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SBÍRKA POKYNŮ OBECNÉ POVAHY 
NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE 

Č. 3/2021 
 

POKYN OBECNÉ POVAHY 
nejvyššího státního zástupce 

ze dne 29. července 2021, 

kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2013, 
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pokynů obecné 

povahy č. 8/2016, č. 6/2019 a č. 5/2020, a pokyn obecné povahy nejvyššího 
státního zástupce č. 10/2019, o dokumentech státního zastupitelství  

a o změně kancelářského řádu státního zastupitelství 

 

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

Čl. I 

Změna pokynu obecné povahy o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních 

 Pokyn obecné povahy č. 10/2013, o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, ve znění pokynů obecné povahy č. 8/2016, č. 6/2019 a č. 5/2020, se mění 
takto: 

1. V čl. 4 odst. 6 poznámka pod čarou č. 2 zní: 

„2) § 19 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

2. Čl. 39 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní: 

„(1) O započetí předběžného šetření a o případném zadržení osoby, o jejíž předání 
jde62), státní zástupce informuje mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství. 
Tyto informace státní zástupce mezinárodnímu odboru Nejvyššího státního 
zastupitelství poskytne až společně s informacemi uvedenými v odstavci 7.  
Považuje-li to za vhodné, zejména s ohledem na potřebu metodického vedení 
ze strany mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství, může státní 
zástupce tyto informace poskytnout dříve. 

62) § 204 ZMJS.“. 
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 3. V čl. 40 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Tyto informace státní zástupce 
mezinárodnímu odboru Nejvyššího státního zastupitelství poskytne až společně 
s informacemi uvedenými v článku 39 odst. 7. Považuje-li to za vhodné, zejména 
s ohledem na potřebu metodického vedení ze strany mezinárodního odboru 
Nejvyššího státního zastupitelství, může státní zástupce tyto informace poskytnout 
dříve.“. 

 4. V čl. 41 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V případě odložení předání 
státní zástupce následně informuje mezinárodní odbor Nejvyššího státního 
zastupitelství též o vzetí do předávací vazby, případně i jiném ukončení předávacího 
řízení poté, co pominul důvod odložení předání.“. 

5. V čl. 41 se doplňuje odstavec 7, který zní:  

„(7) Státní zástupce informuje mezinárodní odbor Nejvyššího státního zastupitelství  
o propuštění osoby, o jejíž předání jde, podle § 213 odst. 5 ZMJS.“. 

6. V čl. 50 písm. a) a b) včetně poznámek pod čarou č. 88 až č. 95 znějí: 

„a) zajištění věci pro důkazní účely88 a vrácení věci89, 

 b) zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti90, zajištění náhradní 
hodnoty91, zajištění nároku poškozeného92, zajištění výkonu trestu propadnutí 
majetku93, zajištění výkonu zabrání části majetku94, zajištění výkonu peněžitého 
trestu95,  

---------------------------- 

88) § 78 a § 79 tr. ř. 

89) § 80 tr. ř. 

90) § 79a až § 79f tr. ř. 

91) § 79g tr. ř. 

92) § 47 tr. ř. 

93) § 347 tr. ř. 

94) § 358b tr. ř. 

95) § 344a tr. ř.“. 

Poznámka pod čarou č. 96 se zrušuje. 

 7. V čl. 63 odst. 1 písm. a) a b) včetně nadpisu, v čl. 64 odst. 1 úvodní části 
ustanovení včetně nadpisu, v čl. 84 odst. 1 až 4 včetně nadpisu, v čl. 87 odst. 1 až 3 
včetně nadpisu, v čl. 90 odst. 1 a 2 včetně nadpisu, v čl. 96 odst. 1 písm. e), v čl. 97 
odst. 2 písm. i) a v čl. 111 včetně nadpisu se slova „(nebo) jiná majetková hodnota“, 
„(nebo) jinou majetkovou hodnotu“, „(nebo) jiné majetkové hodnoty“, „(nebo) jiných 
majetkových hodnot“ a „nebo majetkové hodnoty“ zrušují.  

 8. V čl. 89 poznámky pod čarou č. 175 a č. 176 znějí: 

„175) § 233 odst. 1 ZMJS a čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění 
a příkazů ke konfiskaci, Úř. věst. L 303 ze dne 28. 11. 2018 s. 1. 
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176) § 233 odst. 4, 6 ZMJS a čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění 
a příkazů ke konfiskaci, Úř. věst. L 303 ze dne 28. 11. 2018 s. 1.“. 

 9. Na konci textu čl. 107 se doplňuje věta „Informaci o písemném vyjádření 
státní zástupce poskytne bez zbytečného odkladu po jeho podání soudu, informaci 
o výsledku řízení bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o uznání 
a výkonu nebo rozhodnutí o zamítnutí návrhu Ministerstva spravedlnosti anebo poté, 
co bylo řízení jiným způsobem skončeno.“.  

 10. Na konci textu čl. 108 se doplňuje věta „Informaci o výsledku řízení státní 
zástupce poskytne bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o uznání 
a výkonu nebo o neuznání anebo poté, co bylo řízení jiným způsobem skončeno.“.  

 11.  Na konci textu čl. 110 se doplňují věty „Informaci o písemném vyjádření 
státní zástupce zpravidla poskytne spolu s informací o výsledku řízení bez zbytečného 
odkladu po právní moci rozhodnutí o uznání a výkonu nebo o neuznání anebo poté, 
co je řízení jiným způsobem skončeno. Považuje-li to za vhodné, zejména s ohledem 
na potřebu metodického vedení ze strany mezinárodního odboru Nejvyššího státního 
zastupitelství, může státní zástupce informaci o písemném vyjádření poskytnout již 
po jeho podání soudu.“. 

 12.  Na konci textu čl. 111 se doplňuje věta „Informaci o písemném vyjádření 
státní zástupce poskytne bez zbytečného odkladu po jeho podání soudu, informaci 
o výsledku řízení bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o uznání 
a výkonu nebo o neuznání anebo poté, co je řízení jiným způsobem skončeno.“. 

 13.  Na konci textu čl. 112 se doplňuje věta „Informaci o písemném vyjádření 
státní zástupce poskytne bez zbytečného odkladu po jeho podání soudu, informaci 
o výsledku řízení bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o uznání 
a výkonu nebo o neuznání anebo poté, co je řízení jiným způsobem skončeno.“. 

 14.  Na konci textu čl. 113 se doplňuje věta „Informaci o písemném vyjádření 
státní zástupce poskytne bez zbytečného odkladu po jeho podání soudu, informaci 
o výsledku řízení bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o uznání 
a výkonu nebo o neuznání anebo poté, co je řízení jiným způsobem skončeno.“. 

 15.  Na konci textu čl. 113a se doplňuje věta „Informaci o výsledku řízení státní 
zástupce poskytne bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o uznání 
a přijetí návazných opatření nebo o neuznání anebo poté, co bylo řízení jiným 
způsobem skončeno.“. 

Čl. II 

 
Změna pokynu obecné povahy o dokumentech státního zastupitelství  

a o změně kancelářského řádu státního zastupitelství 
 

 Pokyn obecné povahy č. 10/2019, o dokumentech státního zastupitelství  
a o změně kancelářského řádu státního zastupitelství se mění tak, že Příloha č. 5  
zní: „



 

 

Polní 40, 608 02  Brno, Česká republika 
Telefon: +420 546 551 061, fax: +420 546 577 012, e-mail: podatelna@osz.brnm.justice.cz 

 
 

Vyřizuje:  
Telefon: +420  
E-mail:               @osz.brnm.justice.cz 

Brno 24. června 2021 
Naše značka 1 ZN 111/2021 -  

 

Ministerstvo spravedlnosti  
Bosny a Hercegoviny 
Trg BiH broj 1 
71000 Sarajevo 
Bosna i Hercegovina 

 

Vaše značka  

Označení věci 

Text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu. 

Text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu. 

Text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu. 

Text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu. 

Text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu.



 

 

Text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, 
text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu, text přípisu. 

 

 

otisk kulatého   JUDr. .................... 
úředního razítka  městská státní zástupkyně 

 

 

Přílohy 
Název přílohy č. 1 
Název přílohy č. 2 

 

 .“ 
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Čl. III 

Účinnost 

 Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 

 

 
Nejvyšší státní zástupce: 

JUDr. Igor Stříž v. r. 
 

 

 

 
 

 

 


