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SBÍRKA POKYNŮ OBECNÉ POVAHY 
NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE 

Č. 2/2020 

 
POKYN OBECNÉ POVAHY 

nejvyššího státního zástupce 

ze dne 2. listopadu 2020, 

 

kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 9/2019, 
o postupu státních zástupců v trestním řízení 

 
 Podle § 12 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovím: 

 
Čl. I 

 
 Pokyn obecné povahy č. 9/2019, o postupu státních zástupců v trestním 
řízení, se mění takto: 
 
1. V čl. 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek 
pod čarou č. 9a a č. 9b zní: 
 „(4) Státní zástupce při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti 
v přípravném řízení dbá o to, aby postavení zúčastněné osoby (§ 42 tr. ř.) bylo 
přiznáno každé osobě, jejíž věc nebo část majetku byla zabrána nebo podle návrhu 
má být zabrána. Zástavní věřitel, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem 
na věcech v přípravném řízení zajištěných, 9a) má procesní postavení zúčastněné 
osoby z důvodu, aby mohl soudu s odkazem na ustanovení § 41 zákona o majetku 
státu 9b) pro případ rozhodnutí o propadnutí či zabrání zajištěných věcí navrhnout, 
že za takových okolností přechází na stát i část doposud nesplacených dluhů 
dlužníka, váznoucí na zajištěném majetku, a že tím nezaniká zástavní právo věřitele 
k předmětné věci. Státní zástupce vždy jako předběžnou otázku (§ 9 odst. 1 tr. ř.) 
posoudí, zda určité osobě skutečně svědčí postavení zástavního věřitele. 
Pro takový závěr i v průběhu dalšího řízení do spisu opatřuje potřebné podklady.“  
 
Dosavadní odstavce 4 až 7 se nově označují jako odstavce 5 až 8.    
 
9a) Např. § 47, 77b odst. 1 až 3, odst. 5, § 78 a 79, § 79a, § 344a, § 347 odst. 1, 
§ 358b tr. ř. 
9b) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

2. V čl. 45 odst. 2 části věty první za středníkem se slovo „pravomocně“ zrušuje. 
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3. V čl. 46 odst. 1 text poznámky pod čarou č. 140) zní: 
 
„140) § 11 odst. 3 až 6 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a o změně 
některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).“   
 

  4. V čl. 53 odst. 1 větě první se slova „čl. 50 odst. 3 písm. a)“ nahrazují slovy „čl. 50 
  odst. 2 písm. a).“ 

5. V čl. 57 odst. 1 se na konci odkaz na poznámku pod čarou č. 35 nahrazuje 
odkazem na poznámku pod čarou č. 34. 
 
6. V čl. 60 odstavec 2 zní:  
„(2) Žalobní návrh musí být stručný, ucelený, jasně formulovaný, logicky 
uspořádaný a musí obsahovat náležitosti podle zákona (§ 177 písm. c), d) tr. ř.). 
Do žalobního návrhu se vždy uvede návrh na uložení trestu s uvedením jeho druhu 
a výměry nebo návrh na upuštění od potrestání; pokud je navrhován trest 
propadnutí majetku, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci, uvede se, zda a jaké 
věci byly zajištěny pro účely jeho výkonu. Podal-li státní zástupce obžalobu ve věci, 
v níž bylo rozhodnuto o zajištění majetku (díl čtrnáctý), postupuje podle čl. 77.“ 
 
7. V čl. 60 odstavec 3 zní: 
„(3) Státní zástupce může již v obžalobě uvést, které skutečnosti považuje 
za nesporné (§ 206 odst. 1, § 206d tr. ř.).“  
 
8. V čl. 78 odst. 5 se na konci doplňuje věta: „Navrhuje-li státní zástupce uložení 
zabrání věci nebo zabrání části majetku, uvede, zda a jaké věci byly zajištěny 
pro účely jejich výkonu (§ 178 odst. 3 tr. ř.).“   
 
9. V čl. 85 odstavec 2 zní:  
„(2) Čl. 60 odst. 2 věta druhá se u návrhu na potrestání použije obdobně.“ 
 
10. V čl. 108 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní: 
„(5) Státní zástupce i v řízení před soudem zaměřuje pozornost na to, aby bylo 
náležitě objasněno postavení zástavního věřitele jako zúčastněné osoby (čl. 7 
odst. 4).“ 
 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.  
 
11. V čl. 110 odst. 2 se za větu první doplňuje věta, která zní: „Uvede skutečnosti, 
jež považuje za nesporné (§ 206 odst. 1, § 206d tr. ř.).“ 
 
12. Za čl. 111 se vkládá nový čl. 111a, který včetně nadpisu zní: 
 

„Čl. 111a 
Zvláštní ustanovení o postupu při sjednávání dohody o vině a trestu 

a při uplatnění prohlášení viny obžalovaného před soudem 
 

(1) Postupoval-li předseda senátu podle § 206b odst. 1 věty první tr. ř., vyjádří 
státní zástupce své stanovisko k možnosti sjednání dohody o vině a trestu. Je-li 
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stanovisko kladné, navrhne přerušení hlavního líčení na nezbytně nutnou dobu, 
pokud má za to, že s ohledem na okolnosti věci není zapotřebí hlavní líčení odročit. 

(2) Má-li státní zástupce za to, že by s ohledem na změnu postoje 
obžalovaného nebo z jiných důvodů bylo vhodné v řízení před soudem sjednání 
dohody o vině a trestu, a předseda senátu nepoučí obviněného o možnosti 
takového postupu, státní zástupce navrhne soudu postup podle § 206b odst. 1 tr. ř. 
a současně sdělí své kladné stanovisko k možnosti sjednání dohody o vině a trestu. 
Pokud soud návrhu státního zástupce vyhoví nebo navrhne-li sjednání dohody 
o vině a trestu obviněný, státní zástupce postupuje podle odstavce 1. 

(3) Při sjednávání dohody o vině a trestu státní zástupce postupuje přiměřeně 
podle čl. 61 odst. 1 až 3 a 7 a čl. 62 odst. 3. O jednání o dohodě o vině a trestu 
učiní stručný záznam, který založí do dozorového spisu. Bylo-li hlavní líčení 
odročeno, bez zbytečného odkladu po skončení jednání o dohodě o vině a trestu 
vyrozumí soud o výsledku jednání. Státní zástupce může navrhnout soudu, 
že obsah sjednané dohody o vině a trestu a návrh na její schválení nadiktuje 
do protokolu o hlavním líčení. Nejsou-li podmínky s ohledem na skutkovou, důkazní 
nebo právní složitost věci pro nadiktování dohody o vině a trestu do protokolu 
o hlavním líčení podle předchozí věty, podá soudu návrh na schválení dohody 
o vině a trestu a postupuje podle čl. 62 odst. 1 a 3 obdobně. 

(4) Prohlásí-li obžalovaný, že je vinný spácháním skutku anebo některého 
ze skutků uvedených v obžalobě a že souhlasí s právní kvalifikací takového skutku 
uvedenou v obžalobě (§ 206c odst. 1 tr. ř.), státní zástupce vyjádří své stanovisko 
k prohlášení viny obžalovaného a navrhne soudu přijetí, nebo naopak nepřijetí 
takového prohlášení, a své stanovisko zdůvodní (§ 206c odst. 3 a 5 tr. ř.).“ 
 
13. V nadpisu čl. 115 se slova „nebo ve zjednodušeném řízení“ zrušují. 
 
14. V čl. 115 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
„(2) Čl. 111a se použije i v řízení před samosoudcem.“ 
 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 
  

Čl. II 
Účinnost 

 

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem vydání.  

Nejvyšší státní zástupce: 
JUDr. Pavel Zeman v. r. 


