předání osoby upraveno mezinárodní smlouvou, může ministerstvo
postupovat podle odstavce 1 za podmínek, jež jsou pro výkon rozhodnutí soudu stanoveny
právním řádem cizího státu.
(3) Za účelem postupu podle odstavce 1 nebo 2 poskytne soud ministerstvu potřebnou
součinnost.
(4) Je-li k postupu podle odstavce 1 nebo 2 zapotřebí souhlasu osoby nacházející se
na území České republiky ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného
opatření spojeného se zbavením osobní svobody, ministerstvo je oprávněno požádat o jeho
opatření okresní soud, v jehož obvodu je takový trest nebo ochranné opatření vykonáváno.
Předseda senátu Samosoudce osobu před vyslovením souhlasu poučí o jeho významu
a následcích spojených s jeho udělením. Vyslovený souhlas nelze vzít zpět.
§ 143
(1) Jde-li o letecký průvoz osoby s plánovaným přistáním na území České republiky,
nepřesahuje-li předpokládaná délka průvozu 8 hodin a není-li plánováno opuštění prostoru
letiště, je po dobu průvozu osoba, o jejíž průvoz jde, omezena na osobní svobodě orgány
cizího státu, které ji doprovázejí, za pomoci orgánů Policie České republiky.
(2) Pokud doba průvozu neplánovaně překročí 8 hodin nebo pokud je zapotřebí opustit
prostor letiště, orgány Policie České republiky osobu převezmou od orgánů cizího státu,
omezí ji na osobní svobodě a sepíšou o tom protokol. O převzetí osoby a omezení její osobní
svobody bezodkladně vyrozumí státního zástupce krajského státního zastupitelství, v obvodu
jehož působnosti se nachází místo přistání, a předají mu opis protokolu a další podklady, které
státní zástupce potřebuje, aby mohl podat návrh na vzetí osoby do průvozní vazby. Státní
zástupce podá takový návrh do 24 hodin od přistání, jinak musí být osoba propuštěna
na svobodu.
(3) O vzetí osoby do průvozní vazby rozhodne předseda senátu samosoudce krajského
soudu, v obvodu jehož působnosti se nachází místo přistání, a to do 24 hodin od podání
návrhu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Po rozhodnutí
o vzetí osoby do průvozní vazby stanoví ministerstvo státu, který o povolení průvozu požádal,
přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů od přistání, k převzetí osoby a dokončení průvozu;
pokud tak tento stát v uvedené lhůtě neučinil, předseda senátu samosoudce nařídí propuštění
osoby z průvozní vazby nejpozději poslední den této lhůty. Propuštění osoby z průvozní
vazby v souvislosti s dokončením průvozu zajistí předseda senátu soudu, který rozhodl
o průvozní vazbě.
(4) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo před povolením
průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude
po dobu průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví
takovému návrhu pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní
smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté
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oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo
průvoz nepovolí.
(5) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 průvoz osoby přes území České
republiky do cizího státu, včetně jejího převzetí a předání příslušnému orgánu cizího státu,
provádí Policie České republiky.
§ 144
(1) Dojde-li v případě leteckého průvozu osoby bez plánovaného přistání na území České
republiky k neplánovanému přistání na jejím území, orgány Policie České republiky osobu
převezmou od orgánů cizího státu, omezí ji na osobní svobodě a sepíšou o tom protokol.
O převzetí osoby a omezení její osobní svobody bezodkladně vyrozumí státního zástupce
krajského státního zastupitelství, v obvodu jehož působnosti se nachází místo přistání,
a předají mu opis protokolu a další podklady, které státní zástupce potřebuje, aby mohl podat
návrh na vzetí osoby do průvozní vazby. Státní zástupce podá takový návrh do 24 hodin
od neplánovaného přistání, jinak musí být osoba propuštěna na svobodu. Návrh na vzetí
osoby do průvozní vazby státní zástupce nepodá a nařídí její propuštění na svobodu, je-li
zjevné, že nejsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo je dán některý
z důvodů nepovolení průvozu osoby přes území České republiky uvedený v § 142 odst. 2
písm. a) až h).
(2) O vzetí osoby do průvozní vazby rozhodne předseda senátu samosoudce krajského
soudu, v obvodu jehož působnosti se nachází místo neplánovaného přistání, a to do 24 hodin
od podání návrhu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Je-li
zjevné, že nejsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo je dán některý
z důvodů nepovolení průvozu osoby přes území České republiky uvedený v § 142 odst. 2
písm. a) až h), nařídí její propuštění na svobodu.
(3) Byla-li osoba vzata do průvozní vazby a není-li žádost o povolení průvozu přes území
České republiky doručena ve lhůtě 18 dnů od neplánovaného přistání, předseda senátu
samosoudce nařídí propuštění osoby z průvozní vazby nejpozději poslední den této lhůty.
Pokud ministerstvo po doručení žádosti průvoz povolí, stanoví státu, který o povolení průvozu
požádal, přiměřenou lhůtu, ne delší než 18 dnů od povolení průvozu, k převzetí osoby
a dokončení průvozu; neučinil-li tak tento stát v uvedené lhůtě, předseda senátu samosoudce
nařídí propuštění osoby z průvozní vazby nejpozději poslední den této lhůty. Propuštění osoby
z průvozní vazby v souvislosti s dokončením průvozu nebo nepovolením průvozu zajistí
předseda senátu soudu, který rozhodl o průvozní vazbě.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se přiměřeně užijí také tehdy, jestliže v případě leteckého
průvozu osoby přes území České republiky, který byl povolen, došlo k neplánovanému
přistání, pokud po dobu delší než 8 hodin nelze v průvozu pokračovat, anebo pokud je
po takovém neplánovaném přistání zapotřebí opustit prostor letiště, na kterém
k neplánovanému přistání došlo. Po vzetí osoby do průvozní vazby stanoví ministerstvo státu,
který o povolení průvozu přes území České republiky požádal, přiměřenou lhůtu, ne delší než
18 dnů od neplánovaného přistání, k převzetí osoby a dokončení průvozu.
§ 199
Další předání z České republiky do jiného členského státu
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(1) Předaná osoba může být dále předána jinému členskému státu pro skutek spáchaný
před předáním do České republiky pouze se souhlasem předávajícího státu, není-li dále
stanoveno jinak.
(2) Bez souhlasu předávajícího státu může být osoba dále předána jinému členskému
státu v případě, že
a) tato osoba souhlasí s dalším předáním do jiného členského státu, nebo
b) pro tuto osobu se neuplatní zásada speciality z důvodů uvedených v § 198 odst. 1 písm. a)
až c) nebo e) až g).
(3) Souhlas předávajícího státu podle odstavce 1 si vyžádá předseda senátu samosoudce
krajského soudu, v jehož obvodu působí státní zástupce, který vede předběžné šetření, a to
na návrh tohoto státního zástupce. Dále postupuje přiměřeně podle § 198 odst. 3.
(4) Osoba, která byla do České republiky vydána, může být dále předána jinému
členskému státu pro skutek spáchaný před vydáním do České republiky pouze se souhlasem
vydávajícího státu. Ministerstvo provede nezbytné úkony k zajištění souhlasu vydávajícího
státu na základě podnětu příslušného státního zastupitelství.
§ 206
Předávací vazba
(1) Rozhodne-li soud, že se osoba předá, vezme ji zároveň do předávací vazby, nebo
rozhodne o přeměně předběžné vazby na vazbu předávací; při zjednodušeném předání tak
postupuje na návrh státního zástupce. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost.
Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí, s výjimkou § 70, 70a, § 71
odst. 1 věty první a odst. 2 písm. a), které se užijí přiměřeně.
(2) Postup podle odstavce 1 se uplatní, i když se osoba nachází ve vazbě, ve výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného se zbavením
osobní svobody. V takovém případě propustí osobu z vazby předseda senátu soudu, který
vede řízení, v přípravném řízení státní zástupce vykonávající dozor nad zachováváním
zákonnosti a z výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření
spojeného se zbavením osobní svobody předseda senátu svobody samosoudce soudu, který
v prvním stupni rozhodoval ve věci, v níž byly takový trest nebo ochranné opatření uloženy.

81

