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SBÍRKA POKYNŮ OBECNÉ POVAHY 
NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE 

Č. 4/2022 
 

POKYN OBECNÉ POVAHY 
nejvyššího státního zástupce  

 

ze dne 1. září 2022, 

kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 2/2009, 
o centrální evidenci stíhaných osob, ve znění pozdějších změn 

 

Podle § 12 odst. 1 a § 13e odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 
ve znění pozdějších předpisů, stanovím: 

 

Čl. I 
 

Změna pokynu obecné povahy o centrální evidenci stíhaných osob 

Pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 2/2009, o centrální evidenci 
stíhaných osob, ve znění pokynu obecné povahy č. 10/2009, č. 9/2011, č. 13/2011, 
č. 3/2012, č. 7/2013, č. 1/2018 a č. 2/2021, se mění takto: 
 
 
1. V čl. 9a odst. 1 písmeno a) zní: 
 

„a) provede kontrolu svých evidencí přístupů do CESO vždy za celý kalendářní rok 
od 1. 1. do 31. 12. daného roku a informaci o výsledku kontroly zašle vždy do konce 
března následujícího roku bezpečnostnímu řediteli Nejvyššího státního 
zastupitelství,“. 

 

2.  Příloha č. 2 zní: 
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                                                                                     „Příloha č. 2 

 

PŘISTUPUJÍCÍ SLOŽKA* 

(název, sídlo, kontakty) 

                                                                                                Město               Datum 

                                                                                                Číslo jednací 

Nejvyšší státní zastupitelství 
bezpečnostní ředitel 
Jezuitská 585/4 
660 55  Brno 
 

 

INFORMACE O VÝSLEDKU KONTROLY EVIDENCÍ PŘÍSTUPŮ DO CESO 

 

Kontrola podle čl. 9a odst. 1 písm. a) pokynu obecné povahy nejvyšší státní 
zástupkyně č. 2/2009, o centrální evidenci stíhaných osob, ve znění pozdějších změn, 
byla provedena dne .......... (ve dnech od ............ do ...........) za období (od ....... 
do ........). Kontrolu provedl (a) (jméno, příjmení, funkce). 

 

Při kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Alt.: Při kontrole bylo 
zjištěno ................... Uživatel(ka) k tomu uvedl(a) ................................. 

 

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby,  

která kontrolu provedla, podpis 

 

 

 

 

*Státní zastupitelství mohou k informaci přiměřeně využít vzor dokumentu „Úřední 
dopis (přípis) pro odeslání v rámci České republiky z přílohy č. 4 k pokynu obecné 
povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2019, o dokumentech státního 
zastupitelství a o změně kancelářského řádu státního zastupitelství.“  
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II. 

Účinnost 

Tento pokyn obecné povahy nabývá účinnosti desátým dnem po jeho vydání. 

 
 

 
 
 

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


