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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 93

Rozeslána dne 9. června 2021

Cena Kč 53,–

O B S A H:
222. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších
předpisů
223. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
224. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené
s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění
vyhlášky č. 151/2016 Sb.
225. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění
pozdějších předpisů
226. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
227. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých
státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
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222
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 113
odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),
podle § 468 a 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/
/2004 Sb., podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982
Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb.,
zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., a podle § 515 zákona č. 292/
/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních:
Čl. I
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/
/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/
/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/
/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/
/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/
/2007 Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/
/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb., vyhlášky č. 438/
/2011 Sb., vyhlášky č. 322/2013 Sb. a vyhlášky
č. 384/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „svobody“ se vkládají
slova „nebo ve výkonu zabezpečovací detence“.
2. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „stanovené
paušální částkou a náklady spojené s výkonem
vazby, o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů
poškozeného a o povinnosti odsouzeného nahradit
odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému
obhájci státem“ nahrazují slovy „ , nejde-li o náklady
spojené s výkonem trestu odnětí svobody, a hradit
náklady spojené s účastí poškozeného v trestním řízení, včetně povinnosti odsouzeného nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené státem přibranému
zmocněnci poškozeného, který má nárok na právní
pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo
za sníženou odměnu“.

3. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a o jiných zápočtech podle trestního
zákoníku a trestního řádu“.
4. V § 6 odst. 1 písm. k) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a slova „nebo jiné majetkové hodnoty“ se
nahrazují slovy „a zabrání části majetku“.
5. V § 6 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) zajišťování podkladů pro rozhodování
1. o podmíněném zastavení trestního stíhání
a schválení narovnání,
2. o tom, zda zbytek závazku zdržet se během
zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti, včetně držení
a chovu zvířat nebo péče o ně, nebude vykonán,
3. o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled,
4. v průběhu výkonu trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení a trestu
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce,
5. o podmíněném propuštění a podmíněném
upuštění od výkonu zbytku trestu,
6. o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody a o umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou,
7. o osvědčení,
8. o zahlazení odsouzení,“.
6. V § 6 odst. 1 písmeno n) zní:
„n) vyhotovování trestních listů a dodatečných
zpráv pro Rejstřík trestů,“.
7. V § 6 odst. 1 písm. o) se slova „ustanoveného
obhájce a o znalečném a tlumočném“ nahrazují slovy
„obhájce a zmocněnce poškozeného, kteří mají vůči
státu nárok na odměnu, svědečného, znalečného, tlumočného, odměny konzultanta přibraného pro účely
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trestního řízení, o výši náhrad jejich výdajů a o výši
odměny za odborné vyjádření podané na žádost
orgánů činných v trestním řízení“.
8. V § 6 odst. 1 písm. s) se slova „probačního
úředníka“ nahrazují slovy „Probační a mediační
služby“.
9. V § 6b písm. b) se za slovo „zatčení,“ vkládají slova „příkazu k zadržení,“ a slova „zařízení,
příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, nařízení vydání zásilky, nařízení záměny obsahu zásilky“ se nahrazují slovy „provozu, příkazu
ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, příkazu k uchování dat nebo k znemožnění přístupu
k nim, nařízení vydání zásilky, otevření vydané zásilky, nařízení záměny obsahu zásilky a povolení
použití operativně pátracích prostředků“.
10. V § 6b se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) rozhodnutí o tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné
opatření nebo dohled.“.
11. V § 33 odst. 2 se slova „a tlumočníkům“
nahrazují slovy „ , tlumočníkům, překladatelům
a konzultantům přibraným pro účely trestního řízení“.
12. V § 34a se slova „úředníka Probační a mediační služby“ nahrazují slovy „Probační a mediační
službu“.
13. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 36a
Výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost
zdržovat se v určeném obydlí
Na postup při výkonu rozhodnutí ukládajícího
povinnost zdržovat se v určeném obydlí nebo jeho
části se přiměřeně použije § 34b.“.
14. V § 37 odstavec 5 zní:
„(5) Věznice pro mladistvé sdělí u trestních
opatření odnětí svobody delších tří měsíců nejméně
dva měsíce před předpokládaným dnem skončení
výkonu trestního opatření odnětí svobody školskému zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy (dále jen „výchovné zařízení“) nebo léčebnému zařízení, z něhož byl mladistvý dodán do výkonu trestního opatření odnětí svobody, výsledky
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převýchovy mladistvého z hlediska případného propuštění z ochranné výchovy, podmíněného umístění
mimo výchovné zařízení nebo zrušení ústavní výchovy.“.
15. V § 37 odst. 6 se věty první a druhá nahrazují větami „Věznice sdělí soudu, který nařídil výkon trestu odnětí svobody nebo trestního opatření
odnětí svobody, zda odsouzený nastoupil ve stanovenou dobu jeho výkon. Je-li odsouzený ve výkonu
jiného trestu odnětí svobody nebo ve výkonu jiného
trestního opatření odnětí svobody, věznice neprodleně potvrdí příjem nařízení výkonu trestu odnětí
svobody nebo trestního opatření odnětí svobody
a sdělí soudu informaci o předpokládaném datu nástupu.“.
16. § 38 včetně nadpisu zní:
„§ 38
Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
Jestliže soud rozhodl o přijetí záruky zájmového sdružení občanů za převýchovu odsouzeného,
v žádosti o výchovné spolupůsobení podle § 329
odst. 3 tr. ř. předseda senátu sdělí zájmovému sdružení občanů, zda a jaká přiměřená povinnost, přiměřené omezení nebo výchovné opatření byly odsouzenému uloženy; zároveň požádá, aby podle jejich
obsahu zaměřilo své výchovné působení, sledovalo
jejich dodržování odsouzeným a v případě jejich porušení bez zbytečného odkladu informovalo soud.
Předseda senátu zájmové sdružení občanů rovněž
požádá o sdělení změny zaměstnání nebo bydliště
odsouzeného.“.
17. V § 40 odstavec 1 zní:
„(1) Opis vykonatelného rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest obecně prospěšných prací,
zašle předseda senátu příslušnému středisku Probační a mediační služby spolu s kontaktními údaji
odsouzeného, jako je adresa uvedená pro účely doručování a telefonní kontakt.“.
18. V § 40 odst. 2 se slova „probačního úředníka a požádá jej, aby poskytl obcím a obecně prospěšným institucím“ nahrazují slovy „Probační a mediační službu a požádá ji, aby poskytla poskytovatelům obecně prospěšných prací“.
19. V § 41 odst. 1 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „1“ a slova „ , ve dvou vyhotoveních
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spolu s jedním opisem rozhodnutí, kterým bylo
ochranné léčení uloženo“ se zrušují.
20. V § 41 odst. 1 a § 42 odst. 1 se věta poslední
zrušuje.
21. V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Je-li výkon ochranného léčení ústavního
v jeho průběhu nařízen jinému zdravotnickému zařízení, postupuje se přiměřeně podle odstavce 1.“.
22. V § 42 odst. 1 větě první se za slovo „ambulantního“ vkládají slova „s přílohami podle § 351
odst. 1 tr. ř.“ a slova „ , ve dvou vyhotoveních spolu
s jedním opisem rozhodnutí, kterým bylo uloženo“
se zrušují.
23. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Je-li výkon ochranného léčení ambulantního v jeho průběhu nařízen jinému zdravotnickému
zařízení, postupuje se přiměřeně podle odstavce 1.“.
24. § 44 včetně nadpisu zní:
„§ 44
Výkon ochranné výchovy
(1) Výchovnému zařízení, v němž má být s výkonem ochranné výchovy započato, zašle předseda
senátu (samosoudce) nařízení jejího výkonu, opis
rozhodnutí, kterým byla uložena, a opis znaleckého
posudku z oboru psychiatrie nebo psychologie, pokud byl v dané věci vypracován. Předseda senátu
(samosoudce) zároveň požádá, aby toto výchovné
zařízení informovalo o nástupu ochranné výchovy
soud pro mládež, který výkon ochranné výchovy
nařídil, a aby v pravidelných termínech, které stanoví, informovalo okresní soud pro mládež, v jehož
obvodu se ochranná výchova vykonává, o průběhu
výkonu ochranné výchovy, zejména o skutečnostech,
které mohou odůvodňovat vydání určitého rozhodnutí týkajícího se ochranné výchovy.
(2) Výkon rozhodnutí, kterým byla ochranná
výchova uložena, provádí soud za účasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který předseda senátu
(samosoudce) požádá, aby v pravidelných termínech,
které stanoví, informoval okresní soud pro mládež,
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v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává,
o změně poměrů osoby, které byla ochranná výchova uložena, a dalších skutečnostech, které mohou
odůvodňovat vydání určitého rozhodnutí týkajícího
se ochranné výchovy.
(3) Výchovné zařízení, v němž se ochranná výchova vykonává, podává soudu, který ochrannou
výchovu uložil, zprávu o podmíněném umístění
mimo výchovné zařízení, o prodloužení ochranné
výchovy, o propuštění z ochranné výchovy nebo
o předvedení osoby, které byla ochranná výchova
uložena, k výkonu trestního opatření odnětí svobody nebo trestu odnětí svobody.“.
Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje.
25. § 64 zní:
„§ 64
Při určení dne a času výkonu rozhodnutí vyklizením se přihlédne k vhodnosti denní doby, kdy
má být vyklizení provedeno, a ke klimatickým podmínkám, které lze v den vyklizení předvídat, aby
vyklizením nedošlo k ohrožení života nebo zdraví
osob, které mají být vykázány.“.
26. V § 65 se slovo „vyklizen“ nahrazuje slovem „vykázán“.
27. V § 116a odst. 1 se slova „přímé telefonní
stanici, k telefaxu“ nahrazují slovy „telekomunikační
a výpočetní technice, jejíž použití je potřebné
k plnění stanovených úkolů“.
28. V § 116b odst. 1 se slova „stálé službě
okresního“ nahrazují slovy „operačnímu středisku
krajského“.
29. V § 116c odst. 2 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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223
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 334h
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu
trestu domácího vězení, se mění takto:
1. § 1 zní:
„§ 1
Předmětem kontroly výkonu trestu domácího
vězení je
a) dodržování stanovených podmínek výkonu
trestu domácího vězení,
b) dodržování přiměřeného omezení, přiměřené
povinnosti nebo výchovného opatření anebo
dohledu, pokud byly uloženy zároveň s trestem
domácího vězení, a
c) vedení řádného života odsouzeným po dobu
výkonu trestu.“.
2. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) V místě výkonu trestu domácího vězení se
zaměstnanec Probační a mediační služby prokazuje
služebním průkazem Probační a mediační služby.“.
3. V § 2 odst. 2 se slova „probačnímu úředníkovi“ nahrazují slovy „zaměstnanci Probační a mediační služby“.
4. V § 3 se slova „Probační úředník“ nahrazují
slovy „Zaměstnanec Probační a mediační služby“
a věta druhá se zrušuje.
5. V § 4 odst. 1 se slova „probačním úředníkem, včetně umožnění jeho vstupu do obydlí odsouzeného a ve spolupráci při plnění soudem uložených
přiměřených omezení a přiměřených povinností
uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, při
plnění výchovných opatření a při kontrole, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu“ nahrazují

slovy „zaměstnancem Probační a mediační služby,
včetně umožnění vstupu úředníka Probační a mediační služby do obydlí odsouzeného, a ve spolupráci při kontrole plnění soudem uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti, výchovného
opatření, podmínek uloženého dohledu a vedení řádného života“.
6. V § 4 odst. 2 se slova „probačnímu úředníkovi a soudu, který trest uložil“ nahrazují slovy „zaměstnanci Probační a mediační služby“ a věta druhá
se zrušuje.
7. V § 4 odst. 3 se slova „probačního úředníka“
nahrazují slovy „zaměstnance Probační a mediační
služby“.
8. § 5 a 6 se zrušují.
9. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8
se slova „Probační a mediační službou ve spolupráci
s provozovatelem“ nahrazují slovem „prostřednictvím“.
10. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „elektronického kontrolního systému“ nahrazují slovy „technického zařízení, které je součástí elektronického
kontrolního systému, (dále jen „technické zařízení“)“.
11. V § 7 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly trestu domácího vězení zajišťované prostřednictvím elektronického kontrolního systému zahrnuje rovněž
a) umožnění instalace a deinstalace technického
zařízení na těle odsouzeného a v místě výkonu
trestu domácího vězení,
b) umožnění přístupu k technickému zařízení za
účelem jeho údržby, opravy, výměny, kontroly
funkčnosti a deinstalace zaměstnanci Probační
a mediační služby nebo jiné osobě zajišťující
funkčnost elektronického kontrolního systému
a umožnění přístupu k rozvodům elektronické
energie,
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c) pravidelné dobíjení technického zařízení a dodržování podmínek pro jeho provoz a pokynů
k zacházení s ním a

šou předávací protokol o převzetí technického zařízení do užívání, jehož součástí jsou také podmínky
pro jeho provoz.“.

d) strpění technického zařízení na svém těle po
24 hodin denně po dobu výkonu trestu domácího vězení.

12. V § 8 se slova „probačním úředníkem“ nahrazují slovy „úředníkem Probační a mediační
služby“.

(3) Po ověření totožnosti odsouzeného instaluje technické zařízení na těle odsouzeného a v místě
výkonu trestu domácího vězení zaměstnanec Probační a mediační služby nebo za jeho přítomnosti
jiná osoba zajišťující funkčnost elektronického kontrolního systému; tyto osoby a odsouzený podepí-

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Sbírka zákonů č. 224 / 2021
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224
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady
spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému
a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152
odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 330/2011
Sb., zákona č. 150/2016 Sb. a zákona č. 220/2021 Sb.:
Čl. I
V § 2 odst. 2 vyhlášky č. 458/2009 Sb., kterou se
stanoví denní sazba připadající na náklady spojené
s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich
úhrady, se věta první nahrazuje větou „Nejde-li o náhradu nákladů spojených s využitím elektronického
kontrolního systému při nahrazení vazby, může
soud s přihlédnutím k délce uloženého trestu domá-

cího vězení nebo předpokládané délce využívání
elektronického kontrolního systému rozhodovat
o povinnosti odsouzeného hradit náklady spojené
s výkonem trestu domácího vězení nebo využitím
elektronického kontrolního systému po vykonání
nejméně jednoho měsíce trestu domácího vězení
nebo po nejméně jednoměsíčním využití elektronického kontrolního systému.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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225
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81
zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád
výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky
č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb., vyhlášky
č. 19/2015 Sb., vyhlášky č. 279/2017 Sb. a vyhlášky
č. 362/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 2.
2. V § 10 se za slovo „přemísťován“ vkládají
slova „na dobu nikoliv přechodnou“.
3. V § 17 odstavec 7 zní:
„(7) Do cely nebo ložnice, v níž na odsouzeného připadne ubytovací plocha menší než ubytovací plocha stanovená podle odstavce 6, nikoli však
menší než 3 m2, lze umístit
a) odsouzeného nevykonávajícího trest ve specializovaném oddílu pouze tehdy, pokud celkový
počet takových odsouzených vykonávajících
trest ve věznicích téhož základního typu
a stupně zabezpečení věznice s ostrahou neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou
podle odstavce 6; do celkové plochy téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice
s ostrahou se nezapočítává ubytovací plocha
specializovaných oddílů,

b) odsouzeného vykonávajícího trest v některém
ze specializovaných oddílů pouze tehdy, pokud
celkový počet odsouzených vykonávajících
trest v takovém specializovaném oddílu ve věznicích téhož základního typu a stupně zabezpečení věznice s ostrahou neumožní z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity dodržet ubytovací plochu stanovenou podle odstavce 6 nebo
pokud by výkon trestu takového odsouzeného
ve specializovaném oddílu v jiné věznici byl výrazně ztížen s ohledem na stavebně technické
podmínky takové věznice, nebylo by možné
odsouzenému poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní služby nebo by z jiných důležitých důvodů bylo ohroženo naplnění účelu
zařazení odsouzeného do specializovaného oddílu.“.
4. V § 46 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
5. V § 92 a v § 94 odst. 1 se slova „zřízených
generálním ředitelem Vězeňské služby“ zrušují.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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226
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31
zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:

č. 363/2020 Sb., se část věty za středníkem včetně
středníku zrušuje.
Čl. II

Čl. I

Účinnost

V § 52 odst. 4 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou
se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 27. května 2021,
kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech
prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40
zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve
znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb.
a zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky
č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky
č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky
č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky
č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb., vyhlášky
č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb., vyhlášky
č. 263/2015 Sb., vyhlášky č. 226/2016 Sb., vyhlášky
č. 166/2017 Sb. a vyhlášky č. 363/2017 Sb., se mění
takto:
1. V nadpisu § 7c se slovo „Karviná“ nahrazuje
slovy „v Karviné“.
2. V § 11 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova
„nebo ve výkonu zabezpečovací detence“.
3. V § 11 písmena e) až k) znějí:
„e) sepisování podání státnímu zastupitelství včetně
návrhů,
f) rozhodnutí o výši odměny obhájce a zmocněnce
poškozeného, kteří mají vůči státu nárok na odměnu, a o výši náhrad jejich výdajů,
g) rozhodnutí o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně konzultanta přibraného pro
účely trestního řízení, o výši náhrad jejich výdajů a o odměně za odborné vyjádření podané
na žádost orgánů činných v trestním řízení,
h) přípravu podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání,
podmíněném zastavení trestního stíhání nebo

narovnaní a zpracování návrhu písemného vyhotovení těchto rozhodnutí,
i) rozhodnutí o zápočtech podle trestního řádu,
o kterých rozhoduje státní zástupce,
j) přípravu podkladů pro rozhodnutí o
1. tom, zda zbytek závazku zdržet se během
zkušební doby podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného
zastavení trestního stíhání určité činnosti,
včetně držení a chovu zvířat nebo péče
o ně, nebude vykonán,
2. tom, zda se zruší uložené přiměřené omezení, přiměřená povinnost, výchovné opatření nebo dohled,
3. osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební
době podmíněného odložení podání návrhu
na potrestání nebo podmíněného zastavení
trestního stíhání, včetně podkladů pro rozhodnutí o ponechání podmíněného odložení
podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti
anebo pro rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání obviněného, který se ve stanovené zkušební době podmíněného zastavení
trestního stíhání neosvědčil, nebo pro pokyn
k zahájení trestního stíhání podezřelého,
který se ve stanovené zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
neosvědčil,
k) zpracování návrhu písemného vyhotovení rozhodnutí podle písmene j),“.
4. V § 12 odst. 3 větě druhé se slova „státnímu
zastupitelství místně a věcně příslušnému“ nahrazují
slovy „místně a věcně příslušnému státnímu zastupitelství nebo o takové věci uvědomí Úřad evropského
veřejného žalobce, jde-li o věc, v níž je nebo může
být dána věcná příslušnost Úřadu evropského veřej-
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ného žalobce“ a ve větě třetí se slova „postoupení
věci“ nahrazují slovy „postupu podle věty druhé“.

jišťuje plnění dalších úkonů trestního řízení, pokud
jejich provedení nesnese odkladu.“.

5. V § 17 odst. 2 větě první se za slova „státnímu zastupitelství“ vkládají slova „nebo Úřadu
evropského veřejného žalobce, pokud z jeho obsahu
vyplývá, že jde o věc, v níž je nebo může být dána
věcná příslušnost Úřadu evropského veřejného
žalobce,“, ve větě druhé se za slovo „zastupitelství“
vkládají slova „nebo Úřadu evropského veřejného
žalobce“ a na konci textu věty druhé se doplňují
slova „nebo Úřad evropského veřejného žalobce“.

8. V nadpisu části páté se slova „O ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ A POSTOUPENÍ
VĚCI JINÉMU ORGÁNU V ŘÍZENÍ“ zrušují.
9. V § 56 a § 57 větě první se za slovo „zástupce“ vkládají slova „o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1 trestního řádu,“.
Čl. II

6. V § 20 větě druhé se slova „o dalším trvání
vazby nebo“ zrušují.
7. V § 27 odstavec 2 zní:
„(2) V rámci dosažitelnosti státní zástupce za-

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
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