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292
Â K ON
ZA
ze dne 10. listopadu 1993,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ soudnõÂm (trestnõÂ rÏaÂd),
zaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, a zaÂkon cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ soudnõÂm
(trestnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 57/1965 Sb., zaÂkona
cÏ. 58/1969 Sb., zaÂkona cÏ. 149/1969 Sb., zaÂkona cÏ. 48/
/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 29/1978 Sb., zaÂkona cÏ. 43/1980 Sb.,
zaÂkona cÏ. 159/1989 Sb., zaÂkona cÏ. 178/1990 Sb., zaÂkona
cÏ. 303/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 558/1991 Sb., zaÂkona CÏeskeÂ
naÂrodnõÂ rady cÏ. 25/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 115/1993 Sb.,
se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. § 2 odst. 5 znõÂ:
¹(5) OrgaÂny cÏinneÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ postupujõÂ tak,
aby byl zjisÏteÏn skutkovyÂ stav veÏci, o neÏmzÏ nejsou duÊvodneÂ pochybnosti, a to v rozsahu, kteryÂ je nezbytnyÂ
pro jejich rozhodnutõÂ. Bez naÂvrhu stran objasnÏujõÂ
stejneÏ pecÏliveÏ okolnosti sveÏdcÏõÂcõÂ ve prospeÏch i v neprospeÏch obvineÏneÂho. DoznaÂnõÂ obvineÏneÂho nezbavuje
orgaÂny cÏinneÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ povinnosti prÏezkoumat
vsÏechny okolnosti prÏõÂpadu.ª.
2. V § 2 odst. 7 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹v nejsÏirsÏõÂ
mõÂrÏeª.
3. V § 2 odst. 10 veÏteÏ prvnõÂ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹v sÏirokeÂ mõÂrÏeª.
4. V § 2 odst. 14 se prÏipojuje tato veÏta: ¹OrgaÂny
cÏinneÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ vedou rÏõÂzenõÂ a vyhotovujõÂ svaÂ
rozhodnutõÂ v cÏeskeÂm jazyce.ª.
5. Nadpis nad § 7 znõÂ: ¹S ou cÏ inn os t s t aÂ tn õÂ c h
or g aÂ nuÊ , f yz i c kyÂ c h a pr aÂ vni c kyÂ c h os obª.

8. V § 10 odst. 2 se slova ¹musõÂ byÂt o tom vyzÏaÂdaÂno vyjaÂdrÏenõÂ ministra spravedlnosti; toto vyjaÂdrÏenõÂ je pro vsÏechny orgaÂny cÏinneÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ
zaÂvazneÂª nahrazujõÂ slovy ¹rozhodne o tom na naÂvrh
dotcÏeneÂ osoby, staÂtnõÂho zaÂstupce nebo soudu nejvysÏsÏõÂ
soudª.
9. V § 11 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹a) nebo b)ª
nahrazujõÂ slovy ¹a), b) nebo h)ª.
10. V § 12 odst. 1 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
11. § 12 odst. 2 znõÂ:
¹(2) PolicejnõÂmi orgaÂny se rozumeÏjõÂ orgaÂny Policie CÏeskeÂ republiky. StejneÂ postavenõÂ majõÂ v rÏõÂzenõÂ
o trestnyÂch cÏinech prÏõÂslusÏnõÂkuÊ ozbrojenyÂch sil i poveÏrÏeneÂ orgaÂny VojenskeÂ policie a v rÏõÂzenõÂ o trestnyÂch
cÏinech prÏõÂslusÏnõÂkuÊ VeÏzenÏskeÂ sluzÏby CÏeskeÂ republiky
poveÏrÏeneÂ orgaÂny teÂto sluzÏby.ª.
12. V § 12 odst. 3 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹vojenskyÂ
obvodovyÂ soud, vysÏsÏõÂ vojenskyÂ soudª.
13. V § 12 odst. 4 z veÏty prvnõÂ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹a pokud z jednotlivyÂch ustanovenõÂ nevyplyÂvaÂ neÏco
jineÂho, i vojenskyÂ obvodovyÂ soudª a z veÏty druheÂ
slova ¹a pokud z jednotlivyÂch ustanovenõÂ nevyplyÂvaÂ
neÏco jineÂho, i vysÏsÏõÂ vojenskyÂ soudª.
14. V § 12 odst. 5 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a pokud
z jednotlivyÂch ustanovenõÂ nevyplyÂvaÂ neÏco jineÂho, i vojenskyÂ obvodovyÂ prokuraÂtorª a slova ¹a pokud z jednotlivyÂch ustanovenõÂ nevyplyÂvaÂ neÏco jineÂho, i vysÏsÏõÂ
vojenskyÂ prokuraÂtorª.
15. § 12 odst. 10 znõÂ:

6. V § 8 odst. 1 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹StaÂtnõÂ orgaÂny,
praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby jsou povinny bez zbytecÏneÂho odkladu, a nestanovõÂ-li zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis jinak,
i bez uÂplaty vyhovovat dozÏaÂdaÂnõÂm orgaÂnuÊ cÏinnyÂch
v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ prÏi plneÏnõÂ jejich uÂkoluÊ.ª.
7. § 8 odst. 2 a 3 zneÏjõÂ:
¹(2) UÂdaje, ktereÂ jsou jinak prÏedmeÏtem bankovnõÂho tajemstvõÂ, a v rÏõÂzenõÂ o trestneÂm cÏinu zkraÂcenõÂ daneÏ
nebo jineÂm obdobneÂm cÏinu i uÂdaje zõÂskaneÂ v danÏoveÂm
rÏõÂzenõÂ smõÂ v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ pozÏadovat se souhlasem
soudce staÂtnõÂ zaÂstupce. V rÏõÂzenõÂ prÏed soudem muÊzÏe
takoveÂ uÂdaje pozÏadovat prÏedseda senaÂtu.

¹(10) TrestnõÂm rÏõÂzenõÂm se rozumõÂ rÏõÂzenõÂ podle
tohoto zaÂkona, trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm pak uÂsek rÏõÂzenõÂ od
zahaÂjenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ azÏ do praÂvnõÂ moci rozsudku,
prÏõÂpadneÏ jineÂho rozhodnutõÂ orgaÂnu cÏinneÂho v trestnõÂm
rÏõÂzenõÂ ve veÏci sameÂ a prÏõÂpravnyÂm rÏõÂzenõÂm uÂsek od zahaÂjenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ, prÏõÂpadneÏ od provedenõÂ neodkladnyÂch nebo neopakovatelnyÂch uÂkonuÊ (§ 160 odst. 1,
2) do podaÂnõÂ obzÏaloby, postoupenõÂ veÏci, prÏerusÏenõÂ
nebo zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ prÏed podaÂnõÂm obzÏaloby.ª.

(3) UstanovenõÂm odstavcuÊ 1 a 2 nenõÂ dotcÏena povinnost zachovaÂvat staÂtnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ tajemstvõÂ ani
staÂtem ulozÏenaÂ nebo uznanaÂ povinnost mlcÏenlivosti.ª.

¹(11) PokracÏuje-li obvineÏnyÂ v jednaÂnõÂ, pro ktereÂ je
stõÂhaÂn, i po sdeÏlenõÂ obvineÏnõÂ, posuzuje se takoveÂ jednaÂnõÂ od tohoto uÂkonu jako novyÂ skutek.ª.

16. § 12 odst. 11 znõÂ:
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17. V § 13 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹vojenskeÂ obvodoveÂ
soudy, vysÏsÏõÂ vojenskeÂ soudyª.

28. V § 36a odst. 2 põÂsm. c) se slovo ¹devatenaÂctyÂª
nahrazuje slovem ¹osmnaÂctyÂª.

18. § 14 a 15 se vcÏetneÏ nadpisu nad § 14 vypousÏteÏjõÂ.

29. V § 40 v poslednõÂ veÏteÏ se slova ¹O zprosÏteÏnõÂ
rozhodneª nahrazujõÂ slovy ¹Povinnosti obhajovaÂnõÂ
zprostõÂª.

19. V § 20 se vypousÏtõÂ odstavec 3.
20. V § 26 se dosavadnõÂ text oznacÏuje jako odstavec 1, prÏed slovo ¹soudª se vklaÂdaÂ slovo ¹okresnõÂª
a prÏipojuje se novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Soud, u neÏhozÏ staÂtnõÂ zaÂstupce podal naÂvrh
podle odstavce 1, se staÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂm k provaÂdeÏnõÂ
vsÏech uÂkonuÊ soudu po celeÂ prÏõÂpravneÂ rÏõÂzenõÂ, pokud
nedojde k postoupenõÂ veÏci z duÊvodu prÏõÂslusÏnosti jineÂho staÂtnõÂho zaÂstupce cÏinneÂho mimo obvod tohoto
soudu.ª.
21. § 30 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Z vykonaÂvaÂnõÂ uÂkonuÊ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ je vyloucÏen soudce nebo prÏõÂsedõÂcõÂ, staÂtnõÂ zaÂstupce, vysÏetrÏovatel a policejnõÂ orgaÂn, u neÏhozÏ lze mõÂt pochybnosti, zÏe
pro pomeÏr k projednaÂvaneÂ veÏci nebo k osobaÂm, jichzÏ
se uÂkon prÏõÂmo dotyÂkaÂ, k jejich obhaÂjcuÊm, zaÂkonnyÂm
zaÂstupcuÊm a zmocneÏncuÊm, nebo pro pomeÏr k jineÂmu
orgaÂnu cÏinneÂmu v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ nemuÊzÏe nestranneÏ
rozhodovat. UÂkony, ktereÂ byly ucÏineÏny vyloucÏenyÂmi
osobami, nemohou byÂt podkladem pro rozhodnutõÂ
v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ.ª.
22. V § 30 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
23. § 31 znõÂ:
¹§ 31
(1) O vyloucÏenõÂ z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 30 rozhodne orgaÂn, ktereÂho se tyto duÊvody tyÂkajõÂ, a to i bez
naÂvrhu. O vyloucÏenõÂ soudce nebo prÏõÂsedõÂcõÂho, pokud
rozhodujõÂ v senaÂteÏ, rozhodne tento senaÂt.
(2) Proti rozhodnutõÂ podle odstavce 1 je prÏõÂpustnaÂ
stõÂzÏnost.
(3) O stõÂzÏnosti rozhodne orgaÂn bezprostrÏedneÏ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂnu, jenzÏ napadeneÂ rozhodnutõÂ vydal.ª.
24. V § 32 se slova ¹proti obvineÏneÂmu teprve tehdy, bylo-li proti neÏmu vzneseno obvineÏnõÂ (§ 163) nebo
mu bylo sdeÏleno obvineÏnõÂ (§ 169)ª nahrazujõÂ slovy
¹teprve tehdy, bylo-li mu sdeÏleno obvineÏnõÂ (§ 160)ª.

30. V § 41 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a vyhledaÂvacõÂchª.
31. V § 45 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹muÊzÏe
k vyÂkonu teÏchto praÂv posÏkozeneÂmu ustanovitª nahrazujõÂ slovy ¹ustanovõÂ k vyÂkonu praÂv posÏkozeneÂmuª.
32. V § 53 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª a ve veÏteÏ druheÂ se
slovo ¹vyhledaÂvacõÂhoª nahrazuje slovem ¹policejnõÂhoª
a vypousÏteÏjõÂ se slova ¹poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ dozÏaÂdaÂnõÂm vojenskeÂho soudu nebo vojenskeÂho prokuraÂtoraª.
33. V § 53 se vypousÏtõÂ odstavec 3.
34. V § 55 odst. 1 põÂsm. c) se na konci prÏipojujõÂ
tato slova: ¹a u obvineÏneÂho teÂzÏ adresu, kterou uvede
pro uÂcÏely dorucÏovaÂnõÂ (§ 62, 63),ª.
35. V § 55 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2,
kteryÂ znõÂ:
¹(2) HrozõÂ-li sveÏdku nebo osobeÏ jemu blõÂzkeÂ
v souvislosti s podaÂnõÂm sveÏdectvõÂ zjevneÏ uÂjma na
zdravõÂ nebo jineÂ vaÂzÏneÂ nebezpecÏõÂ, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ
sveÏdka a jeho dalsÏõÂ osobnõÂ uÂdaje se do protokolu nezapisujõÂ, ale vedou se oddeÏleneÏ od trestnõÂho spisu
a mohou se s nimi seznamovat jen orgaÂny cÏinneÂ
v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ. SveÏdek se poucÏõÂ o praÂvu podepsat
protokol o vyÂslechu smysÏlenyÂm jmeÂnem a prÏõÂjmenõÂm,
pod kteryÂm je pak veden. Pominou-li duÊvody pro oddeÏleneÂ vedenõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ sveÏdka, prÏipojõÂ se tyto
uÂdaje k trestnõÂmu spisu.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2, 3 a 4 se oznacÏujõÂ jako odstavce
3, 4 a 5.
36. V § 59 odst. 1 veÏteÏ druheÂ se za slovo ¹telegrafickyª vklaÂdaÂ cÏaÂrka a slovo ¹telefaxemª.
37. V § 60 odst. 4 põÂsm. a) se slovo ¹vyhledaÂvacõÂmuª nahrazuje slovem ¹policejnõÂmuª.
38. V § 62 odst. 1 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹Je-li adresaÂtem obvineÏnyÂ, dorucÏuje se mu na adresu,
kterou k tomu uÂcÏelu uvedl [§ 55 odst. 1 põÂsm. c)].ª.

25. V § 33 odst. 1 odkaz v zaÂvorce ve veÏteÏ paÂteÂ znõÂ:
¹(§ 165)ª.

39. V § 62 odst. 2 se za slovo ¹orgaÂnª prÏipojujõÂ
tato slova: ¹nebo orgaÂn obceª.

26. V § 35 odst. 1 druhaÂ veÏta znõÂ: ¹Pro jednotliveÂ
uÂkony trestnõÂho rÏõÂzenõÂ, s vyÂjimkou rÏõÂzenõÂ prÏed krajskyÂm soudem jako soudem prvnõÂho stupneÏ, prÏed vrchnõÂm soudem a nejvysÏsÏõÂm soudem, se muÊzÏe obhaÂjce daÂt
zastoupit koncipientem.ª.

40. V § 62 odst. 4 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹NenõÂ-li takoveÂ
osoby, zaÂsilka se ulozÏõÂ a adresaÂt se vhodnyÂm zpuÊsobem
vyrozumõÂ, kde si ji muÊzÏe vyzvednout.ª.

27. V § 36a odst. 1 põÂsm. b) se slovo ¹devatenaÂctyÂª
nahrazuje slovem ¹osmnaÂctyÂª.

41. V § 63 odst. 1 põÂsm. c) se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª
nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
42. § 63 odst. 2 a 3 zneÏjõÂ:
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¹(2) Nebyl-li adresaÂt zaÂsilky, kterou je trÏeba dorucÏit do vlastnõÂch rukou, zastizÏen, zaÂsilka se ulozÏõÂ
a adresaÂt se vhodnyÂm zpuÊsobem vyrozumõÂ, kde si ji
muÊzÏe vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresaÂt zaÂsilku
do trÏõÂ dnuÊ od ulozÏenõÂ, povazÏuje se poslednõÂ den teÂto
lhuÊty za den dorucÏenõÂ, i kdyzÏ se adresaÂt o ulozÏenõÂ
nedoveÏdeÏl, acÏkoliv se v mõÂsteÏ dorucÏenõÂ zdrzÏuje.
(3) UlozÏit dorucÏovanou zaÂsilku podle odstavce 2
nelze, dorucÏuje-li se
a) obvineÏneÂmu obzÏaloba, rozsudek, trestnõÂ prÏõÂkaz
nebo prÏedvolaÂnõÂ k hlavnõÂmu lõÂcÏenõÂ nebo verÏejneÂmu zasedaÂnõÂ,
b) jinaÂ põÂsemnost, jestlizÏe to prÏedseda senaÂtu, staÂtnõÂ
zaÂstupce nebo vysÏetrÏovatel z duÊlezÏityÂch duÊvoduÊ
narÏõÂdõÂ.ª.
43. V § 64 odst. 2 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
44. V § 65 odst. 1 veÏteÏ poslednõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂhoª nahrazuje slovem ¹policejnõÂhoª.
45. § 65 odst. 2 znõÂ:
¹(2) V prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ muÊzÏe staÂtnõÂ zaÂstupce,
vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn praÂvo nahleÂdnout
do spisuÊ a spolu s tõÂm ostatnõÂ praÂva uvedenaÂ v odstavci
1 ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ odeprÏõÂt. ZaÂvazÏnost duÊvoduÊ, ze
kteryÂch tato praÂva odeprÏel vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ
orgaÂn, je na zÏaÂdost osoby, jõÂzÏ se odeprÏenõÂ tyÂkaÂ, staÂtnõÂ
zaÂstupce povinen urychleneÏ prÏezkoumat. Tato praÂva
nelze odeprÏõÂt obvineÏneÂmu a obhaÂjci, jakmile byli upozorneÏni na mozÏnost prostudovat spisy.ª.
46. V § 65 odst. 3 poslednõÂ veÏteÏ se slova ¹usnesenõÂ
o vznesenõÂ obvineÏnõÂ (§ 163) nebo do zaÂznamu o sdeÏlenõÂ
obvineÏnõÂ (§ 169)ª nahrazujõÂ slovy ¹zaÂznamu o sdeÏlenõÂ
obvineÏnõÂ (§ 160 odst. 1)ª.
47. V § 66 odst. 1 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂmuª nahrazuje slovem ¹policejnõÂmuª, slovo ¹vyhledaÂvacõÂmª
se nahrazuje slovem ¹policejnõÂmª a slova ¹2000 KcÏsª
se nahrazujõÂ slovy ¹50 000 KcÏª.
48. V § 68 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹VzõÂt do vazby lze
toliko osobu, ktereÂ bylo sdeÏleno obvineÏnõÂ (§ 160).ª.
49. V § 69 odst. 5 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹ObvineÏnyÂ maÂ praÂvo pozÏadovat, aby obhaÂjce byl prÏõÂtomen prÏi jeho vyÂslechu, pokud je v uvedeneÂ lhuÊteÏ
dosazÏitelnyÂ.ª.
50. § 71 znõÂ:
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pusÏteÏnõÂm obvineÏneÂho na svobodu by mohlo byÂt zmarÏeno nebo ztõÂzÏeno dosazÏenõÂ uÂcÏelu trestnõÂho rÏõÂzenõÂ, na
naÂvrh staÂtnõÂho zaÂstupce muÊzÏe o dalsÏõÂm trvaÂnõÂ vazby do
jednoho roku rozhodnout soudce a nad tuto lhuÊtu,
nejvyÂsÏe vsÏak do dvou let, muÊzÏe rozhodnout senaÂt.
(3) Vazba v rÏõÂzenõÂ prÏed soudem spolu s vazbou
v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ nesmõÂ trvat deÂle nezÏ dva roky.
Pokud nebylo mozÏneÂ pro obtõÂzÏnost veÏci nebo z jinyÂch
zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ v teÂto lhuÊteÏ skoncÏit
a propusÏteÏnõÂm obvineÏneÂho na svobodu hrozõÂ, zÏe bude
zmarÏeno nebo podstatneÏ ztõÂzÏeno dosazÏenõÂ uÂcÏelu trestnõÂho rÏõÂzenõÂ, muÊzÏe o dalsÏõÂm trvaÂnõÂ vazby na nezbytneÏ
nutnou dobu rozhodnout nejvysÏsÏõÂ soud.
(4) ProdlouzÏit vazbu podle odstavcuÊ 2 a 3 lze jen
tak, aby vykonanaÂ vazba a lhuÊta, o nõÂzÏ je trvaÂnõÂ vazby
prodlouzÏeno, neprÏesaÂhla trÏi roky, a u zvlaÂsÏt' zaÂvazÏnyÂch
trestnyÂch cÏinuÊ1) cÏtyrÏi roky.
(5) NaÂvrh na prodlouzÏenõÂ lhuÊty podle odstavce 3
podaÂvaÂ v rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prÏedseda senaÂtu a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce.
(6) NaÂvrh na prodlouzÏenõÂ lhuÊty podle odstavcuÊ 2
a 3 je nutno dorucÏit soudu nejpozdeÏji 15 dnuÊ prÏed
skoncÏenõÂm prÏõÂslusÏneÂ lhuÊty. Pokud naÂvrh nenõÂ uvedenyÂm zpuÊsobem prÏedlozÏen, musõÂ prÏedseda senaÂtu
a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce propustit obvineÏneÂho na svobodu nejpozdeÏji den po uplynutõÂ lhuÊty, na
nõÂzÏ bylo trvaÂnõÂ vazby omezeno.
(7) Za podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 3 je nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce povinen podat naÂvrh na prodlouzÏenõÂ vazby zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 6 i tehdy,
jestlizÏe v dobeÏ kratsÏõÂ nezÏ 15 dnuÊ prÏed skoncÏenõÂm vazebnõÂ lhuÊty podaÂ obzÏalobu.
(8) LhuÊty uvedeneÂ v odstavcõÂch 2 a 3 se pocÏõÂtajõÂ od
doby, kdy dosÏlo k zatcÏenõÂ nebo zadrzÏenõÂ obvineÏneÂho,
anebo neprÏedchaÂzelo-li zatcÏenõÂ nebo zadrzÏenõÂ, od
doby, kdy dosÏlo na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ o vazbeÏ k omezenõÂ osobnõÂ svobody obvineÏneÂho. PrÏi vraÂcenõÂ veÏci staÂtnõÂmu zaÂstupci k dosÏetrÏenõÂ beÏzÏõÂ lhuÊta uvedenaÂ v odstavci
2 ode dne, kdy byl spis dorucÏen staÂtnõÂmu zaÂstupci.
(9) DeÂlka trvaÂnõÂ vazby, o nõÂzÏ bylo rozhodnuto
podle § 275 odst. 3 nebo § 287, se posuzuje samostatneÏ
a nezaÂvisle na vazbeÏ v puÊvodnõÂm rÏõÂzenõÂ.ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1) znõÂ:
¹1) § 41 odst. 2 trestnõÂho zaÂkona.ª.

¹§ 71
(1) OrgaÂny cÏinneÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ jsou povinny
vyrÏizovat vazebnõÂ veÏci prÏednostneÏ s nejveÏtsÏõÂm urychlenõÂm.
(2) Vazba muÊzÏe trvat v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ a v rÏõÂzenõÂ
prÏed soudem jen nezbytneÏ nutnou dobu. JestlizÏe by
vazba v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ prÏesaÂhla sÏest meÏsõÂcuÊ a pro-

51. V § 72 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹trvajõÂª
prÏipojujõÂ tato slova: ¹nebo zda se nezmeÏnilyª.
52. V § 73 odst. 1 põÂsm. a) se slova ¹vysÏetrÏovateli
nebo vyhledaÂvacõÂmu orgaÂnuª nahrazujõÂ slovy ¹nebo
vysÏetrÏovateliª.
53. V § 73a odst. 1 se slova ¹obvineÏnyÂ slozÏil peneÏzÏitou zaÂruku a soud nebo soudce ji prÏijme (odsta-
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vec 2)ª nahrazujõÂ slovy ¹prÏijme slozÏenou peneÏzÏitou
zaÂruku, jejõÂzÏ vyÂsÏi urcÏilª.
54. V § 73a odst. 2 se slova ¹KcÏs do 1 000 000 KcÏsª
nahrazujõÂ slovy ¹KcÏ vyÂsÏeª.
55. V § 73a odst. 3 põÂsm. a) se slova ¹vysÏetrÏovatele
nebo vyhledaÂvacõÂho orgaÂnuª nahrazujõÂ slovy ¹nebo
vysÏetrÏovateleª.
56. V § 73a se vypousÏtõÂ odstavec 5.
57. § 74 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 74
St õÂ zÏ nos t p r ot i r ozhodn ut õÂ o v a z beÏ
(1) Proti rozhodnutõÂ o vazbeÏ (§ 68, 69, 72, 73, 73a),
s vyÂjimkou rozhodnutõÂ o jejõÂm prodlouzÏenõÂ (§ 71 odst.
2, 5), je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost.
(2) OdkladnyÂ uÂcÏinek maÂ pouze stõÂzÏnost staÂtnõÂho
zaÂstupce proti rozhodnutõÂ o propusÏteÏnõÂ obvineÏneÂho
z vazby (§ 72, 73, 73a) a stõÂzÏnost stran proti rozhodnutõÂ o prÏipadnutõÂ peneÏzÏiteÂ zaÂruky staÂtu (§ 73a). Byl-li
vsÏak staÂtnõÂ zaÂstupce prÏi vyhlaÂsÏenõÂ takoveÂho rozhodnutõÂ
prÏõÂtomen, maÂ jeho stõÂzÏnost odkladnyÂ uÂcÏinek jen tehdy,
byla-li podaÂna ihned po vyhlaÂsÏenõÂ rozhodnutõÂ; jde-li
o propusÏteÏnõÂ z vazby po vyhlaÂsÏenõÂ zprosÏt'ujõÂcõÂho rozsudku, maÂ stõÂzÏnost staÂtnõÂho zaÂstupce odkladnyÂ uÂcÏinek
jen tehdy, podal-li staÂtnõÂ zaÂstupce takeÂ odvolaÂnõÂ proti
rozsudku.ª.
58. V § 74a odst. 3 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a 74ª
a prÏipojuje se tato veÏta: ¹Proti rozhodnutõÂ podle odstavce 1 je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost.ª.
59. V § 75 se z nadpisu vypousÏteÏjõÂ slova ¹nebo
vyhledaÂvacõÂm orgaÂnemª a ve veÏteÏ prvnõÂ slova ¹nebo
vyhledaÂvacõÂ orgaÂnª.
60. V § 76 odst. 1 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹Osobu podezrÏelou ze spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu muÊzÏe, je-li daÂn neÏkteryÂ z duÊvoduÊ vazby (§ 67), vysÏetrÏovatel v naleÂhavyÂch
prÏõÂpadech zadrzÏet, i kdyzÏ jõÂ dosud nebylo sdeÏleno obvineÏnõÂ (§ 160 odst. 1).ª.
61. § 76 odst. 2, 3 a 4 zneÏjõÂ:
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(4) VysÏetrÏovatel, kteryÂ zadrzÏenõÂ provedl nebo ktereÂmu byla podle odstavce 2 odevzdaÂna osoba prÏistizÏenaÂ prÏi trestneÂm cÏinu, ji propustõÂ bezodkladneÏ na
svobodu v prÏõÂpadeÏ, zÏe bude podezrÏenõÂ rozptyÂleno
nebo duÊvody zadrzÏenõÂ z jineÂ prÏõÂcÏiny odpadnou. NepropustõÂ-li zadrzÏenou osobu na svobodu, prÏedaÂ staÂtnõÂmu zaÂstupci protokol o jejõÂm vyÂslechu se zaÂznamem
o sdeÏlenõÂ obvineÏnõÂ (§ 160) a dalsÏõÂ duÊkaznõÂ materiaÂl tak,
aby staÂtnõÂ zaÂstupce poprÏõÂpadeÏ mohl podat naÂvrh na
vzetõÂ do vazby. NaÂvrh musõÂ vysÏetrÏovatel podat bez
odkladu, aby osoba zadrzÏenaÂ podle tohoto zaÂkona
mohla byÂt odevzdaÂna soudu nejpozdeÏji do 24 hodin
od tohoto zadrzÏenõÂ; jinak musõÂ byÂt propusÏteÏna na svobodu.ª.
62. V § 76 odst. 5 se slova ¹jesÏteÏ proti nõÂ nebylo
vzneseno obvineÏnõÂ (§ 163), ani jõÂ nebylo sdeÏleno obvineÏnõÂ (§ 169),ª nahrazujõÂ slovy ¹jõÂ jesÏteÏ nebylo sdeÏleno
obvineÏnõÂ (§ 160).ª.
63. V § 76 odst. 6 se cÏõÂslovka ¹4ª nahrazuje cÏõÂslovkou ¹3ª.
64. V § 77 odst. 1 poslednõÂ veÏta znõÂ: ¹K naÂvrhu
prÏipojõÂ dosud zõÂskanyÂ duÊkaznõÂ materiaÂl.ª.
65. V § 77 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹ji propustitª
nahrazujõÂ slovy ¹rozhodnout o jejõÂm propusÏteÏnõÂª a na
konci odstavce se prÏipojuje tato veÏta: ¹PrÏekrocÏenõÂ
doby 24 hodin od dorucÏenõÂ naÂvrhu staÂtnõÂho zaÂstupce
na vzetõÂ do vazby je vzÏdy duÊvodem rozhodnutõÂ o propusÏteÏnõÂ obvineÏneÂho na svobodu.ª.
66. V § 78 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂmuª nahrazuje slovem ¹policejnõÂmuª.
67. V § 78 odst. 3 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
68. V § 79 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂhoª nahrazuje slovem ¹policejnõÂhoª a ve veÏteÏ
druheÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
69. V § 79 odst. 3 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂmª nahrazuje slovem ¹policejnõÂmª.

¹(2) OsobnõÂ svobodu osoby, kteraÂ byla prÏistizÏena
prÏi trestneÂm cÏinu nebo bezprostrÏedneÏ poteÂ, smõÂ omezit
kdokoli, pokud je to nutneÂ ke zjisÏteÏnõÂ jejõÂ totozÏnosti,
k zamezenõÂ uÂteÏku nebo k zajisÏteÏnõÂ duÊkazuÊ. Je vsÏak
povinen tuto osobu prÏedat ihned vysÏetrÏovateli nebo
policejnõÂmu orgaÂnu; prÏõÂslusÏnõÂka ozbrojenyÂch sil muÊzÏe
teÂzÏ prÏedat nejblizÏsÏõÂmu uÂtvaru ozbrojenyÂch sil nebo
spraÂvci posaÂdky. Nelze-li takovou osobu ihned
prÏedat, je trÏeba neÏktereÂmu z uvedenyÂch orgaÂnuÊ omezenõÂ osobnõÂ svobody bez odkladu oznaÂmit.

70. V § 80 odst. 1 poslednõÂ veÏteÏ se vypousÏtõÂ slovo
¹souduª a na konci odstavce se prÏipojujõÂ tyto veÏty:
¹Pokud osoba, kteraÂ maÂ na veÏc praÂvo, ji prÏes opakovanou vyÂzvu neprÏevezme, bude veÏc prodaÂna a cÏaÂstka
za ni strzÏenaÂ bude ulozÏena do uÂschovy soudu. Na
prodej se uzÏije prÏimeÏrÏeneÏ prÏedpisu o soudnõÂm prodeji
zabavenyÂch movityÂch veÏcõÂ.ª.

(3) VysÏetrÏovatel, kteryÂ provedl zadrzÏenõÂ, zadrzÏenou osobu vyslechne a o vyÂslechu sepõÂsÏe protokol,
v neÏmzÏ oznacÏõÂ mõÂsto, cÏas a blizÏsÏõÂ okolnosti zadrzÏenõÂ
a uvede osobnõÂ uÂdaje zadrzÏeneÂ osoby, jakozÏ i podstatneÂ
duÊvody zadrzÏenõÂ.

72. V § 81 odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.

71. V § 80 odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.

73. NaÂzev oddõÂlu cÏtvrteÂho znõÂ:
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¹ Od dõÂ l cÏ t v r t yÂ
DomovnõÂ a osobnõÂ prohlõÂdka,
prohlõÂdka jinyÂch prostor a pozemkuÊ,
vstup do obydlõÂ, jinyÂch prostor
a pozemkuÊª.
74. § 82 odst. 1 a 2 vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹§ 82
D uÊ vody domo v nõÂ pr ohl õÂ dky
a os obnõÂ pr o hl õÂ dk y a p r ohl õÂ d ky j i nyÂ c h
pr o s to r a po zem kuÊ
(1) DomovnõÂ prohlõÂdku lze vykonat, je-li duÊvodneÂ
podezrÏenõÂ, zÏe v byteÏ nebo v jineÂ prostorÏe slouzÏõÂcõÂ
k bydlenõÂ nebo v prostoraÂch k nim naÂlezÏejõÂcõÂch
(obydlõÂ) je veÏc nebo osoba duÊlezÏitaÂ pro trestnõÂ rÏõÂzenõÂ.
(2) Z duÊvoduÊ uvedenyÂch v odstavci 1 lze vykonat
i prohlõÂdku prostor neslouzÏõÂcõÂch k bydlenõÂ (jinyÂch
prostor) a pozemkuÊ, pokud nejsou verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ.ª.
75. V § 83 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹nebo vyhledaÂvacõÂ orgaÂnª.
76. § 83a vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 83a
P rÏ õÂ ka z k pr ohl õÂ dc e j i nyÂ c h pr o s to r
a p oz e mkuÊ
(1) NarÏõÂdit prohlõÂdku jinyÂch prostor nebo pozemku je opraÂvneÏn prÏedseda senaÂtu, v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn.
VysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn k tomu potrÏebuje
prÏedchozõÂ souhlas staÂtnõÂho zaÂstupce. PrÏõÂkaz musõÂ byÂt
vydaÂn põÂsemneÏ a musõÂ byÂt oduÊvodneÏn. DorucÏõÂ se uzÏivateli dotcÏenyÂch prostor nebo pozemku, a nebyl-li
zastizÏen prÏi prohlõÂdce, bezprostrÏedneÏ po odpadnutõÂ
prÏekaÂzÏky, kteraÂ dorucÏenõÂ braÂnõÂ.
(2) ProhlõÂdku jinyÂch prostor nebo pozemku provede orgaÂn, kteryÂ ji narÏõÂdil, nebo na jeho prÏõÂkaz policejnõÂ orgaÂn.
(3) Bez prÏõÂkazu nebo souhlasu uvedeneÂho v odstavci 1 muÊzÏe vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn proveÂst
prohlõÂdku jinyÂch prostor a pozemkuÊ jen tehdy, jestlizÏe
prÏõÂkazu nebo souhlasu nelze prÏedem dosaÂhnout a veÏc
nesnese odkladu. O tomto uÂkonu vsÏak musõÂ bezprostrÏedneÏ uveÏdomit orgaÂn, kteryÂ je k vydaÂnõÂ prÏõÂkazu
nebo souhlasu uvedeneÂmu v odstavci 1 opraÂvneÏn.ª.
77. § 83b odst. 1 znõÂ:
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79. § 83c vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 83c
V s t up do obyd lõÂ , ji nyÂ c h pr os t or
a na poze me k
(1) VysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn muÊzÏe vstoupit do obydlõÂ, jinyÂch prostor nebo na pozemek jen
tehdy, jestlizÏe veÏc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytnyÂ pro ochranu zÏivota nebo zdravõÂ osob nebo pro
ochranu jinyÂch praÂv a svobod nebo pro odvraÂcenõÂ zaÂvazÏneÂho ohrozÏenõÂ verÏejneÂ bezpecÏnosti a porÏaÂdku.
(2) StejneÏ tak muÊzÏe na mõÂsta uvedenaÂ v odstavci 1
vstoupit v prÏõÂpadeÏ, zÏe byl vydaÂn prÏõÂkaz k zatcÏenõÂ nebo
prÏõÂkaz k prÏedvedenõÂ nebo prÏõÂkaz k dodaÂnõÂ do vyÂkonu
trestu odneÏtõÂ svobody osoby tam se zdrzÏujõÂcõÂ.
(3) Po vstupu na mõÂsta shora uvedenaÂ nesmeÏjõÂ byÂt
provedeny zÏaÂdneÂ jineÂ uÂkony nezÏ takoveÂ, ktereÂ slouzÏõÂ
k odstraneÏnõÂ naleÂhaveÂho nebezpecÏõÂ nebo k prÏedvedenõÂ
osoby.ª.
80. § 84 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 84
PrÏ e dc hozõÂ vyÂ s l ec h
Vykonat domovnõÂ prohlõÂdku nebo osobnõÂ prohlõÂdku nebo prohlõÂdku jinyÂch prostor a pozemkuÊ lze
jen po prÏedchozõÂm vyÂslechu toho, u koho nebo na kom
se maÂ takovyÂ uÂkon vykonat, a to jen tehdy, jestlizÏe se
vyÂslechem nedosaÂhlo ani dobrovolneÂho vydaÂnõÂ hledaneÂ veÏci nebo odstraneÏnõÂ jineÂho duÊvodu, kteryÂ vedl
k tomuto uÂkonu. PrÏedchozõÂho vyÂslechu nenõÂ trÏeba,
jestlizÏe veÏc nesnese odkladu a vyÂslech nelze proveÂst
okamzÏiteÏ.ª.
81. Nadpis § 85 znõÂ: ¹VyÂ kon pr oh lõÂ de k
a v s tu puÊ d o ob ydl õÂ , j i nyÂ c h pr os t or a po ze mk uÊ ª .
82. § 85 odst. 5 znõÂ:
¹(5) PrÏi vstupu do obydlõÂ, jinyÂch prostor a pozemkuÊ se uzÏije ustanovenõÂ odstavce 1 azÏ 4 prÏimeÏrÏeneÏ.
UÂcÏast osob uvedenyÂch v odstavci 1 prÏi vstupu do
obydlõÂ vsÏak lze odeprÏõÂt a osobu uvedenou v odstavci
2 neprÏibrat, jestlizÏe by mohlo dojõÂt k ohrozÏenõÂ jejõÂho
zÏivota nebo zdravõÂ.ª.
83. V § 85a odst. 1 se za slovo ¹prostorª vklaÂdajõÂ
tato slova: ¹a pozemkuª.
84. Za § 85a se vklaÂdaÂ novyÂ § 85b, kteryÂ vcÏetneÏ
nadpisu znõÂ:
¹§ 85b

¹(1) NarÏõÂdit osobnõÂ prohlõÂdku je opraÂvneÏn prÏedseda senaÂtu a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce nebo
s jeho souhlasem vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn.ª.

Pr ov aÂ d eÏ nõÂ duÊ ka zu v byt eÏ , obyd lõÂ ,
j in yÂ c h pr os t or aÂ c h a na poze mku

78. V § 83b odst. 4 veÏteÏ prvnõÂ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹vyhledaÂvacõÂ orgaÂn aneboª.

UstanovenõÂ § 83, 83a, 84, 85 a 85a se uzÏije i tehdy,
jestlizÏe na mõÂstech v teÏchto ustanovenõÂch uvedenyÂch je

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 292 / 1993

Strana 1568

trÏeba proveÂst rekonstrukci, rekognici nebo vysÏetrÏovacõÂ
pokus, z povahy takoveÂho uÂkonu vyplyÂvaÂ, zÏe jej nelze
proveÂst jinde a ten, u koho se maÂ takovyÂ uÂkon vykonat,
k neÏmu nedal souhlas.ª.
85. § 86 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 86
Za d r zÏ en õÂ z aÂ s il e k
(1) Je-li k objasneÏnõÂ skutecÏnostõÂ zaÂvazÏnyÂch pro
trestnõÂ rÏõÂzenõÂ nutno zjistit obsah nedorucÏenyÂch telegramuÊ, dopisuÊ nebo jinyÂch zaÂsilek, ktereÂ pochaÂzejõÂ
od obvineÏneÂho nebo jsou jemu urcÏeny, narÏõÂdõÂ prÏedseda senaÂtu a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ na naÂvrh staÂtnõÂho
zaÂstupce soudce, aby je posÏta nebo podnik provaÂdeÏjõÂcõÂ
jejich dopravu vydaly jemu a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ bud'
staÂtnõÂmu zaÂstupci, nebo vysÏetrÏovateli, anebo policejnõÂmu orgaÂnu.
(2) Bez narÏõÂzenõÂ uvedeneÂho v odstavci 1 muÊzÏe byÂt
doprava zaÂsilky pozdrzÏena na prÏõÂkaz staÂtnõÂho zaÂstupce,
vysÏetrÏovatele nebo policejnõÂho orgaÂnu, pokud veÏc nesnese odkladu a narÏõÂzenõÂ nelze prÏedem dosaÂhnout. Nedojde-li posÏteÏ nebo podniku provaÂdeÏjõÂcõÂmu dopravu
zaÂsilek v takoveÂm prÏõÂpadeÏ do trÏõÂ dnuÊ souhlas soudce
podle odstavce 1, nesmõÂ posÏta nebo podnik dopravu
zaÂsilek daÂle zdrzÏovat.ª.
86. § 87 odst. 1 znõÂ:
¹(1) ZaÂsilku vydanou podle § 86 odst. 1 smõÂ otevrÏõÂt jen prÏedseda senaÂtu a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ se souhlasem soudce staÂtnõÂ zaÂstupce, vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn.ª.
87. § 88 vcÏetneÏ nadpisu nad nõÂm znõÂ:
¹ O dpos l e c h a zaÂ zna m te l e kom uni ka cÏ nõÂ ho
pr ovozu
§ 88
(1) Je-li vedeno trestnõÂ rÏõÂzenõÂ pro zvlaÂsÏt' zaÂvazÏnyÂ
uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin nebo pro jinyÂ uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin,
k jehozÏ stõÂhaÂnõÂ zavazuje vyhlaÂsÏenaÂ mezinaÂrodnõÂ
smlouva, muÊzÏe prÏedseda senaÂtu a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ
na naÂvrh staÂtnõÂho zaÂstupce soudce narÏõÂdit odposlech
a zaÂznam telekomunikacÏnõÂho provozu, pokud lze duÊvodneÏ prÏedpoklaÂdat, zÏe jim budou sdeÏleny vyÂznamneÂ
skutecÏnosti pro trestnõÂ rÏõÂzenõÂ. PouzÏitõÂ odposlechu
a zaÂznamu telekomunikacÏnõÂho provozu mezi obhaÂjcem a obvineÏnyÂm je neprÏõÂpustneÂ.
(2) PrÏõÂkaz k odposlechu a zaÂznamu telekomunikacÏnõÂho provozu musõÂ byÂt vydaÂn põÂsemneÏ a oduÊvodneÏn. SoucÏasneÏ v neÏm musõÂ byÂt stanovena doba, po
kterou bude odposlech a zaÂznam provaÂdeÏn a kteraÂ
nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ. Tuto dobu muÊzÏe soudce prodlouzÏit vzÏdy na dobu dalsÏõÂch sÏesti meÏsõÂcuÊ.
O vydaÂnõÂ prÏõÂkazu o deÂlce doby provaÂdeÏnõÂ odposlechu
a zaÂznamu musõÂ byÂt vyrozumeÏna organizace obstaraÂvajõÂcõÂ provoz telekomunikacÏnõÂ sõÂteÏ, v jejõÂmzÏ obvodu
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bude odposlech a zaÂznam provaÂdeÏn. Odposlech a zaÂznam telekomunikacÏnõÂho provozu provaÂdõÂ policejnõÂ
orgaÂn.
(3) Bez prÏõÂkazu podle odstavce 1 muÊzÏe orgaÂn
cÏinnyÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ narÏõÂdit odposlech a zaÂznam
telekomunikacÏnõÂho provozu, nebo jej proveÂst i saÂm,
a to i tehdy, je-li vedeno trestnõÂ rÏõÂzenõÂ pro trestnyÂ cÏin
neuvedenyÂ v odstavci 1, pokud s tõÂm uÂcÏastnõÂk odposlouchaÂvaneÂ stanice souhlasõÂ.
(4) MaÂ-li byÂt zaÂznam telekomunikacÏnõÂho provozu
uzÏit jako duÊkaz, je trÏeba k neÏmu prÏipojit protokol
s uvedenõÂm uÂdajuÊ o mõÂsteÏ, cÏasu, zpuÊsobu a obsahu
provedeneÂho zaÂznamu, jakozÏ i o osobeÏ, kteraÂ zaÂznam
porÏõÂdila. OstatnõÂ zaÂznamy je trÏeba oznacÏit, spolehliveÏ
uschovat a v protokolu zalozÏeneÂm do spisu poznamenat, kde jsou ulozÏeny. V jineÂ trestnõÂ veÏci, nezÏ je ta, v nõÂzÏ
byl odposlech a zaÂznam telekomunikacÏnõÂho provozu
proveden, lze zaÂznam jako duÊkaz uzÏõÂt tehdy, pokud je
soucÏasneÏ i v teÂto veÏci vedeno trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro trestnyÂ
cÏin uvedenyÂ v odstavci 1 nebo souhlasõÂ-li s tõÂm uÂcÏastnõÂk
odposlouchaÂvaneÂ stanice.
(5) Pokud prÏi odposlechu a zaÂznamu nebyly zjisÏteÏny skutecÏnosti vyÂznamneÂ pro trestnõÂ rÏõÂzenõÂ, je nutno
zaÂznamy prÏedepsanyÂm zpuÊsobem znicÏit.ª.
88. § 89 odst. 1 znõÂ:
¹(1) V trestnõÂm stõÂhaÂnõÂ je v nezbytneÂm rozsahu
trÏeba dokazovat zejmeÂna:
a) zda se stal skutek, v neÏmzÏ je spatrÏovaÂn trestnyÂ cÏin,
b) zda tento skutek spaÂchal obvineÏnyÂ, prÏõÂpadneÏ
z jakyÂch pohnutek,
c) podstatneÂ okolnosti majõÂcõÂ vliv na posouzenõÂ nebezpecÏnosti cÏinu,
d) podstatneÂ okolnosti k posouzenõÂ osobnõÂch pomeÏruÊ pachatele,
e) podstatneÂ okolnosti umozÏnÏujõÂcõÂ stanovenõÂ naÂsledku a vyÂsÏe sÏkody zpuÊsobeneÂ trestnyÂm cÏinem,
f) okolnosti, ktereÂ vedly k trestneÂ cÏinnosti nebo
umozÏnily jejõÂ spaÂchaÂnõÂ.ª.
89. V § 89 odst. 2 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹SkutecÏnost, zÏe duÊkaz nevyzÏaÂdal orgaÂn cÏinnyÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ, ale prÏedlozÏila jej neÏkteraÂ ze stran, nenõÂ
duÊvodem k odmõÂtnutõÂ takoveÂho duÊkazu.ª.
90. V § 90 odst. 3 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹O prÏedvedenõÂ je
trÏeba pozÏaÂdat prÏõÂslusÏnyÂ policejnõÂ orgaÂn.ª.
91. § 91 odst. 1 znõÂ:
¹(1) PrÏed prvnõÂm vyÂslechem je trÏeba zjistit totozÏnost obvineÏneÂho, dotaÂzat se jej na jeho rodinneÂ, majetkoveÂ a vyÂdeÏlkoveÂ pomeÏry a prÏedchozõÂ tresty, objasnit
mu podstatu sdeÏleneÂho obvineÏnõÂ a poucÏit jej o jeho
praÂvech. Obsah poucÏenõÂ se poznamenaÂ v protokole.
Nelze-li totozÏnost obvineÏneÂho ihned zjistit, je nutno
k protokolu o jeho vyÂslechu prÏipojit takoveÂ duÊkazy,
aby tato osoba nemohla byÂt zameÏneÏna s jinou.ª.
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92. § 92 odst. 1 znõÂ:
¹(1) VyÂslech obvineÏneÂho se konaÂ tak, aby poskytl
pokud mozÏno uÂplnyÂ a jasnyÂ obraz o skutecÏnostech duÊlezÏityÂch pro trestnõÂ rÏõÂzenõÂ. ObvineÏnyÂ nesmõÂ byÂt zÏaÂdnyÂm zpuÊsobem donucovaÂn k vyÂpoveÏdi nebo k doznaÂnõÂ.
PrÏi vyÂslechu je nutno sÏetrÏit jeho osobnost.ª.
93. V § 99 odst. 2 se za slovo ¹ulozÏenouª vklaÂdajõÂ
tato slova: ¹nebo uznanouª.
94. V § 99 odst. 3 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹RovneÏzÏ se nevztahuje na sveÏdeckou vyÂpoveÏd' o skutecÏnostech tvorÏõÂcõÂch prÏedmeÏt sluzÏebnõÂho tajemstvõÂ.ª.
95. V § 101 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se za slovo ¹vyÂslechuª vklaÂdajõÂ tato slova: ¹nebo o mozÏnosti postupu
podle § 55 odst. 2ª.
96. Za § 101 se vklaÂdaÂ novyÂ § 101a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 101a
NeshledaÂ-li vysÏetrÏovatel duÊvod k sepsaÂnõÂ protokolu o vyÂslechu zpuÊsobem uvedenyÂm v § 55 odst. 2,
acÏkoliv se jej sveÏdek domaÂhaÂ a uvaÂdõÂ konkreÂtnõÂ skutecÏnosti, ktereÂ podle neÏj takovyÂ zpuÊsob sepsaÂnõÂ protokolu
oduÊvodnÏujõÂ, vysÏetrÏovatel veÏc prÏedlozÏõÂ staÂtnõÂmu zaÂstupci, aby prÏezkoumal spraÂvnost postupu vysÏetrÏovatele. NehrozõÂ-li nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ, odlozÏõÂ vyÂslech
sveÏdka do doby, nezÏ staÂtnõÂ zaÂstupce prÏijme opatrÏenõÂ.
V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ sveÏdka vyslechne a do prÏijetõÂ opatrÏenõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce s protokolem naklaÂdaÂ tak, aby
totozÏnost sveÏdka zuÊstala utajena.ª.
97. V § 105 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹orgaÂn
cÏinnyÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹a v rÏõÂzenõÂ prÏed
soudem prÏedseda senaÂtuª a na konci odstavce se prÏipojuje tato veÏta: ¹StaÂtnõÂ orgaÂn prÏedlozÏõÂ orgaÂnuÊm cÏinnyÂm v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ odborneÂ vyjaÂdrÏenõÂ bez uÂplaty.ª.
98. V § 106 na konci se tecÏka nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ se tato slova: ¹to se vztahuje i na
znalce, kteryÂ podal posudek na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti neÏktereÂ strany podle § 89 odst. 2.ª.
99. V § 108 odst. 3 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹vyhledaÂvacõÂ orgaÂn,ª.
100. § 110 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Ve vyÂjimecÏnyÂch, zvlaÂsÏt' obtõÂzÏnyÂch prÏõÂpadech,
vyzÏadujõÂcõÂch zvlaÂsÏtnõÂho veÏdeckeÂho posouzenõÂ, muÊzÏe
vysÏetrÏovatel nebo staÂtnõÂ zaÂstupce a v rÏõÂzenõÂ prÏed soudem prÏedseda senaÂtu rozhodnout o prÏibraÂnõÂ staÂtnõÂho
orgaÂnu nebo staÂtnõÂho uÂstavu k podaÂnõÂ posudku nebo
prÏezkoumaÂnõÂ posudku podaneÂho znalcem.ª.
101. V § 110 se prÏipojuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Proti rozhodnutõÂ podle odstavce 1 je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost.ª.
102. V § 119 odst. 2 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
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103. § 120 odst. 1 põÂsm. d) znõÂ:
¹d) oduÊvodneÏnõÂ, pokud zaÂkon nestanovõÂ neÏco jineÂho,
aª.
104. V § 120 odst. 2 poslednõÂ veÏteÏ se slova ¹osobu
podleÂhajõÂcõÂ pravomoci vojenskyÂch souduÊª nahrazujõÂ
slovy ¹prÏõÂslusÏnõÂka ozbrojenyÂch sil nebo ozbrojeneÂho
sboruª.
105. § 125 znõÂ:
¹§ 125
Pokud rozsudek obsahuje oduÊvodneÏnõÂ, soud v neÏm
strucÏneÏ vylozÏõÂ, ktereÂ skutecÏnosti vzal za prokaÂzaneÂ
a o ktereÂ duÊkazy svaÂ skutkovaÂ zjisÏteÏnõÂ oprÏel a jakyÂmi
uÂvahami se rÏõÂdil prÏi hodnocenõÂ provedenyÂch duÊkazuÊ,
zejmeÂna pokud si vzaÂjemneÏ odporujõÂ. Z oduÊvodneÏnõÂ
musõÂ byÂt patrno, jak se soud vyporÏaÂdal s obhajobou,
procÏ nevyhoveÏl naÂvrhuÊm na provedenõÂ dalsÏõÂch duÊkazuÊ
a jakyÂmi praÂvnõÂmi uÂvahami se rÏõÂdil, kdyzÏ posuzoval
prokaÂzaneÂ skutecÏnosti podle prÏõÂslusÏnyÂch ustanovenõÂ
zaÂkona v otaÂzce viny a trestu. JestlizÏe byly do rozsudku pojaty dalsÏõÂ vyÂroky, je trÏeba je rovneÏzÏ oduÊvodnit.ª.
106. § 127 odst. 4 znõÂ:
¹(4) PrÏõÂsedõÂcõÂ hlasujõÂ prÏed soudci. PrÏõÂsedõÂcõÂ a soudci
mladsÏõÂ hlasujõÂ prÏed starsÏõÂmi. PrÏedseda senaÂtu hlasuje
naposledy.ª.
107. Nadpis § 131 znõÂ: ¹Opr a va vyhot ov en õÂ
a op is u r ozs udk uª.
108. V § 131 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹vyhotovenõÂ rozsudkuª vklaÂdajõÂ tato slova: ¹a jeho opisechª.
109. § 132 se vypousÏtõÂ.
110. § 134 odst. 1 põÂsm. d) znõÂ:
¹d) oduÊvodneÏnõÂ, pokud zaÂkon nestanovõÂ neÏco jineÂho,
aª.
111. V § 134 se prÏipojuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Ve vykonaÂvacõÂm rÏõÂzenõÂ muÊzÏe soud prvnõÂho
stupneÏ vyhotovit zjednodusÏeneÂ usnesenõÂ, jestlizÏe se
po jeho vyhlaÂsÏenõÂ ve verÏejneÂm zasedaÂnõÂ obvineÏnyÂ
nebo jinaÂ opraÂvneÏnaÂ osoba a staÂtnõÂ zaÂstupce vzdali
praÂva stõÂzÏnosti. ZjednodusÏeneÂ usnesenõÂ neobsahuje
oduÊvodneÏnõÂ.ª.
112. V § 141 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂhoª nahrazuje slovem ¹policejnõÂhoª.
113. § 146 odst. 1 znõÂ:
¹(1) OrgaÂn, proti jehozÏ usnesenõÂ stõÂzÏnost smeÏrÏuje,
muÊzÏe jõÂ saÂm vyhoveÏt, nedotkne-li se zmeÏna puÊvodnõÂho
usnesenõÂ praÂv jineÂ strany trestnõÂho rÏõÂzenõÂ. Jde-li o usnesenõÂ vysÏetrÏovatele nebo policejnõÂho orgaÂnu, ktereÂ bylo
vydaÂno s prÏedchozõÂm souhlasem staÂtnõÂho zaÂstupce
nebo na jeho pokyn, muÊzÏe vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ
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orgaÂn saÂm stõÂzÏnosti vyhoveÏt jen s prÏedchozõÂm souhlasem staÂtnõÂho zaÂstupce.ª.
114. V § 146 odst. 2 põÂsm a) se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª
nahrazuje slovem ¹policejnõÂª a v põÂsmenu c) se vypousÏteÏjõÂ slova ¹prÏedseda senaÂtu vojenskeÂho obvodoveÂho
soudu nadrÏõÂzeneÂmu vysÏsÏõÂmu vojenskeÂmu souduª
a slova ¹nebo vysÏsÏõÂho vojenskeÂho souduª.
115. V § 151 odst. 2 se slova ¹advokaÂtnõÂho tarifuª
nahrazujõÂ slovy ¹zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu2)ª.
PoznaÂmka cÏ. 2) pod cÏarou znõÂ:
¹2) VyhlaÂsÏka ministerstva spravedlnosti CÏeskeÂ republiky
cÏ. 270/1990 Sb., o odmeÏnaÂch advokaÂtuÊ a komercÏnõÂch
praÂvnõÂkuÊ za poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂ pomoci, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

Â NIÂ
Ï OVA
116. Nadpis cÏaÂsti druheÂ znõÂ: ¹VYSÏETR
Ê ª.
TRESTNYÂCH CÏINU
117. DosavadnõÂ ustanovenõÂ § 157 se oznacÏuje jako
odstavec 1, slovo ¹vyhledaÂvacõÂª se nahrazuje slovem
¹policejnõÂª a prÏipojuje se odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) StaÂtnõÂ zaÂstupce je opraÂvneÏn ulozÏit vysÏetrÏovateli a policejnõÂmu orgaÂnu provedenõÂ takovyÂch uÂkonuÊ,
ktereÂ jsou tyto orgaÂny opraÂvneÏny proveÂst a jichzÏ je
trÏeba k objasneÏnõÂ veÏci nebo ke zjisÏteÏnõÂ pachatele.
StejnaÂ opraÂvneÏnõÂ maÂ i vysÏetrÏovatel ve vztahu k policejnõÂmu orgaÂnu.ª.
118. V § 158 odst. 1 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª a slova ¹a nejpozdeÏji do
jednoho meÏsõÂce od oznaÂmenõÂª se nahrazujõÂ slovy
¹a pokud o to oznamovatel pozÏaÂdaÂ, do jednoho meÏsõÂce od oznaÂmenõÂ jejª.
119. § 158 odst. 2 znõÂ:
¹(2) VysÏetrÏovatel a policejnõÂ orgaÂn jsou povinni
ucÏinit vsÏechna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ k odhalenõÂ trestnyÂch
cÏinuÊ a zjisÏteÏnõÂ jejich pachateluÊ ; jsou povinni cÏinit teÂzÏ
nezbytnaÂ opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ trestneÂ cÏinnosti.ª.
120. § 158 odst. 3 znõÂ:
¹(3) K proveÏrÏenõÂ oznaÂmenõÂ o skutecÏnostech nasveÏdcÏujõÂcõÂch tomu, zÏe byl spaÂchaÂn trestnyÂ cÏin, a ostatnõÂch podneÏtuÊ k trestnõÂmu stõÂhaÂnõÂ opatrÏujõÂ vysÏetrÏovatel
a policejnõÂ orgaÂn potrÏebneÂ podklady a nezbytnaÂ vysveÏtlenõÂ a zjisÏt'ujõÂ a zajisÏt'ujõÂ stopy trestneÂho cÏinu; vysÏetrÏovatel provaÂdõÂ uÂkony podle tohoto ustanovenõÂ
u trestnyÂch cÏinuÊ, na ktereÂ zaÂkon stanovõÂ trest odneÏtõÂ
svobody, jehozÏ hornõÂ hranice prÏevysÏuje trÏi roky. PraÂvnõÂ
posouzenõÂ trestneÂho cÏinu vysÏetrÏovatelem je pro policejnõÂ orgaÂn zaÂvazneÂ.ª.
121. V § 158 se za odstavec 3 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec
4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) O obsahu vysveÏtlenõÂ, kteraÂ nemajõÂ povahu
neodkladneÂho nebo neopakovatelneÂho uÂkonu, se sepõÂsÏe uÂrÏednõÂ zaÂznam. Tento zaÂznam slouzÏõÂ staÂtnõÂmu

zaÂstupci a obvineÏneÂmu ke zvaÂzÏenõÂ naÂvrhu, aby osoba,
kteraÂ takoveÂ vysveÏtlenõÂ podala, byla vyslechnuta jako
sveÏdek, a soudu k uÂvaze, zda takovyÂ duÊkaz provede.
ZaÂznam nelze v rÏõÂzenõÂ prÏed soudem pouzÏõÂt jako duÊkaz.
Je-li ten, kdo podal vysveÏtlenõÂ, pozdeÏji vyslyÂchaÂn jako
sveÏdek nebo jako obvineÏnyÂ, nemuÊzÏe mu byÂt zaÂznam
prÏedestrÏen.ª.
DosavadnõÂ odstavec 4 se oznacÏuje jako odstavec 5.
122. V § 159 odst. 1, 2 a 3 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª
nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
123. § 159 odst. 4 znõÂ:
¹(4) VysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn veÏc odlozÏõÂ
teÂzÏ tehdy, pokud se nepodarÏilo zjistit skutecÏnosti
opravnÏujõÂcõÂ zahaÂjit trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ (§ 160). Pominou-li
duÊvody odlozÏenõÂ, trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ zahaÂjõÂ.ª.
znõÂ:

124. V § 159 se prÏipojuje novyÂ odstavec 5, kteryÂ

¹(5) UsnesenõÂ o odlozÏenõÂ veÏci musõÂ byÂt dorucÏeno
posÏkozeneÂmu, pokud je znaÂm, kteryÂ proti neÏmu muÊzÏe
podat stõÂzÏnost. UsnesenõÂ o odlozÏenõÂ veÏci podle odstavcuÊ 2 azÏ 4 musõÂ byÂt dorucÏeno do 48 hodin staÂtnõÂmu
zaÂstupci. Oznamovatel se o odlozÏenõÂ veÏci vyrozumõÂ,
pokud o to podle § 158 odst. 1 pozÏaÂdal.ª.
125. § 160 znõÂ:
¹§ 160
(1) NasveÏdcÏujõÂ-li zjisÏteÏneÂ skutecÏnosti tomu, zÏe byl
spaÂchaÂn trestnyÂ cÏin, a je-li dostatecÏneÏ oduÊvodneÏn zaÂveÏr, zÏe jej spaÂchala urcÏitaÂ osoba, zahaÂjõÂ vysÏetrÏovatel
neprodleneÏ trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ, pokud nenõÂ duÊvod k postupu podle § 159 odst. 2 a 3. TrestnõÂ stõÂhaÂnõÂ zahajuje
tõÂm, zÏe teÂto osobeÏ nejpozdeÏji na pocÏaÂtku prvnõÂho vyÂslechu sdeÏlõÂ, zÏe ji stõÂhaÂ jako obvineÏneÂho, a ucÏinõÂ o tom
zaÂznam. ZaÂznam musõÂ obsahovat popis skutku tak, aby
nemohl byÂt zameÏneÏn s jinyÂm, zaÂkonneÂ oznacÏenõÂ trestneÂho cÏinu, kteryÂ je v tomto skutku spatrÏovaÂn, a duÊvody,
pro neÏzÏ je obvineÏnyÂ stõÂhaÂn. Opis zaÂznamu vysÏetrÏovatel
dorucÏõÂ obvineÏneÂmu a do 48 hodin jej zasÏle staÂtnõÂmu
zaÂstupci a obhaÂjci.
(2) Nelze-li zahaÂjit trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ podle odstavce 1
proto, zÏe osoba, kteraÂ muÊzÏe byÂt obvineÏna, nenõÂ jesÏteÏ
znaÂma nebo jõÂ dosud nebylo mozÏneÂ sdeÏlit obvineÏnõÂ,
muÊzÏe vysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn provaÂdeÏt zpuÊsobem uvedenyÂm v hlaveÏ cÏtvrteÂ a paÂteÂ jen neodkladneÂ
nebo neopakovatelneÂ uÂkony. Opis protokolu o teÏchto
uÂkonech zasÏle do 48 hodin staÂtnõÂmu zaÂstupci. Tento
postup nezbavuje policejnõÂ orgaÂn povinnosti neprodleneÏ prÏedat veÏc vysÏetrÏovateli, je-li duÊvod sdeÏlit urcÏiteÂ
osobeÏ obvineÏnõÂ, a vysÏetrÏovatele povinnosti sdeÏlit
osobeÏ, kteraÂ maÂ byÂt stõÂhaÂna, obvineÏnõÂ v souladu s odstavcem 1.
(3) VysÏetrÏovatel nebo policejnõÂ orgaÂn provede potrÏebneÂ neodkladneÂ nebo neopakovatelneÂ uÂkony a vy-
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sÏetrÏovatel zahaÂjõÂ trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ, pokud nelze dosaÂhnout, aby tyto uÂkony provedl prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn, a nejpozdeÏji do trÏõÂ dnuÊ od jejich provedenõÂ prÏedaÂ veÏc tomuto orgaÂnu, kteryÂ pokracÏuje v rÏõÂzenõÂ.
(4) NeodkladnyÂm uÂkonem podle odstavcuÊ 2 a 3 je
takovyÂ uÂkon, kteryÂ vzhledem k nebezpecÏõÂ jeho zmarÏenõÂ, znicÏenõÂ nebo ztraÂty nesnese z hlediska uÂcÏelu trestnõÂho rÏõÂzenõÂ odkladu na dobu, nezÏ bude zahaÂjeno trestnõÂ
stõÂhaÂnõÂ. NeopakovatelnyÂm uÂkonem podle odstavcuÊ 2
a 3 je takovyÂ uÂkon, kteryÂ nebude mozÏno prÏed soudem
proveÂst.
(5) Vyjde-li beÏhem vysÏetrÏovaÂnõÂ najevo, zÏe se obvineÏnyÂ dopustil dalsÏõÂho skutku, kteryÂ nenõÂ uveden
v zaÂznamu o sdeÏlenõÂ obvineÏnõÂ, postupuje se ohledneÏ
tohoto skutku zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 1.
(6) Vyjde-li beÏhem vysÏetrÏovaÂnõÂ najevo, zÏe skutek,
pro kteryÂ bylo sdeÏleno obvineÏnõÂ, je jinyÂm trestnyÂm
cÏinem, nezÏ jak byl v zaÂznamu o sdeÏlenõÂ obvineÏnõÂ
praÂvneÏ posouzen, upozornõÂ na to vysÏetrÏovatel obvineÏneÂho a ucÏinõÂ o tom zaÂznam do protokolu.ª.
126. § 161 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 161
VysÏ e t rÏ ova c õÂ or gaÂ ny
(1) VysÏetrÏovaÂnõÂ konajõÂ vysÏetrÏovateleÂ policie.
(2) VysÏetrÏovaÂnõÂ muÊzÏe konat i kapitaÂn lodi prÏi
daÂlkovyÂch plavbaÂch o trestnyÂch cÏinech spaÂchanyÂch
na teÂto lodi.ª.
127. § 163 vcÏetneÏ nadpisu nad nõÂm se vypousÏtõÂ.
128. § 163a odst. 1 znõÂ:
¹(1) TrestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro trestneÂ cÏiny naÂsilõÂ proti
skupineÏ obyvateluÊ a proti jednotlivci podle § 197a,
pomluvy podle § 206, neposkytnutõÂ pomoci podle
§ 207 a 208, posÏkozovaÂnõÂ cizõÂch praÂv podle § 209,
ublõÂzÏenõÂ na zdravõÂ podle § 221, 223 a 224, ohrozÏovaÂnõÂ
pohlavnõÂ nemocõÂ podle § 226, omezovaÂnõÂ osobnõÂ svobody podle § 231 odst. 1, vydõÂraÂnõÂ podle § 235 odst. 1,
porusÏovaÂnõÂ domovnõÂ svobody podle § 238 odst. 1,
kraÂdezÏe podle § 247, zproneveÏry podle § 248, neopraÂvneÏneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ cizõÂ veÏci podle § 249, podvodu podle
§ 250, podõÂlnictvõÂ podle § 251 a 252, lichvy podle § 253,
zatajenõÂ veÏci podle § 254, porusÏovaÂnõÂ povinnosti prÏi
spraÂveÏ cizõÂho majetku podle § 255, posÏkozovaÂnõÂ veÏrÏitele podle § 256 a posÏkozovaÂnõÂ cizõÂ veÏci podle § 257
trestnõÂho zaÂkona, proti tomu, kdo je ve vztahu k posÏkozeneÂmu osobou, vuÊcÏi nõÂzÏ by meÏl posÏkozenyÂ jako
sveÏdek praÂvo odeprÏõÂt vyÂpoveÏd' (§ 100 odst. 2), a trestnõÂ
stõÂhaÂnõÂ pro trestnyÂ cÏin znaÂsilneÏnõÂ podle § 241 odst. 1
proti tomu, kdo je nebo v dobeÏ spaÂchaÂnõÂ cÏinu byl ve
vztahu k posÏkozeneÂmu manzÏelem nebo druhem, jakozÏ
i pro trestnyÂ cÏin opilstvõÂ podle § 201a trestnõÂho zaÂkona,
pokud jinak vykazuje znaky skutkoveÂ podstaty neÏktereÂho z teÏchto trestnyÂch cÏinuÊ, lze zahaÂjit a v jizÏ zahaÂje-
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neÂm trestnõÂm stõÂhaÂnõÂ pokracÏovat pouze se souhlasem
posÏkozeneÂho. Je-li posÏkozenyÂch jednõÂm skutkem neÏkolik, postacÏõÂ souhlas byt' jen jednoho z nich.ª.
129. V § 163a odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂmuª nahrazuje slovem ¹policejnõÂmuª.
130. § 164 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 164
Pos t up prÏ i vysÏ e t rÏ ovaÂ nõÂ
(1) VysÏetrÏovatel konaÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ zpravidla
osobneÏ. UÂkony, ktereÂ byly provedeny prÏed sdeÏlenõÂm
obvineÏnõÂ, a uÂkony provedeneÂ na pokyn vysÏetrÏovatele
policejnõÂmi orgaÂny i po neÏm nemusõÂ vysÏetrÏovatel opakovat, byly-li provedeny zpuÊsobem odpovõÂdajõÂcõÂm
ustanovenõÂm tohoto zaÂkona. UstanovenõÂ § 158 odst. 3
a 4 se prÏi provaÂdeÏnõÂ vysÏetrÏovacõÂch uÂkonuÊ uzÏije obdobneÏ.
(2) VysÏetrÏovatel postupuje prÏi vysÏetrÏovaÂnõÂ z vlastnõÂ
iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potrÏebneÂm
rozsahu objasneÏny vsÏechny skutecÏnosti duÊlezÏiteÂ pro
posouzenõÂ prÏõÂpadu, vcÏetneÏ osoby pachatele a naÂsledku
trestneÂho cÏinu (§ 89 odst. 1).
(3) DuÊkazy opatrÏuje vysÏetrÏovatel bez ohledu na
to, zda sveÏdcÏõÂ ve prospeÏch cÏi neprospeÏch obvineÏneÂho.
ObvineÏnyÂ nesmõÂ byÂt zÏaÂdnyÂm zpuÊsobem k vyÂpoveÏdi
nebo doznaÂnõÂ donucovaÂn. Obhajoba obvineÏneÂho a jõÂm
navrhovaneÂ duÊkazy, pokud nejsou zcela bezvyÂznamneÂ,
musõÂ byÂt pecÏliveÏ prÏezkoumaÂny.
(4) VysÏetrÏovatel muÊzÏe umozÏnit obvineÏneÂmu zuÂcÏastnit se vysÏetrÏovacõÂch uÂkonuÊ a klaÂst otaÂzky vyslyÂchanyÂm sveÏdkuÊm.
(5) KromeÏ prÏõÂpaduÊ, kdy je podle tohoto zaÂkona
trÏeba souhlasu staÂtnõÂho zaÂstupce, cÏinõÂ vysÏetrÏovatel
vsÏechna rozhodnutõÂ o postupu vysÏetrÏovaÂnõÂ a o provaÂdeÏnõÂ vysÏetrÏovacõÂch uÂkonuÊ samostatneÏ a je plneÏ odpoveÏdnyÂ za jejich zaÂkonneÂ a vcÏasneÂ provedenõÂ. OdeprÏõÂt
splneÏnõÂ pokynu staÂtnõÂho zaÂstupce muÊzÏe vysÏetrÏovatel
jen tehdy, maÂ-li za to, zÏe pokyn nenõÂ v souladu se
zaÂkonem; trvaÂ-li staÂtnõÂ zaÂstupce na sveÂm pokynu,
prÏedlozÏõÂ veÏc staÂtnõÂmu zaÂstupci bezprostrÏedneÏ vysÏsÏõÂho
stupneÏ, kteryÂ pokyn bud' zrusÏõÂ, nebo veÏc prÏikaÂzÏe jineÂmu vysÏetrÏovateli.ª.
131. V § 165 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vznesenõÂª
nahrazuje slovem ¹sdeÏlenõÂª.
132. V § 165 odst. 2 se slova ¹by se jednalo o uÂkon
neodkladnyÂª nahrazujõÂ slovy ¹nelze provedenõÂ uÂkonu
odlozÏit a vyrozumeÏnõÂ obhaÂjce nelze zajistitª.
133. § 166 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 166
SkoncÏ e nõÂ vysÏ e t rÏ ovaÂ nõÂ
(1) UznaÂ-li vysÏetrÏovatel vysÏetrÏovaÂnõÂ za skoncÏeneÂ
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a jeho vyÂsledky za postacÏujõÂcõÂ k podaÂnõÂ obzÏaloby,
umozÏnõÂ obvineÏneÂmu a obhaÂjci v prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ prostudovat spisy a ucÏinit naÂvrhy na doplneÏnõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ.
Na tuto mozÏnost upozornõÂ obvineÏneÂho a jeho obhaÂjce
nejmeÂneÏ trÏi dny prÏedem. Uvedenou lhuÊtu lze se souhlasem obvineÏneÂho a obhaÂjce zkraÂtit. NepovazÏuje-li
vysÏetrÏovatel navrhovaneÂ doplneÏnõÂ za nutneÂ, odmõÂtne
je. O teÏchto uÂkonech ucÏinõÂ vysÏetrÏovatel zaÂznam ve
spise a o odmõÂtnutõÂ naÂvrhuÊ na doplneÏnõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ
vyrozumõÂ obvineÏneÂho nebo obhaÂjce.
(2) NevyuzÏijõÂ-li obvineÏnyÂ nebo obhaÂjce mozÏnosti
prostudovat spisy, acÏkoliv na ni byli rÏaÂdneÏ upozorneÏni,
ucÏinõÂ o tom vysÏetrÏovatel zaÂznam do spisu a postupuje
daÂle, jako by k tomuto uÂkonu dosÏlo.
(3) Po skoncÏenõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ prÏedlozÏõÂ vysÏetrÏovatel
staÂtnõÂmu zaÂstupci spis s naÂvrhem na podaÂnõÂ obzÏaloby
se seznamem navrhovanyÂch duÊkazuÊ a zduÊvodneÏnõÂm,
procÏ nevyhoveÏl naÂvrhuÊm na provedenõÂ duÊkazuÊ dalsÏõÂch, nebo ucÏinõÂ neÏktereÂ rozhodnutõÂ podle § 171 azÏ
173.ª.
134. OddõÂl trÏetõÂ hlavy desaÂteÂ cÏaÂsti druheÂ (§ 168 azÏ
170) se vypousÏtõÂ.
135. V § 171 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a ve
v yhledaÂvaÂnõÂ prokuraÂtorª.
136. V § 172 odst. 1 a 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹a ve
vyhledaÂvaÂnõÂ prokuraÂtorª.
znõÂ:
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137. V § 172 se prÏipojuje novyÂ odstavec 4, kteryÂ

¹(4) V trestnõÂm stõÂhaÂnõÂ, ktereÂ bylo zastaveno
z neÏktereÂho duÊvodu uvedeneÂho v odstavci 2, se pokracÏuje, prohlaÂsõÂ-li obvineÏnyÂ do trÏõÂ dnuÊ od doby, kdy mu
bylo usnesenõÂ o zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ oznaÂmeno,
zÏe na projednaÂnõÂ veÏci trvaÂ. O tom je trÏeba obvineÏneÂho
poucÏit.ª.
138. V § 173 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹nebo
vyhledaÂvacõÂ orgaÂnª, v põÂsmenu d) se cÏaÂrka za slovem
¹vyhosÏteÏnª nahrazuje tecÏkou, slovo ¹neboª a põÂsmeno
e) se vypousÏtõÂ.
139. § 174 odst. 2 znõÂ:
¹(2) PrÏi vyÂkonu tohoto dozoru je staÂtnõÂ zaÂstupce
opraÂvneÏn:
a) daÂvat zaÂvazneÂ pokyny k vysÏetrÏovaÂnõÂ trestnyÂch
cÏinuÊ,
b) vyzÏadovat od vysÏetrÏovatele nebo policejnõÂho
orgaÂnu spisy, dokumenty, materiaÂly a zpraÂvy
o spaÂchanyÂch trestnyÂch cÏinech za uÂcÏelem proveÏrky, zda vysÏetrÏovatel vcÏas zahajuje trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ a rÏaÂdneÏ v neÏm postupuje,
c) zuÂcÏastnit se provaÂdeÏnõÂ uÂkonuÊ vysÏetrÏovatele nebo
policejnõÂho orgaÂnu, osobneÏ proveÂst jednotlivyÂ
uÂkon nebo i celeÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ a vydat rozhodnutõÂ
v ktereÂkoliv veÏci; prÏitom postupuje podle ustanovenõÂ tohoto zaÂkona pro vysÏetrÏovatele a proti jeho

rozhodnutõÂ je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost ve stejneÂm rozsahu jako proti rozhodnutõÂ vysÏetrÏovatele,
d) vracet veÏc vysÏetrÏovateli se svyÂmi pokyny k doplneÏnõÂ,
e) rusÏit nezaÂkonnaÂ nebo neoduÊvodneÏnaÂ rozhodnutõÂ
a opatrÏenõÂ vysÏetrÏovatele a policejnõÂho orgaÂnu,
kteraÂ muÊzÏe nahrazovat vlastnõÂmi; u usnesenõÂ o zastavenõÂ a prÏerusÏenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ nebo o postoupenõÂ veÏci muÊzÏe tak ucÏinit do 30 dnuÊ od dorucÏenõÂ; jestlizÏe rozhodnutõÂ vysÏetrÏovatele a policejnõÂho orgaÂnu nahradil vlastnõÂm rozhodnutõÂm jinak
nezÏ na podkladeÏ stõÂzÏnosti opraÂvneÏneÂ osoby proti
usnesenõÂ vysÏetrÏovatele a policejnõÂho orgaÂnu, je
proti jeho rozhodnutõÂ prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost ve stejneÂm rozsahu jako proti rozhodnutõÂ vysÏetrÏovatele
a policejnõÂho orgaÂnu,
f) odejmout kteroukoliv veÏc urcÏiteÂmu vysÏetrÏovateli
a ucÏinit opatrÏenõÂ, aby veÏc byla prÏikaÂzaÂna jineÂmu
vysÏetrÏovateli.ª.
140. V § 175 se v dosavadnõÂm odstavci 1 põÂsm. a)
vypousÏteÏjõÂ slova ¹a ve vyhledaÂvaÂnõÂ postoupit veÏc a zastavit trestnõÂ stõÂhaÂnõÂª, vypousÏtõÂ se odstavec 2 a zrusÏuje
se cÏõÂslovaÂnõÂ odstavcuÊ.
141. V § 176 odst. 1 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹nebo
vyhledaÂvaÂnõÂª.
142. V § 176 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹obvineÏnõÂ
vzneseno (§ 163) nebo sdeÏleno (§ 169)ª nahrazujõÂ slovy
¹sdeÏleno obvineÏnõÂ (§ 160)ª a v poslednõÂ veÏteÏ se vypousÏteÏjõÂ slova ¹nebo vyhledaÂvacõÂ orgaÂnª a slova ¹cÏi vyhledaÂvaÂnõÂª.
143. V § 177 põÂsm. b) veÏteÏ za strÏednõÂkem se slova
¹osobu podleÂhajõÂcõÂ pravomoci vojenskyÂch souduÊª nahrazujõÂ slovy ¹prÏõÂslusÏnõÂka ozbrojenyÂch sil nebo ozbrojeneÂho sboruª, põÂsmeno d) znõÂ:
¹d) oduÊvodneÏnõÂ zÏalovaneÂho skutku s uvedenõÂm duÊkazuÊ, o ktereÂ se toto oduÊvodneÏnõÂ opõÂraÂ, a seznam
duÊkazuÊ, jejichzÏ provedenõÂ v hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ navrhuje, jakozÏ i praÂvnõÂ uÂvahy, kteryÂmi se staÂtnõÂ
zaÂstupce rÏõÂdil prÏi posuzovaÂnõÂ skutecÏnostõÂ podle
prÏõÂslusÏnyÂch ustanovenõÂ zaÂkona.ª.
PõÂsmeno e) se vypousÏtõÂ.
144. § 181 odst. 2 znõÂ:
¹(2) Po podaÂnõÂ obzÏaloby soud, nevycÏkaÂvaje dalsÏõÂch naÂvrhuÊ, postupuje tak, aby rÏõÂzenõÂ smeÏrÏovalo k vyrÏõÂzenõÂ veÏci, vcÏetneÏ vyÂkonu soudnõÂho rozhodnutõÂ.ª.
145. § 182 znõÂ:
¹§ 182
StaÂtnõÂ zaÂstupce muÊzÏe vzõÂt obzÏalobu zpeÏt azÏ do
doby, nezÏ se soud prvnõÂho stupneÏ odebere k zaÂveÏrecÏneÂ
poradeÏ ; po zahaÂjenõÂ hlavnõÂho lõÂcÏenõÂ tak muÊzÏe ucÏinit jen
tehdy, pokud obzÏalovanyÂ netrvaÂ na jeho pokracÏovaÂnõÂ.
ZpeÏtvzetõÂm obzÏaloby se veÏc vracõÂ do prÏõÂpravneÂho rÏõÂzenõÂ.ª.
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146. § 184 znõÂ:
¹§ 184
Soud je povinen prÏi projednaÂvaÂnõÂ veÏci zameÏrÏit se
takeÂ na objasneÏnõÂ prÏõÂcÏin, ktereÂ vedly k trestneÂ cÏinnosti
nebo umozÏnily jejõÂ spaÂchaÂnõÂ.ª.
147. V § 186 põÂsm. c) se na konci prÏipojujõÂ tato
slova: ¹anebo okolnosti oduÊvodnÏujõÂcõÂ podmõÂneÏneÂ zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ podle § 307,ª a põÂsmeno f) znõÂ:
¹f) zÏe veÏc nenõÂ v potrÏebneÂm rozsahu objasneÏna z hledisek, kteraÂ soud potrÏebuje pro svoje rozhodnutõÂ.ª.
148. V § 187 odst. 1 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹PovazÏuje-li to prÏedseda senaÂtu pro rozhodnutõÂ soudu
za potrÏebneÂ, narÏõÂdõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm projednaÂnõÂ obzÏaloby
verÏejneÂ zasedaÂnõÂ.ª.
149. § 188 odst. 1 põÂsm. e) a f) zneÏjõÂ:
¹e) vraÂtõÂ veÏc staÂtnõÂmu zaÂstupci k dosÏetrÏenõÂ, je-li toho
trÏeba k odstraneÏnõÂ zaÂvazÏnyÂch vad prÏõÂpravneÂho
rÏõÂzenõÂ nebo k objasneÏnõÂ zaÂkladnõÂch skutecÏnostõÂ
pro rozhodnutõÂ, nebo
f) trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ podmõÂneÏneÏ zastavõÂ podle § 307.ª.
150. V § 190 odst. 1 se cÏaÂrka za slovem ¹objasnitª
nahrazuje tecÏkou a slova ¹zejmeÂna z hlediska mozÏneÂ
noveÂ obhajoby.ª se vypousÏteÏjõÂ.
151. V § 191 se vypousÏtõÂ odstavec 3.
152. V § 196 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ za strÏednõÂkem se
slova ¹byla-li trestnyÂm cÏinem posÏkozena organizace,
daÂ opis obzÏaloby dorucÏit i jõÂª nahrazujõÂ slovy ¹opis
obzÏaloby daÂ dorucÏit posÏkozeneÂmu, pokud jsou jeho
pobyt nebo sõÂdlo znaÂmeÂª.
153. V § 197 odst. 1 se slovo ¹souduª nahrazuje
slovem ¹senaÂtuª.
154. § 200 odst. 1 znõÂ:
¹(1) PrÏi hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ muÊzÏe byÂt verÏejnost vyloucÏena, jestlizÏe by verÏejneÂ projednaÂnõÂ veÏci ohrozilo tajemstvõÂ chraÂneÏneÂ zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem, mravnost nebo
nerusÏenyÂ pruÊbeÏh jednaÂnõÂ, anebo bezpecÏnost nebo jinyÂ
duÊlezÏityÂ zaÂjem sveÏdkuÊ ; k teÂmuzÏ uÂcÏelu muÊzÏe prÏedseda
senaÂtu ucÏinit i jinaÂ prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ. VerÏejnost lze
vyloucÏit takeÂ jen pro cÏaÂst hlavnõÂho lõÂcÏenõÂ.ª.
155. V § 201 odst. 2 poslednõÂ veÏteÏ se slova ¹staÂtnõÂho, hospodaÂrÏskeÂho nebo sluzÏebnõÂho tajemstvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹tajemstvõÂ chraÂneÏneÂho zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem, prÏõÂpadneÏ bezpecÏnosti nebo jineÂho duÊlezÏiteÂho zaÂjmu sveÏdkuÊª.
156. V § 202 odst. 2 põÂsm. b) se slova ¹byla dodrzÏena ustanovenõÂ o vznesenõÂ (§ 163) nebo sdeÏlenõÂ obvineÏnõÂ (§ 169) a o seznaÂmenõÂ obvineÏneÂho s vyÂsledky
vysÏetrÏovaÂnõÂ (§ 166) nebo vyhledaÂvaÂnõÂ (§ 169)ª nahrazujõÂ slovy ¹bylo dodrzÏeno ustanovenõÂ o sdeÏlenõÂ obvineÏnõÂ (§ 160) a obvineÏnyÂ byl upozorneÏn na mozÏnost
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prostudovat spis a ucÏinit naÂvrhy na doplneÏnõÂ vysÏetrÏovaÂnõÂ (§ 166 odst. 1)ª.
157. V § 202 se za odstavec 3 prÏipojuje novyÂ odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) UstanovenõÂ prvnõÂ veÏty odstavce 3 se neuzÏije,
pokud obzÏalovanyÂ pozÏaÂdaÂ, aby hlavnõÂ lõÂcÏenõÂ bylo konaÂno v jeho neprÏõÂtomnosti.ª.
158. V § 207 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se na konci prÏipojujõÂ tato slova: ¹a byl-li vyÂslech proveden po sdeÏlenõÂ
obvineÏnõÂ zpuÊsobem odpovõÂdajõÂcõÂm ustanovenõÂm tohoto zaÂkonaª.
159. § 209 znõÂ:
¹§ 209
PrÏedseda senaÂtu dbaÂ o to, aby sveÏdek jesÏteÏ nevyslechnutyÂ nebyl prÏõÂtomen prÏi vyÂslechu obzÏalovaneÂho
a jinyÂch sveÏdkuÊ. Je-li obava, zÏe sveÏdek v prÏõÂtomnosti
obzÏalovaneÂho nevypovõÂ pravdu, prÏõÂpadneÏ jde-li o vyÂslech sveÏdka, jemuzÏ nebo osobeÏ jemu blõÂzkeÂ z podaneÂho sveÏdectvõÂ hrozõÂ uÂjma na zdravõÂ, smrt nebo jineÂ
vaÂzÏneÂ nebezpecÏõÂ, anebo o sveÏdka, jehozÏ totozÏnost
musõÂ zuÊstat ze zaÂvazÏnyÂch duÊvoduÊ utajena, prÏedseda
senaÂtu ucÏinõÂ opatrÏenõÂ vhodneÂ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti
nebo utajenõÂ totozÏnosti sveÏdka, prÏõÂpadneÏ vykaÂzÏe obzÏalovaneÂho po dobu vyÂslechu takoveÂho sveÏdka z jednacõÂ sõÂneÏ. Po naÂvratu do jednacõÂ sõÂneÏ vsÏak musõÂ byÂt
obzÏalovanyÂ seznaÂmen s obsahem vyÂpoveÏdi sveÏdka,
muÊzÏe se k nõÂ vyjaÂdrÏit, a anizÏ by se se sveÏdkem setkal,
muÊzÏe mu prostrÏednictvõÂm prÏedsedy senaÂtu klaÂst i otaÂzky.ª.
160. § 211 znõÂ:
¹§ 211
(1) MõÂsto vyÂslechu sveÏdka lze v hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ cÏõÂst
protokol o jeho vyÂpoveÏdi, jestlizÏe soud nepoklaÂdaÂ
osobnõÂ vyÂslech za nutnyÂ a staÂtnõÂ zaÂstupce i obzÏalovanyÂ s tõÂm souhlasõÂ.
(2) Protokol o vyÂpoveÏdi spoluobzÏalovaneÂho nebo
sveÏdka se prÏecÏte takeÂ tehdy, byl-li vyÂslech proveden
zpuÊsobem odpovõÂdajõÂcõÂm ustanovenõÂm tohoto zaÂkona
a takovaÂ osoba
a) zemrÏela nebo se stala nezveÏstnou, pro dlouhodobyÂ
pobyt v cizineÏ nedosazÏitelnou, nebo onemocneÏla
chorobou, kteraÂ natrvalo nebo pro dohlednou
dobu znemozÏnÏuje jejõÂ vyÂslech,
b) v hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ bez opraÂvneÏnõÂ odeprÏela vypovõÂdat, nebo se odchyluje v podstatnyÂch bodech od
sveÂ drÏõÂveÏjsÏõÂ vyÂpoveÏdi.
(3) Protokol o vyÂpoveÏdi sveÏdka, kteryÂ v hlavnõÂm
lõÂcÏenõÂ vyuzÏil sveÂho praÂva odeprÏõÂt vyÂpoveÏd' podle § 100,
je mozÏno cÏõÂst jen za prÏedpokladu, zÏe sveÏdek byl prÏed
tõÂmto vyÂslechem o sveÂm praÂvu odeprÏõÂt vyÂpoveÏd' rÏaÂdneÏ
poucÏen a vyÂslovneÏ prohlaÂsil, zÏe tohoto praÂva nevyuzÏõÂvaÂ, byl-li vyÂslech proveden zpuÊsobem odpovõÂdajõÂcõÂm ustanovenõÂm tohoto zaÂkona a obvineÏnyÂ nebo obhaÂjce meÏl mozÏnost se tohoto vyÂslechu zuÂcÏastnit.
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(4) MõÂsto vyÂslechu znalce lze cÏõÂst protokol o jeho
vyÂpoveÏdi nebo jeho põÂsemnyÂ posudek, jestlizÏe znalec
byl prÏed podaÂnõÂm posudku poucÏen podle § 106, nejsou
pochybnosti o spraÂvnosti a uÂplnosti posudku a staÂtnõÂ
zaÂstupce i obzÏalovanyÂ s tõÂm souhlasõÂ.ª.
161. § 212 se vypousÏtõÂ.
162. § 213 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Posudky, zpraÂvy staÂtnõÂch a jinyÂch orgaÂnuÊ
a dalsÏõÂ listiny, jimizÏ se provaÂdõÂ duÊkaz, se prÏi hlavnõÂm
lõÂcÏenõÂ prÏecÏtou a umozÏnõÂ se do nich nahleÂdnout stranaÂm,
a pokud je to trÏeba, i sveÏdkuÊm a znalcuÊm.ª.
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(4) OdvolacõÂ soud nemuÊzÏe saÂm
a) uznat obzÏalovaneÂho vinnyÂm skutkem, pro neÏjzÏ
byl napadenyÂm rozsudkem zprosÏteÏn,
b) uznat obzÏalovaneÂho vinnyÂm teÏzÏsÏõÂm trestnyÂm cÏinem, nezÏ jakyÂm ho mohl v napadeneÂm rozsudku
uznat vinnyÂm soud prvnõÂho stupneÏ (§ 225 odst.
2).ª.
171. V § 260 poslednõÂ veÏteÏ se za slova ¹§ 191ª
vklaÂdajõÂ tato slova: ¹a § 264 odst. 2ª.

163. V § 215 se vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:

172. § 263 odst. 2 znõÂ:
Â cÏast staÂtnõÂho zaÂstupce prÏi verÏejneÂm zasedaÂnõÂ
¹(2) U
je povinnaÂ.ª.

¹(2) StaÂtnõÂ zaÂstupce, obzÏalovanyÂ a jeho obhaÂjce
mohou zÏaÂdat, aby jim bylo umozÏneÏno proveÂst vyÂslech
sveÏdka. PrÏedseda senaÂtu jim vyhovõÂ zejmeÂna tehdy,
jestlizÏe sveÏdek byl prÏedvolaÂn na jejich naÂvrh.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.

173. V § 264 odst. 2 se slova ¹byÂt obzÏalovaneÂmu
v noveÂm rÏõÂzenõÂ ulozÏen prÏõÂsneÏjsÏõÂ trest, nezÏ jakyÂ mu byl
ulozÏen zrusÏenyÂm rozsudkemª nahrazujõÂ slovy
¹v noveÂm rÏõÂzenõÂ dojõÂt ke zmeÏneÏ rozhodnutõÂ v jeho
neprospeÏchª.

164. V § 219 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹ , jestlizÏe od odrocÏenõÂ hlavnõÂho lõÂcÏenõÂ uplynula delsÏõÂ
dobaª.
165. V § 220 se vypousÏtõÂ odstavec 3; dosavadnõÂ
odstavec 4 se oznacÏuje jako odstavec 3.
166. § 227 znõÂ:
¹§ 227
JestlizÏe trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ bylo zastaveno v duÊsledku
udeÏlenõÂ milosti, amnestie, promlcÏenõÂ nebo proto, zÏe
souhlas posÏkozeneÂho s trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm nebyl daÂn
nebo byl vzat zpeÏt, anebo z neÏktereÂho z duÊvoduÊ uvedenyÂch v § 172 odst. 2 a v rÏõÂzenõÂ se pokracÏovalo jen
proto, zÏe obzÏalovanyÂ na projednaÂnõÂ veÏci trval (§ 11
odst. 2, § 172 odst. 4), soud, neshledaÂ-li zÏaÂdnyÂ jinyÂ
duÊvod ke zprosÏteÏnõÂ obzÏalovaneÂho, vyslovõÂ sice vinu,
trest vsÏak neulozÏõÂ.ª.
167. § 241 se vypousÏtõÂ.
168. V § 242 se vypousÏtõÂ odstavec 2; dosavadnõÂ
odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 2.
169. V § 243 se vypousÏtõÂ odstavec 2 a zrusÏuje se
cÏõÂslovaÂnõÂ odstavcuÊ.
170. § 259 odst. 3 a 4 zneÏjõÂ:
¹(3) Rozhodnout saÂm rozsudkem ve veÏci muÊzÏe
odvolacõÂ soud, jen je-li mozÏno noveÂ rozhodnutõÂ ucÏinit
na podkladeÏ skutkoveÂho stavu, kteryÂ byl v napadeneÂm
rozsudku spraÂvneÏ zjisÏteÏn a poprÏõÂpadeÏ duÊkazy provedenyÂmi prÏed odvolacõÂm soudem doplneÏn. V neprospeÏch
obzÏalovaneÂho muÊzÏe odvolacõÂ soud zmeÏnit napadenyÂ
rozsudek jen na podkladeÏ odvolaÂnõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce,
jezÏ bylo podaÂno v neprospeÏch obzÏalovaneÂho; ve vyÂroku o naÂhradeÏ sÏkody tak muÊzÏe ucÏinit teÂzÏ na podkladeÏ
odvolaÂnõÂ posÏkozeneÂho, kteryÂ uplatnil naÂrok na
naÂhradu sÏkody.

174. § 266 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Proti pravomocneÂmu rozhodnutõÂ soudu, staÂtnõÂho zaÂstupce nebo vysÏetrÏovatele, jõÂmzÏ byl porusÏen
zaÂkon nebo ktereÂ bylo ucÏineÏno na podkladeÏ vadneÂho
postupu rÏõÂzenõÂ, muÊzÏe ministr spravedlnosti podat
podle povahy veÏci u vrchnõÂho soudu nebo nejvysÏsÏõÂho
soudu stõÂzÏnost pro porusÏenõÂ zaÂkona.ª.
175. V § 266 odst. 6 se slova ¹GeneraÂlnõÂ prokuraÂtor nebo ministrª nahrazujõÂ slovem ¹Ministrª.
176. V § 266a odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹vojenskeÂho obvodoveÂho soudu nebo vysÏsÏõÂho vojenskeÂho souduª a slova ¹vysÏetrÏovatele nebo vyhledaÂvacõÂho orgaÂnuª se nahrazujõÂ slovy ¹nebo vysÏetrÏovateleª.
177. V § 272 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹generaÂlnõÂ prokuraÂtor neboª.
178. V § 273 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹JestlizÏe nejvysÏsÏõÂ soud
vyslovil, zÏe zaÂkon byl porusÏen v neprospeÏch obvineÏneÂho, nemuÊzÏe v noveÂm rÏõÂzenõÂ dojõÂt ke zmeÏneÏ rozhodnutõÂ v jeho neprospeÏch.ª.
179. V § 274 se tecÏka na konci nahrazuje strÏednõÂkem a prÏipojujõÂ se tato slova: ¹rozhodnutõÂ podle § 268
odst. 1 muÊzÏe ucÏinit teÂzÏ v neverÏejneÂm zasedaÂnõÂ.ª.
180. V § 275 odst. 4 veÏta prvnõÂ znõÂ: ¹Ministr spravedlnosti muÊzÏe odlozÏit nebo prÏerusÏit vyÂkon rozhodnutõÂ, proti neÏmuzÏ podal stõÂzÏnost pro porusÏenõÂ zaÂkona,
azÏ do rozhodnutõÂ o teÂto stõÂzÏnosti.ª.
181. V § 276 poslednõÂ veÏteÏ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹generaÂlnõÂ prokuraÂtor neboª.
182. V § 277 poslednõÂ veÏteÏ se vypousÏteÏjõÂ slova
¹a vyhledaÂvacõÂª.
183. V § 278 odst. 3 se slova ¹vysÏetrÏovatele nebo
vyhledaÂvacõÂho orgaÂnuª nahrazujõÂ slovy ¹nebo vysÏetrÏovateleª.
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184. V § 278 odst. 4 se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
185. V § 281 odst. 1 se slova ¹vysÏetrÏovatele nebo
vyhledaÂvacõÂho orgaÂnuª nahrazujõÂ slovy ¹nebo vysÏetrÏovateleª.
186. V § 288 odst. 1 se slova ¹vysÏetrÏovatele nebo
vyhledaÂvacõÂho orgaÂnuª nahrazujõÂ slovy ¹nebo vysÏetrÏovateleª.
187. V § 291 se slovo ¹vznesenõÂª nahrazuje slovem
¹sdeÏlenõÂª.
188. § 301 odst. 3 znõÂ:
¹(3) UstanovenõÂ tohoto oddõÂlu o uÂcÏasti orgaÂnu
poveÏrÏeneÂho peÂcÏõÂ o mlaÂdezÏ se neuzÏije ve vykonaÂvacõÂm
rÏõÂzenõÂ, jestlizÏe se uÂkon provaÂdõÂ po dovrsÏenõÂ devatenaÂcteÂho roku mladistveÂho.ª.
189. § 303 znõÂ:
¹§ 303
V rÏõÂzenõÂ proti uprchleÂmu se trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ zahajuje
dorucÏenõÂm sdeÏlenõÂ obhaÂjci, zÏe obvineÏnyÂ je stõÂhaÂn.ª.
190. OddõÂl trÏetõÂ v hlaveÏ devatenaÂcteÂ cÏaÂsti druheÂ
vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹ Odd õÂ l t rÏ e t õÂ
PodmõÂneÏneÂ zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ
P odm õÂ n eÏ n eÂ za s t a ve nõÂ t r e s t nõÂ h o s t õÂ haÂ nõÂ
§ 307
(1) V rÏõÂzenõÂ o trestneÂm cÏinu, na kteryÂ zaÂkon stanovõÂ trest odneÏtõÂ svobody, jehozÏ hornõÂ hranice neprÏevysÏuje peÏt let, muÊzÏe se souhlasem obvineÏneÂho soud
a v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce podmõÂneÏneÏ zastavit trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ, jestlizÏe
a) obvineÏnyÂ se k trestneÂmu cÏinu doznal,
b) nahradil sÏkodu, pokud byla cÏinem zpuÊsobena,
nebo s posÏkozenyÂm o jejõÂ naÂhradeÏ uzavrÏel dohodu, anebo ucÏinil jinaÂ potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ k jejõÂ
naÂhradeÏ,
a vzhledem k osobeÏ pachatele, s prÏihleÂdnutõÂm k jeho
dosavadnõÂmu zÏivotu a k okolnostem prÏõÂpadu lze duÊvodneÏ takoveÂ rozhodnutõÂ povazÏovat za dostacÏujõÂcõÂ.
(2) V rozhodnutõÂ o podmõÂneÏneÂm zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ se stanovõÂ zkusÏebnõÂ doba na sÏest meÏsõÂcuÊ azÏ
dva roky. ZkusÏebnõÂ doba pocÏõÂnaÂ praÂvnõÂ mocõÂ tohoto
rozhodnutõÂ o podmõÂneÏneÂm zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ.
(3) ObvineÏneÂmu, kteryÂ uzavrÏel s posÏkozenyÂm dohodu o zpuÊsobu naÂhrady sÏkody, se v rozhodnutõÂ
o podmõÂneÏneÂm zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ ulozÏõÂ, aby
sÏkodu v pruÊbeÏhu zkusÏebnõÂ doby nahradil.
(4) ObvineÏneÂmu lze teÂzÏ ulozÏit, aby ve zkusÏebnõÂ
dobeÏ dodrzÏoval prÏimeÏrÏenaÂ omezenõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ k tomu,
aby vedl rÏaÂdnyÂ zÏivot.
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(5) Proti rozhodnutõÂ o podmõÂneÏneÂm zastavenõÂ
trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ muÊzÏe obvineÏnyÂ a posÏkozenyÂ podat
stõÂzÏnost, jezÏ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. Rozhodne-li o podmõÂneÏneÂm zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ soud, maÂ toto
praÂvo teÂzÏ staÂtnõÂ zaÂstupce.
§ 308
(1) JestlizÏe obvineÏnyÂ v pruÊbeÏhu zkusÏebnõÂ doby
vedl rÏaÂdnyÂ zÏivot, splnil povinnost nahradit zpuÊsobenou sÏkodu a vyhoveÏl i dalsÏõÂm ulozÏenyÂm omezenõÂm,
rozhodne orgaÂn, jenzÏ trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ v prvnõÂm stupni
podmõÂneÏneÏ zastavil, zÏe se osveÏdcÏil. Jinak rozhodne,
a to prÏõÂpadneÏ i beÏhem zkusÏebnõÂ doby, zÏe se v trestnõÂm
stõÂhaÂnõÂ pokracÏuje.
(2) JestlizÏe do jednoho roku od uplynutõÂ zkusÏebnõÂ
doby nebylo ucÏineÏno rozhodnutõÂ podle odstavce 1,
anizÏ na tom meÏl obvineÏnyÂ vinu, maÂ se za to, zÏe se
osveÏdcÏil.
(3) PraÂvnõÂ mocõÂ rozhodnutõÂ o tom, zÏe obvineÏnyÂ se
osveÏdcÏil, nebo uplynutõÂm lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 2
nastaÂvajõÂ uÂcÏinky zastavenõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ [§ 11 odst.
1 põÂsm. f)].
(4) Proti rozhodnutõÂ podle odstavce 1 mohou obvineÏnyÂ a posÏkozenyÂ podat stõÂzÏnost, jezÏ maÂ odkladnyÂ
uÂcÏinek. UcÏinõÂ-li takoveÂ rozhodnutõÂ soud, maÂ toto
praÂvo teÂzÏ staÂtnõÂ zaÂstupce.ª.
191. V § 314a odst. 1 se slova ¹dveÏ leÂtaª nahrazujõÂ
slovy ¹peÏt letª.
192. § 314a odst. 2 znõÂ:
¹(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se vsÏak neuzÏije, jestlizÏe
maÂ byÂt ulozÏen souhrnnyÂ trest a drÏõÂveÏjsÏõÂ trest byl ulozÏen
v rÏõÂzenõÂ prÏed senaÂtem.ª.
193. V § 314c odst. 1 põÂsm. c) se slovo ¹vyhledaÂvaÂnõÂmª nahrazuje slovy ¹v prÏõÂpravneÂm rÏõÂzenõÂª.
194. V § 314d odst. 2 se za slovo ¹odvolaÂnõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo prohlaÂsÏenõÂ o tom, zÏe se vzdaÂvajõÂ
odvolaÂnõÂ, ucÏinili ve lhuÊteÏ, kterou jim samosoudce stanovilª; vypousÏtõÂ se strÏednõÂk a slova ¹ulozÏõÂ-li vsÏak nepodmõÂneÏnyÂ trest odneÏtõÂ svobody, vyhotovõÂ vzÏdy rozsudek s oduÊvodneÏnõÂmª.
195. Za § 314d se vklaÂdajõÂ noveÂ § 314e azÏ 314g,
ktereÂ zneÏjõÂ:
¹Tr e s t nõÂ prÏ õÂ ka z
§ 314e
(1) Samosoudce muÊzÏe bez projednaÂnõÂ veÏci v hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ vydat trestnõÂ prÏõÂkaz, jestlizÏe skutkovyÂ stav je
spolehliveÏ prokaÂzaÂn opatrÏenyÂmi duÊkazy.
(2) TrestnõÂm prÏõÂkazem lze ulozÏit
a) trest odneÏtõÂ svobody do jednoho roku,
b) trest zaÂkazu cÏinnosti do peÏti let,
c) peneÏzÏityÂ trest,
d) trest propadnutõÂ veÏci.

(3) NaÂhradnõÂ trest odneÏtõÂ svobody za peneÏzÏityÂ
trest nesmõÂ ani s ulozÏenyÂm trestem odneÏtõÂ svobody
prÏesahovat jeden rok.
(4) TrestnõÂ prÏõÂkaz nelze vydat
a) v rÏõÂzenõÂ proti mladistveÂmu, pokud v dobeÏ jeho
vydaÂnõÂ nedovrsÏil osmnaÂctyÂ rok sveÂho veÏku,
b) v rÏõÂzenõÂ proti osobeÏ, kteraÂ je zbavena zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo jejõÂzÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm je omezena,
c) jestlizÏe maÂ byÂt rozhodovaÂno o ochranneÂm opatrÏenõÂ,
d) jestlizÏe maÂ byÂt ulozÏen souhrnnyÂ trest a prÏedchozõÂ
trest byl ulozÏen rozsudkem.
(5) TrestnõÂ prÏõÂkaz maÂ povahu odsuzujõÂcõÂho rozsudku. UÂcÏinky spojeneÂ s vyhlaÂsÏenõÂm rozsudku nastaÂvajõÂ dorucÏenõÂm trestnõÂho prÏõÂkazu obvineÏneÂmu.
§ 314f
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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(1) TrestnõÂ prÏõÂkaz obsahuje
oznacÏenõÂ soudu, kteryÂ trestnõÂ prÏõÂkaz vydal,
den a mõÂsto vydaÂnõÂ trestnõÂho prÏõÂkazu,
oznacÏenõÂ obvineÏneÂho (§ 120 odst. 2),
vyÂrok o vineÏ (§ 120 odst. 3) a ulozÏeneÂm trestu
(§ 122 odst. 1),
vyÂrok o naÂhradeÏ sÏkody (§ 228 a § 229 odst. 1, 2),
jestlizÏe byl naÂrok na jejõÂ naÂhradu rÏaÂdneÏ uplatneÏn
(§ 43 odst. 2),
poucÏenõÂ o praÂvu podat odpor.

(2) TrestnõÂ prÏõÂkaz se dorucÏuje obvineÏneÂmu, staÂtnõÂmu zaÂstupci a posÏkozeneÂmu, kteryÂ uplatnil naÂrok na
naÂhradu sÏkody. ObvineÏneÂmu se dorucÏuje do vlastnõÂch
rukou (§ 63 odst. 1 a 3). MaÂ-li obvineÏnyÂ obhaÂjce, dorucÏõÂ se trestnõÂ prÏõÂkaz teÂzÏ jemu.
§ 314g
(1) ObvineÏnyÂ, osoby, ktereÂ jsou opraÂvneÏny podat
v jeho prospeÏch odvolaÂnõÂ, a staÂtnõÂ zaÂstupce mohou
podat proti trestnõÂmu prÏõÂkazu odpor. Odpor se podaÂvaÂ u soudu, kteryÂ trestnõÂ prÏõÂkaz vydal, a to do osmi
dnuÊ od jeho dorucÏenõÂ. OsobaÂm, ktereÂ mohou podat
odvolaÂnõÂ ve prospeÏch obvineÏneÂho, s vyÂjimkou staÂtnõÂho zaÂstupce, koncÏõÂ lhuÊta tyÂmzÏ dnem jako obvineÏneÂmu. JestlizÏe se trestnõÂ prÏõÂkaz dorucÏuje jak obvineÏneÂmu, tak i jeho obhaÂjci, beÏzÏõÂ lhuÊta od toho dorucÏenõÂ, ktereÂ bylo provedeno pozdeÏji. Na navraÂcenõÂ
lhuÊty se obdobneÏ uzÏije ustanovenõÂ § 61.
(2) Byl-li podaÂn proti trestnõÂmu prÏõÂkazu opraÂvneÏnou osobou ve lhuÊteÏ odpor, trestnõÂ prÏõÂkaz se tõÂm rusÏõÂ
a samosoudce narÏõÂdõÂ ve veÏci hlavnõÂ lõÂcÏenõÂ; prÏi projednaÂnõÂ veÏci v hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ nenõÂ samosoudce vaÂzaÂn
praÂvnõÂ kvalifikacõÂ ani druhem a vyÂmeÏrou trestu obsazÏenyÂmi v trestnõÂm prÏõÂkazu. Jinak se trestnõÂ prÏõÂkaz stane
pravomocnyÂm a vykonatelnyÂm.

(3) Je-li obvineÏnyÂ stõÂhaÂn pro trestnyÂ cÏin uvedenyÂ
v § 163a, muÊzÏe posÏkozenyÂ vzõÂt souhlas s trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm zpeÏt azÏ do doby, nezÏ je trestnõÂ prÏõÂkaz dorucÏen
neÏktereÂ z osob uvedenyÂch v odstavci 1. ZpeÏtvzetõÂm
souhlasu se trestnõÂ prÏõÂkaz rusÏõÂ a samosoudce trestnõÂ
stõÂhaÂnõÂ zastavõÂ.
(4) Byl-li vydaÂn trestnõÂ prÏõÂkaz, muÊzÏe staÂtnõÂ zaÂstupce vzõÂt obzÏalobu zpeÏt do doby, nezÏ je trestnõÂ prÏõÂkaz dorucÏen neÏktereÂ z osob uvedenyÂch v odstavci 1.
ZpeÏtvzetõÂm obzÏaloby se trestnõÂ prÏõÂkaz rusÏõÂ a veÏc se tõÂm
vracõÂ do prÏõÂpravneÂho rÏõÂzenõÂ.ª.
196. V § 321 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹naÂpravneÏ
vyÂchovneÂmu uÂstavuª nahrazujõÂ slovem ¹veÏzniceª.
197. V § 321 odst. 3 na konci se prÏipojuje tato veÏta:
¹Je-li mõÂsto pobytu odsouzeneÂho znaÂmo, lze pouzÏõÂt
k jeho dodaÂnõÂ do vyÂkonu trestu ustanovenõÂ § 83c odst.
2.ª.
198. § 324 se vypousÏtõÂ.
199. V § 331 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹naÂpravneÏ
vyÂchovneÂho uÂstavuª nahrazujõÂ slovem ¹veÏzniceª.
200. V § 331 odst. 2 veÏteÏ druheÂ se slova ¹naÂpravneÏ
vyÂchovneÂho uÂstavuª nahrazujõÂ slovem ¹veÏzniceª.
201. V § 331 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec
3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Navrhne-li podmõÂneÏneÂ propusÏteÏnõÂ rÏeditel veÏznice, v nõÂzÏ odsouzenyÂ vykonaÂvaÂ trest, nebo se k takoveÂmu naÂvrhu prÏipojõÂ, muÊzÏe rozhodnutõÂ o tom, zÏe odsouzenyÂ se podmõÂneÏneÏ propousÏtõÂ, ucÏinit se souhlasem
staÂtnõÂho zaÂstupce teÂzÏ prÏedseda senaÂtu.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
202. V § 333 odst. 2 se tecÏka na konci nahrazuje
strÏednõÂkem a prÏipojujõÂ se tato slova: ¹to neplatõÂ, postupuje-li soud podle § 331 odst. 3.ª.
203. § 333 odst. 3 znõÂ:
¹(3) Proti rozhodnutõÂ podle § 331 odst. 3 je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost proti vyÂroku o stanovenõÂ deÂlky zkusÏebnõÂ doby. Proti ostatnõÂm rozhodnutõÂm podle § 331
a 332 je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost, jezÏ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.ª.
204. V § 334 odst. 3 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹naÂpravneÏ
vyÂchovnyÂ uÂstavª nahrazujõÂ slovem ¹veÏzniceª.
205. § 358 se vypousÏtõÂ.
206. § 360 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 360
VyÂ k on va zby
PodmõÂnky vyÂkonu vazby stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon.ª.
207. V § 361 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹vyhledaÂvacõÂª nahrazuje slovem ¹policejnõÂª.
208. § 364 znõÂ:
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¹§ 364
(1) O zahlazenõÂ odsouzenõÂ rozhoduje prÏedseda
senaÂtu okresnõÂho soudu, v jehozÏ obvodu odsouzenyÂ
v dobeÏ podaÂnõÂ naÂvrhu maÂ nebo naposledy meÏl bydlisÏteÏ.
(2) O zahlazenõÂ odsouzenõÂ mladistveÂho rozhodne
soud, kteryÂ rozhodoval ve veÏci v prvnõÂm stupni.
(3) Proti rozhodnutõÂ o zahlazenõÂ odsouzenõÂ je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost, jezÏ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.ª.
209. V § 366 odst. 2 se vypousÏteÏjõÂ slova ¹generaÂlnõÂ
prokuraÂtor neboª.
210. § 367 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 367
Ï õÂ z e nõÂ o udeÏ l e nõÂ mi l os t i
R
V prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 366 odst. 2 konaÂ rÏõÂzenõÂ
a bezduÊvodnou zÏaÂdost zamõÂtaÂ ministr spravedlnosti.
MuÊzÏe teÂzÏ narÏõÂdit, aby
a) se trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ nezahajovalo, v zahaÂjeneÂm trestnõÂm stõÂhaÂnõÂ se nepokracÏovalo a obvineÏnyÂ byl propusÏteÏn z vazby, nebo
b) vyÂkon trestu byl odlozÏen nebo prÏerusÏen, a to azÏ
do doby, kdy bude zÏaÂdost o milost vyrÏõÂzena.ª.
211. V § 380 odst. 1 se slova ¹prÏedlozÏõÂ veÏcª nahrazujõÂ slovy ¹po praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ veÏc prÏedlozÏõÂª.
212. V § 380 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec
2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) Proti rozhodnutõÂ podle odstavce 1 je prÏõÂpustnaÂ stõÂzÏnost, jezÏ maÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
213. § 389 odst. 1 a 2 zneÏjõÂ:
¹(1) RozhodnutõÂ o tom, zÏe se nevykonaÂ trest ulozÏenyÂ za cÏin, kteryÂ v duÊsledku zmeÏny trestnõÂho zaÂkona
jizÏ nenõÂ trestnyÂm cÏinem, ucÏinõÂ soud, kteryÂ ve veÏci rozhodl v prvnõÂm stupni.
(2) RozhodnutõÂ o tom, zÏe se pomeÏrneÏ zkraÂtõÂ
uÂhrnnyÂ nebo souhrnnyÂ trest ulozÏenyÂ za cÏin, kteryÂ
v duÊsledku zmeÏny trestnõÂho zaÂkona jizÏ nenõÂ trestnyÂm
cÏinem, a jinyÂ sbõÂhajõÂcõÂ se trestnyÂ cÏin, ucÏinõÂ ve verÏejneÂm
zasedaÂnõÂ soud, kteryÂ ve veÏci rozhodl v prvnõÂm stupni.ª.
214. § 391a znõÂ:
¹§ 391a
Ministerstvo spravedlnosti se zmocnÏuje, aby vyhlaÂsÏkou vydalo jednacõÂ rÏaÂd pro okresnõÂ a krajskeÂ
soudy.ª.
215. § 391b znõÂ:
¹§ 391b
Ministerstvo financõÂ se zmocnÏuje, aby v dohodeÏ
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s ministerstvem spravedlnosti vyhlaÂsÏkou upravilo postup prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ prÏi zabezpecÏovaÂnõÂ a spraÂveÏ
zajisÏteÏneÂho majetku.ª.
CÏl. II
ZaÂkon cÏ. 335/1991 Sb., o soudech a soudcõÂch, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb. a zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 17/1993 Sb., se meÏnõÂ takto:
§ 12 odst. 3 põÂsm. a) znõÂ:
¹a) ze soudce a dvou prÏõÂsedõÂcõÂch, jestlizÏe rozhodujõÂ
jako soudy prvnõÂho stupneÏ v trestnõÂch veÏcech,ª.
CÏl. III
ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, se meÏnõÂ takto:
§ 38 odst. 3 põÂsm. b) znõÂ:
¹b) orgaÂnu cÏinneÂho v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ za podmõÂnek,
ktereÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon;9)ª.
CÏl. IV
PrÏ e c ho dnaÂ a zmoc nÏ o vac õÂ us t anove nõÂ
1. V ustanovenõÂch trestnõÂho rÏaÂdu nedotcÏenyÂch
zmeÏnami a doplnÏky uvedenyÂmi v cÏl. I tohoto zaÂkona
se slova ¹prokuraÂtorª nahrazujõÂ slovy ¹staÂtnõÂ zaÂstupceª, slova ¹GeneraÂlnõÂ prokuraturaª se nahrazujõÂ
slovy ¹NejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zastupitelstvõÂª a slova ¹generaÂlnõÂ prokuraÂtorª se nahrazujõÂ slovy ¹nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ
zaÂstupceª.
2. K rÏõÂzenõÂ, ktereÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
konal vyhledaÂvacõÂ orgaÂn, je prÏõÂslusÏnyÂ vysÏetrÏovatel; nemusõÂ opakovat uÂkony vyhledaÂvacõÂho orgaÂnu, pokud
byly provedeny zpuÊsobem stanovenyÂm dosavadnõÂmi
prÏedpisy.
3. Pokud zaÂkon v ustanovenõÂch o mimorÏaÂdnyÂch
opravnyÂch prostrÏedcõÂch v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ hovorÏõÂ o staÂtnõÂm zaÂstupci nebo vysÏetrÏovateli a o rozhodnutõÂ staÂtnõÂho zaÂstupce nebo vysÏetrÏovatele, rozumõÂ se tõÂm i prokuraÂtor nebo vyhledaÂvacõÂ orgaÂn a rozhodnutõÂ prokuraÂtora nebo vyhledaÂvacõÂho orgaÂnu podle dosavadnõÂch
prÏedpisuÊ.
4. RozhodnutõÂm okresnõÂho nebo krajskeÂho soudu
podle § 266a se rozumõÂ teÂzÏ rozhodnutõÂ vojenskeÂho
obvodoveÂho nebo vysÏsÏõÂho vojenskeÂho soudu podle
dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
5. StõÂzÏnost pro porusÏenõÂ zaÂkona podanaÂ generaÂlnõÂm prokuraÂtorem, o nõÂzÏ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nebylo rozhodnuto, se povazÏuje za stõÂzÏnost pro
porusÏenõÂ zaÂkona podanou ministrem spravedlnosti.
6. Ministr spravedlnosti muÊzÏe do trÏõÂ let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona poveÏrÏit staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ vyrÏizovaÂnõÂm podneÏtuÊ k podaÂnõÂ stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ zaÂkona v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ.
7. OkresnõÂ nebo krajskyÂ soud, kteryÂ prÏevzal neskoncÏenou veÏc vojenskeÂho obvodoveÂho nebo vysÏsÏõÂho
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vojenskeÂho soudu, muÊzÏe pokracÏovat v odrocÏeneÂm
hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ, pokud se nezmeÏnilo sestavenõÂ senaÂtu
nebo nenõÂ daÂn jinyÂ duÊvod, pro kteryÂ je jinak trÏeba
hlavnõÂ lõÂcÏenõÂ opakovat znovu (§ 219 odst. 2).

10. Ministerstvo spravedlnosti se zmocnÏuje, aby
vyhlaÂsÏkou stanovilo, ve kteryÂch prÏõÂpadech prÏõÂslusÏõÂ odmeÏna za vyhoveÏnõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ orgaÂnuÊ cÏinnyÂch v trestnõÂm
rÏõÂzenõÂ, a urcÏilo jejõÂ vyÂsÏi.

8. V trestnõÂch veÏcech krajskeÂho soudu jako soudu
prvnõÂho stupneÏ se v hlavnõÂm lõÂcÏenõÂ zapocÏateÂm prÏed
uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona pokracÏuje v peÏticÏlenneÂm senaÂtu slozÏeneÂm podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ ; to neplatõÂ,
jestlizÏe se za uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona hlavnõÂ lõÂcÏenõÂ
provaÂdõÂ znovu.

CÏl. V

9. Ministerstvo spravedlnosti se zmocnÏuje, aby
vyhlaÂsÏkou upravilo postup staÂtnõÂho zastupitelstvõÂ prÏi
vyrÏizovaÂnõÂ podneÏtuÊ k podaÂnõÂ stõÂzÏnosti pro porusÏenõÂ
zaÂkona v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ.

PrÏedseda PoslaneckeÂ sneÏmovny Parlamentu se
zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm
rÏõÂzenõÂ soudnõÂm (trestnõÂ rÏaÂd), jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

CÏl. VI
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1994.

