
KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ  
V OSTRAVĚ  
          1 SPR 260/2020-3 
  
                                                                                 
 
  

O p a t ř e n í 
  

krajského státního zástupce 
_____________________________ 

 
  

I. 
 
V souladu s ustanovením § 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb. ze 
dne 7. 1. 1994 o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých 
státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve 
znění pozdějších předpisů,   s t a n o v u j i   okruh věcí, které se vyřizují u Krajského 
státního zastupitelství v Ostravě, pobočky v Olomouci:  
 
 
Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci  
 

a) vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním podle 
trestního řádu a příslušných předpisů u trestných činů s věcnou příslušností podle 
zákona1 , je-li dána místní příslušnost v obvodech působnosti OSZ Olomouc, 
Přerov, Šumperk, Jeseník a Vsetín, vyjma výkonu dozoru nad zachováváním 
zákonnosti v přípravném řízení trestním konaném Generální inspekcí 
bezpečnostních sborů a v prověřování konaném policejními orgány uvedenými  
v § 12 odst. 2 písm. e), f), g), h), i) trestního řádu, 

 
  b) vykonává dohled nad postupem OSZ v Olomouci, Přerově, Šumperku, Jeseníku  

a Vsetíně, a vykonává pravomoc KSZ v Ostravě v trestním řízení vůči těmto 
okresům,  

 
  c) přezkoumává pravomocná rozhodnutí státních zástupců a soudů z obvodů 

působnosti OSZ v Olomouci, Přerově, Šumperku, Jeseníku a Vsetíně,  
 
  d) vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním ve 

věcech provinění mladistvých, které lze kvalifikovat jako trestné činy s příslušností 
podle § 17 trestního řádu, a prověřuje činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími 
15 let v obvodech působnosti OSZ Olomouc, Přerov, Šumperk, Jeseník a Vsetín,  

 
  e) účastní se hlavních líčení a veřejných zasedání před Krajským soudem Ostrava, 

pobočka v Olomouci a vazebních zasedání před Okresními soudy v Olomouci, 
Přerově, Šumperku, Jeseníku a Vsetíně, ve věcech, v nichž vykonává dozor v 
trestním řízení, 

 
1 § 17 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 



  
  f)  vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává 

vazba a trest odnětí svobody v obvodu působnosti KSZ Ostrava, pobočka  
v Olomouci,  

 
g) účastní se řízení u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci v občanském  

soudním řízení vedeném u tohoto soudu,  
 
 h) plní úkoly mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech2 v obvodech 

působnosti OSZ Olomouc, Přerov, Šumperk, Jeseník a Vsetín, vyjma řízení  
o předání a vydání, rozšířeném předání a vydání a uznání a výkonu cizozemských 
rozhodnutí dle zákona o mezinárodní justiční spolupráci, 

 
i) plní úkoly na netrestním úseku činnosti státního zastupitelství, podává návrhy 

soudu a vstupuje do zahájených řízení ve věcech, k nimž je KSZ podle zvláštních 
zákonů a pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce příslušné  
a zastupuje KSZ v těchto úsecích, vykonává dohled a vyřizuje druhostupňovou 
agendu ve věcech sociálně-právní ochrany dětí a protiprávních činů dětí mladších 
15 let a trestně neodpovědných mladistvých podle zvláštního zákona v občanském 
soudním řízení (OSZ v Olomouci, Přerově, Šumperku a Jeseníku), vykonává 
dohled nad dozorem nad detencí ve školských zařízeních pro výkon ochranné 
výchovy a ústavní výchovy (OSZ Jeseník a Šumperk), 

 j) působí v dalších věcech podle rozhodnutí krajského státního zástupce.  
 
 
  
                                                                    II.  
 
Zrušuje se opatření krajské státní zástupkyně sp. zn. 1 SPR 357/2015 ze dne 26. 10. 
2015 a opatření krajského státního zástupce sp. zn. 1 SPR 347/2019 ze dne 29. 10. 
2019.   
 
  
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020. 
 
  
Ostrava 31. 8. 2020 
  
 

 JUDr. Libor Malý  
 krajský státní zástupce  

 
2 zák. č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších 
předpisů 

 


