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SBÍRKA POKYNŮ OBECNÉ POVAHY
NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE
Č. 2/2022

POKYN OBECNÉ POVAHY
nejvyššího státního zástupce
ze dne 1. června 2022,
kterým se mění kancelářský řád státního zastupitelství

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

Čl. I
Změna kancelářského řádu státního zastupitelství

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 7/2004, jímž se vydává
kancelářský řád státního zastupitelství, ve znění pokynů obecné povahy č. 10/2004,
č. 12/2004, č. 4/2005, č. 1/2006, č. 10/2006, č. 1/2007, č. 6/2007, č. 8/2008, č. 12/2008,
č. 3/2009, č. 5/2009, č. 6/2009, č. 12/2009, č. 4/2010, č. 5/2010, č. 6/2011, č. 7/2011,
č. 11/2011, č. 15/2011, č. 1/2012, č. 5/2012, č. 8/2012, č. 11/2012, č. 1/2013, č. 3/2013,
č. 8/2013, č. 6/2013, č. 9/2013, č. 2/2014, č. 5/2014, č. 6/2014, č. 7/2014, č. 2/2015,
č. 2/2016, č. 3/2016, č. 5/2016, č. 7/2016, č. 1/2019, č. 2/2019, č. 4/2019, č. 10/2019
a č. 1/2022, se mění takto:

1. V § 37 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 31 až 36 zní:
„(1) Státní zastupitelství jsou povinna neprodleně sdělovat Rejstříku trestů
všechny skutečnosti důležité pro zápis v evidenci Rejstříku trestů nebo pro změnu
zápisu, pokud státní zástupce činí rozhodnutí, které se podle zvláštního právního
předpisu31) eviduje. Státní zastupitelství takto podávají zprávy
a) o podmíněném zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 1 nebo 2 tr. ř.),
o započtení doby podle § 307 odst. 5 tr. ř. (§ 308 odst. 1 tr. ř.), o zrušení uloženého
přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti, výchovného opatření nebo dohledu
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(§ 308a odst. 3 nebo 4 tr. ř.), o tom, že zbytek závazku zdržet se během
zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání určité činnosti nebude
vykonán (§ 308a odst. 5 tr. ř.), o ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání
v platnosti (§ 308 odst. 3 tr. ř.), jakož i dodatečnou zprávu, že se obviněný v průběhu
zkušební doby osvědčil nebo že se v trestním stíhání pokračuje, jakmile příslušné
rozhodnutí nabude právní moci (§ 308 odst. 3 tr. ř.); v případě podle § 308 odst. 5 tr. ř.
státní zastupitelství podá informaci, že se má za to, že obviněný se osvědčil;
b) o podmíněném odložení návrhu na potrestání (§ 179g odst. 1 nebo 2 tr. ř.),
o započtení doby podle § 179g odst. 4 tr. ř. (§ 179h odst. 1 tr. ř.), o zrušení uloženého
přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti, výchovného opatření nebo dohledu
(§ 179i odst. 3 nebo 4 tr. ř.), o tom, že zbytek závazku zdržet se během zkušební
doby určité činnosti podle § 179g odst. 2 písm. a) tr. ř. nebude vykonán (§ 179i odst. 5
tr. ř.), o ponechání podmíněného odložení podání návrhu na potrestání v platnosti
(§ 179h odst. 3 tr. ř.), jakož i dodatečnou zprávu, že se podezřelý osvědčil
nebo že se podezřelý neosvědčil, jakmile příslušné rozhodnutí nabude právní moci
(§ 179h odst. 3 tr. ř.); v případě podle § 179h odst. 5 tr. ř. státní zastupitelství podá
informaci, že se má za to, že se podezřelý osvědčil;
c) zprávu o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání 34);
d) zprávu o odložení věci z důvodu schválení narovnání státním zástupcem
ve zkráceném přípravném řízení 35);
e) zprávu o odstoupení od trestního stíhání mladistvého a zastavení trestního
stíhání 36).
____________________________
31)
§ 5 zákona č. 269/1994 Sb.
32)
§ 8 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb.
33)
§ 9a zákona č. 269/1994 Sb.
34)
§ 313 tr. ř.
35)
§ 179c odst. 2 písm. g) tr. ř.
36)
§ 70 zákona o soudnictví ve věcech mládeže.“
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2. V § 181 odst. 2 písm. f) se slova „Ministerstvu vnitra – odboru správních činností“
nahrazují slovy „Policejnímu prezidiu České republiky – Ředitelství služby cizinecké
policie“.

3. V § 181 odst. 2 písm. g) se ruší slova „a pohraniční“.

Čl. II
Účinnost
Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti dnem vydání.

Nejvyšší státní zástupce:
JUDr. Igor Stříž v. r.

