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Platné znění částí zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplňků 

§ 12 

Výklad některých pojmů 

 

 (1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní 

orgán. 

 (2) Policejními orgány se rozumějí 

 

 a) útvary Policie České republiky, 

 

 b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků 

Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků 

anebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, 

nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce 

ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných 

v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů, 

 

 c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob 

ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební 

věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, 

 

 d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních 

předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná 

o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, a dále porušením 

právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských společenství, 

je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, a v případech porušení 

předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně podle zvláštních právních předpisů, 

 

 e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků 

ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil 

ve vojenských objektech, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu 

majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany anebo proti vojenským 

objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž jsou příslušné 

hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační složky státu nebo s nímž 

jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit státní organizace zřízené 

nebo založené Ministerstvem obrany, 

 f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech 

příslušníků Bezpečnostní informační služby, 
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 g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech 

příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, 

 

 h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků 

Vojenského zpravodajství, 

 

 i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných 

činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech 

zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci 

bezpečnostních sborů. 

Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále 

stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím 

do působnosti policejního orgánu. 

 

 (3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud, 

krajský soud, vrchní soud nebo Nejvyšší soud České republiky (dále jen "nejvyšší soud"). 

 

 (4) Kde tento zákon mluví o okresním soudu, rozumí se tím i obvodní soud, popřípadě 

jiný soud se stejnou působností; kde tento zákon mluví o krajském soudu, rozumí se tím 

i městský soud v Praze. 

 

 (5) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i obvodní státní 

zástupce, popřípadě jiný státní zástupce se stejnou působností, kde tento zákon mluví 

o krajském státním zástupci, rozumí se tím i městský státní zástupce v Praze. 

 

 (6) Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba 

a poškozený a v řízení před soudem též státní zástupce a společenský zástupce; stejné 

postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která 

podala opravný prostředek. 

 

 (7) Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný 

a odsouzený. 

 

 (8) Po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný. 

 

 (9) Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl 

právní moci. 

 

 (10) Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního 

stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním 

řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání 

záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných 
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úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení 

trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení 

věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, 

jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného 

rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování. 

 

 (11) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, 

posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek. 

 

 (12) Skutkem podle tohoto zákona se rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného 

činu, není-li výslovně stanoveno jinak. 

§ 73 

Nahrazení vazby zárukou, dohledem, předběžným opatřením nebo slibem 

 (1) Je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. a) nebo c), může orgán rozhodující 

o vazbě ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit na svobodu, jestliže 

  a) zájmové sdružení občanů uvedené v § 3 odst. 1, anebo důvěryhodná osoba schopná 

příznivě ovlivňovat chování obviněného, nabídnou převzetí záruky za další chování 

obviněného a za to, že se obviněný na vyzvání dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu a že vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu, a orgán rozhodující 

o vazbě považuje záruku vzhledem k osobě obviněného a k povaze projednávaného případu 

za dostatečnou a přijme ji, 

  b) obviněný dá písemný slib, že povede řádný život, zejména že se nedopustí trestné 

činnosti, na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, vždy 

předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní povinnosti a dodrží omezení, která se mu 

uloží, a orgán rozhodující o vazbě považuje slib vzhledem k osobě obviněného a k povaze 

projednávaného případu za dostatečný a přijme jej, 

  c) s ohledem na osobu obviněného a povahu projednávaného případu lze účelu vazby 

dosáhnout dohledem probačního úředníka nad obviněným, nebo 

  d) zároveň rozhodne o uložení některého z předběžných opatření. 

  (2) Soud a v přípravném řízení státní zástupce seznámí toho, kdo nabízí převzetí 

záruky podle odstavce 1 písm. a) a splňuje podmínky pro její přijetí, s podstatou obvinění 

a se skutečnostmi, v nichž je shledáván důvod vazby. 

  (3) Obviněný, nad nímž byl vysloven dohled probačního úředníka nahrazující vazbu, 

je povinen se ve stanovených lhůtách dostavit k probačnímu úředníkovi, změnit místo pobytu 

pouze s jeho souhlasem a podrobit se dalším omezením stanoveným ve výroku rozhodnutí, 

která směřují k tomu, aby se nedopustil trestné činnosti a nemařil průběh trestního řízení. 

Orgán rozhodující o vazbě může současně uložit obviněnému povinnost zdržovat 
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se ve stanoveném časovém období v určeném obydlí nebo jeho části, nebrání-li mu v tom 

důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotních 

služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku jeho onemocnění nebo úrazu; pro 

stanovení časového období se použije přiměřeně § 60 odst. 4 trestního zákoníku. 

Obviněný je povinen probačnímu úředníkovi umožnit vstup do určeného obydlí 

nebo jeho části. 

 (4) V souvislosti s nahrazením vazby některým opatřením uvedeným v odstavci 1 

může orgán rozhodující o vazbě rozhodnout o výkonu elektronické kontroly plnění 

povinností uložených v souvislosti s tímto opatřením prostřednictvím elektronického 

kontrolního systému umožňujícího detekci pohybu obviněného, jestliže obviněný slíbí, 

že při výkonu elektronické kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost. Před tím 

orgán rozhodující o vazbě obviněného poučí o průběhu elektronické kontroly. 

  (4 5) V souvislosti s nahrazením vazby některým opatřením uvedeným v odstavci 1 

může orgán rozhodující o vazbě současně uložit obviněnému omezení spočívající v zákazu 

vycestování do zahraničí. V takovém případě orgán rozhodující o vazbě vyzve obviněného 

nebo toho, kdo má cestovní doklad obviněného u sebe, aby mu cestovní doklad¹º ve lhůtě jím 

stanovené vydal, jinak mu bude odejmut; na postup při odnětí cestovního dokladu se § 79 

použije přiměřeně. Opis usnesení, kterým bylo rozhodnuto o uložení omezení spočívajícího 

v zákazu vycestování do zahraničí, které se týká státního občana České republiky, zašle orgán 

rozhodující o vazbě orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu; tento orgán také 

vyrozumí o vydání nebo odnětí cestovního dokladu. 

  (5 6) Obviněný, kterému bylo v souvislosti s nahrazením vazby uloženo omezení 

uvedené v odstavci 4 nebo 5, má právo kdykoliv žádat o jeho zrušení. O takové žádosti musí 

orgán rozhodující o vazbě rozhodnout bez zbytečného odkladu. Byla-li žádost zamítnuta, 

může ji obviněný, neuvede-li nové důvody, opakovat až po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí. 

 (6 7) Orgán, který rozhodl o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování 

do zahraničí, které se týká státního občana České republiky, vyrozumí o této skutečnosti bez 

zbytečného odkladu orgán příslušný k vydání cestovního dokladu; tento orgán rovněž 

vyrozumí o vrácení cestovního dokladu obviněnému. 

  (7 8) Neplní-li obviněný povinnosti uložené v souvislosti s nahrazením vazby 

některým opatřením uvedeným v odstavci 1 a trvají-li důvody vazby, soud a v přípravném 

řízení na návrh státního zástupce soudce rozhodne o vazbě.  

§ 73a 

Peněžitá záruka 

 (1) Je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. a) nebo c), může orgán rozhodující 

o vazbě ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit na svobodu též tehdy, jestliže 

přijme složenou peněžitou záruku, jejíž výši určil. Je-li však obviněný stíhán pro trestný čin 
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vraždy (§ 140 trestního zákoníku), těžkého ublížení na zdraví (§ 145 trestního zákoníku), 

mučení a jiného nelidského a krutého zacházení podle § 149 odst. 3, 4 trestního zákoníku, 

obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), loupeže podle § 173 odst. 4 trestního 

zákoníku, braní rukojmí podle § 174 odst. 3, 4 trestního zákoníku, znásilnění podle 

§ 185 odst. 3, 4 trestního zákoníku, pohlavního zneužití podle § 187 odst. 3, 4 trestního 

zákoníku, obecného ohrožení podle § 272 odst. 2, 3 trestního zákoníku, vývoje, výroby 

a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280 trestního zákoníku), nedovolené výroby 

a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 3, 4 

trestního zákoníku, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním 

plavidlem a pevnou plošinou (§ 290 trestního zákoníku), zavlečení vzdušného dopravního 

prostředku do ciziny podle § 292 odst. 2, 3 trestního zákoníku, vlastizrady (§ 309 trestního 

zákoníku), rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 

trestního zákoníku), teroru (§ 312 trestního zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního zákoníku), 

vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku), spolupráce s nepřítelem (§ 319 trestního zákoníku), 

válečné zrady (§ 320 trestního zákoníku), genocidia (§ 400 trestního zákoníku), útoku proti 

lidskosti (§ 401 trestního zákoníku), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402 trestního 

zákoníku), agrese (§ 405a trestního zákoníku), přípravy útočné války (§ 406 trestního 

zákoníku), styků ohrožujících mír (§ 409 trestního zákoníku), použití zakázaného bojového 

prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku), válečné krutosti (§ 412 

trestního zákoníku), perzekuce obyvatelstva (§ 413 trestního zákoníku), plenění v prostoru 

válečných operací (§ 414 trestního zákoníku), zneužití mezinárodně uznávaných a státních 

znaků (§ 415 trestního zákoníku), nebo zneužití vlajky a příměří (§ 416 trestního zákoníku), 

a je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. c), nelze peněžitou záruku přijmout. 

Se souhlasem obviněného může peněžitou záruku složit i jiná osoba, musí však být před jejím 

přijetím seznámena s podstatou obvinění a se skutečnostmi, v nichž je shledáván důvod 

vazby. 

 (2) Na návrh obviněného nebo osoby, která nabízí složení peněžité záruky, orgán 

uvedený v odstavci 1 rozhodne, že 

 a) přijetí peněžité záruky je přípustné, a zároveň s přihlédnutím k osobě 

a k majetkovým poměrům obviněného nebo toho, kdo za něho složení peněžité záruky nabízí, 

k povaze a závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán, a závažnosti důvodů vazby 

určí výši peněžité záruky v odpovídající hodnotě od 10 000 Kč výše a způsob jejího složení, 

nebo 

 b) vzhledem k okolnostem případu nebo závažnosti skutečností odůvodňujících vazbu 

nabídku peněžité záruky nepřijímá. 

 (3) Pokud orgán uvedený v odstavci 1 rozhodne, že přijetí peněžité záruky je 

přípustné, může zároveň rozhodnout o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování 

do zahraničí. Pro případy podle věty první se § 73 odst. 4 až 6 5 až 7 použijí obdobně. 

 (4) Soud a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce rozhodne, 

že peněžitá záruka připadá státu, jestliže obviněný 
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 a) uprchne, skrývá se nebo neoznámí změnu svého pobytu, a znemožní tak doručení 

předvolání nebo jiné písemnosti soudu, státního zástupce nebo policejního orgánu, 

 b) zaviněně se nedostaví na předvolání k úkonu trestního řízení, jehož provedení je bez 

jeho přítomnosti vyloučeno, 

 c) opakuje trestnou činnost nebo se pokusí dokonat trestný čin, který dříve nedokonal 

nebo který připravoval nebo kterým hrozil, nebo 

 d) se vyhýbá výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo peněžitého trestu 

nebo výkonu náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý trest. 

 (5) Peněžitou záruku zruší nebo změní její výši na návrh obviněného nebo osoby, která 

ji složila, anebo i bez návrhu soud nebo státní zástupce, který v té době vede řízení, jestliže 

pominuly důvody, které k jejímu přijetí vedly, nebo se změnily okolnosti rozhodné pro určení 

její výše. Rozhodne-li o zrušení peněžité záruky nebo o jejím připadnutí státu, přezkoumá 

zároveň, zda nejsou dány důvody pro rozhodnutí o vzetí do vazby, a případně provede 

potřebné úkony. 

 (6) Nerozhodne-li soud jinak, trvá peněžitá záruka u obviněného, který byl 

pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo peněžitému trestu, 

do dne, kdy obviněný nastoupí výkon trestu odnětí svobody, zaplatí peněžitý trest a náklady 

trestního řízení; odstavec 7 tím není dotčen. Nezaplatí-li obviněný peněžitý trest nebo náklady 

trestního řízení ve stanovené lhůtě, na jejich zaplacení se použijí prostředky z peněžité záruky. 

 (7) Byla-li odsuzujícím rozsudkem obviněnému uložena povinnost nahradit 

poškozenému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích a poškozený 

o to ve stanovené lhůtě požádá, peněžitá záruka se poté, co odsouzený splnil své povinnosti 

uvedené v odstavci 6, použije k úhradě pohledávky poškozeného. Nepostačují-li prostředky 

z peněžité záruky k uspokojení pohledávek všech poškozených, tyto pohledávky se uspokojí 

poměrně. 

 (8) Jakmile je možno peněžitou záruku použít k úhradě pohledávky poškozeného 

podle odstavce 7, soud o tom poškozeného vyrozumí. Nepožádá-li poškozený o využití 

peněžité záruky k úhradě své pohledávky do tří měsíců od tohoto vyrozumění, peněžitá 

záruka se vrátí odsouzenému nebo osobě, která peněžitou záruku složila. O tom je třeba 

poškozeného poučit. 

 (9) Na důvody, pro které peněžitá záruka může připadnout státu, být použita 

na zaplacení peněžitého trestu, nákladů trestního řízení nebo k uhrazení pohledávky 

poškozeného, musí být obviněný a osoba, která peněžitou záruku složila, předem upozorněni. 
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§ 73b 

Orgány rozhodující o vazbě 

 (1) O vzetí obviněného do vazby rozhoduje soud a v přípravném řízení na návrh 

státního zástupce soudce. O vazbě obviněného zatčeného podle § 69 rozhoduje v řízení před 

soudem soudce; v takovém případě má stejná práva a povinnosti jako senát a jeho předseda. 

 (2) O žádosti obviněného o propuštění z vazby rozhoduje soud a v přípravném řízení 

státní zástupce. Nevyhoví-li státní zástupce žádosti o propuštění z vazby, je povinen ji 

nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení předložit k rozhodnutí soudci; o tomto postupu 

vyrozumí obviněného. Souhlasí-li státní zástupce s propuštěním obviněného z vazby, může 

v řízení před soudem o propuštění z vazby rozhodnout předseda senátu. 

 (3) O dalším trvání vazby obviněného rozhoduje soud a v přípravném řízení na návrh 

státního zástupce soudce. 

 (4) O změně důvodů vazby rozhoduje soud a v přípravném řízení na návrh státního 

zástupce soudce; pominul-li některý z důvodů vazby, může o pominutí důvodu vazby 

rozhodnout v přípravném řízení i státní zástupce. 

 (5) O žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, které 

bylo obviněnému uloženo podle § 73 odst. 4 5 nebo § 73a odst. 3, nebo o zrušení předběžného 

opatření nahrazujícího vazbu rozhoduje soud a v přípravném řízení státní zástupce. 

 (6) Rozhodnutí, kterým se obviněný propouští z vazby, může v přípravném řízení 

učinit i státní zástupce. V případě překročení lhůty pro rozhodnutí o dalším trvání vazby podle 

§ 72 nebo překročení nejvyšší přípustné doby trvání vazby podle § 72a vydá soud 

a v přípravném řízení soudce nebo státní zástupce pouze příkaz k propuštění obviněného 

z vazby. 

§ 152 

 (1) Byl-li obžalovaný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu 

 a) náklady spojené s výkonem vazby, 

 b) odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok 

na obhajobu bezplatnou, 

 c) náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a při nahrazení vazby, 

 d) náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a s výkonem trestu domácího 

vězení a 

 e) paušální částkou ostatní náklady, jež nese stát. 
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 (2) Denní sazbu připadající na náklady spojené s výkonem vazby, náklady spojené 

s využitím elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody a při nahrazení vazby a náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení 

a způsob úhrady těchto nákladů stanoví Ministerstvo spravedlnosti obecně závazným právním 

předpisem. 

 (3) Paušální částku uvedenou v odstavci 1 písm. e) stanoví obecně závazným právním 

předpisem ministerstvo spravedlnosti. 

 (4) Úhradu nákladů spojených s výkonem trestu odnětí svobody upravuje zákon 

o výkonu trestu odnětí svobody. 

§ 155 

 (1) O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby 

a s využitím elektronického kontrolního systému při nahrazení vazby a o povinnosti 

k náhradě odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem 

[§ 152 odst. 1 písm. a), b)] rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního 

stupně. 

 (2) O povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu 

domácího vězení rozhodne po výkonu trestu nebo jeho části předseda senátu soudu prvního 

stupně. 

 (3) O povinnosti odsouzeného, který byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí 

svobody, hradit náklady spojené s využitím elektronického kontrolního systému rozhodne 

předseda senátu soudu, který odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody propustil. Při tom 

se přiměřeně použijí zvláštní právní předpisy upravující náhrady nákladů spojené s výkonem 

trestu domácího vězení a způsob úhrady. 

 (4) O povinnosti odsouzeného nahradit poškozenému náklady potřebné k účelnému 

uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení v trestním řízení nebo jiné náklady související s účastí poškozeného v trestním 

řízení a o jejich výši rozhodne po právní moci rozsudku na návrh poškozeného předseda 

senátu soudu prvního stupně; nárok je třeba uplatnit do jednoho roku od právní moci 

odsuzujícího rozsudku, jinak zaniká. 

 (5) O povinnosti odsouzeného hradit státu náklady vzniklé ustanovením zmocněnce 

poškozenému a o jejich výši rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu soudu 

prvního stupně i bez návrhu. 

 (6) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 5 je přípustná stížnost, jež má odkladný 

účinek. 
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§ 161 

Vyšetřovací orgány 

 

 (1) Vyšetřováním se označuje úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu 

na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením 

trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před 

podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu. 

 

 (2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky. 

 

 (3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, 

příslušníky Vězeňské služby České republiky, celníky anebo zaměstnanci České republiky 

zařazenými k výkonu práce v Policii České republiky a o trestných činech spáchaných 

zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve Vězeňské službě České 

republiky anebo v Celní správě České republiky v souvislosti s plněním jejich pracovních 

úkolů, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 

 (4) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, příslušníky Úřadu pro 

zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství anebo příslušníky 

Vojenské policie a vyšetřování o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených 

k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, koná státní zástupce; přitom 

postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího 

vyšetřování. Ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu 

policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů spáchaných příslušníky 

Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní informační služby, 

příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace, příslušníky Vojenského zpravodajství 

anebo příslušníky Vojenské policie a při vyšetřování trestných činů zaměstnanců České 

republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů, může státní 

zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření 

jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při 

opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek 

podle § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně 

vyhovět. 

 

 (5) Za splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 1 koná 

 

 a) Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování podle odstavce 3 i proti těm 

spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Vězeňské 

služby České republiky anebo celníky nebo zaměstnanci České republiky, zařazenými 

k výkonu práce v Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky anebo v Celní 

správě České republiky, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9WY9NRD4)



10 

 

 

 b) státní zástupce vyšetřování podle odstavce 4 i proti těm spoluobviněným, kteří 

nejsou příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, příslušníky Bezpečnostní 

informační služby, příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace anebo příslušníky 

Vojenského zpravodajství anebo příslušníky Vojenské policie nebo zaměstnanci České 

republiky, zařazenými k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Ustanovení § 23 tím není dotčeno. 

 

 (6) Vyšetřování může konat i kapitán lodi při dálkových plavbách o trestných činech 

spáchaných na této lodi; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup 

policejního orgánu konajícího vyšetřování. 

 

 (7) Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil spáchaných při plnění 

úkolů v zahraničí může konat i pověřený orgán Vojenské policie.  

 

 (7) Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které 

páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech 

anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, 

s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační 

složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit 

státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany, koná pověřený orgán 

Vojenské policie. 

 

 (8) Jednotlivé úkony vyšetřování mohou na základě dožádání provést i jiné policejní 

orgány. 

§ 334b 

Kontrola výkonu trestu domácího vězení 

 Kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Probační a mediační služba 

ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému, který umožňuje detekci 

pohybu odsouzeného, nebo namátkovou kontrolou prováděnou probačním úředníkem; 

za tímto účelem je odsouzený povinen probačnímu úředníkovi umožnit vstup do místa 

výkonu trestu. 

§ 334b 

Kontrola výkonu trestu domácího vězení 

 (1) Kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti 

nebo jím k výkonu elektronické kontroly zřízená organizační složka státu ve spolupráci 

s Probační a mediační službou prostřednictvím elektronického kontrolního systému 

umožňujícího detekci pohybu odsouzeného nebo Probační a mediační služba 

namátkovou kontrolou prováděnou probačním úředníkem. Za tím účelem je odsouzený 

povinen umožnit orgánu zajišťujícímu kontrolu vstup do místa výkonu trestu a strpět 
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pořízení svých biometrických údajů orgánem zajišťujícím kontrolu na jeho žádost při 

zahájení elektronické kontroly, a dále v jejím průběhu, existuje-li podezření na porušení 

kontrolovaných povinností. Pořizovanými biometrickými údaji jsou otisky prstů, rysy 

obličeje a záznam hlasu. 

 (2) Pokud nebyly při výkonu elektronické kontroly podle odstavce 1 zjištěny 

skutečnosti důležité pro trestní řízení, uchovávají se záznamy o pohybu odsouzeného 

nejdéle po dobu dvanácti měsíců po skončení výkonu elektronické kontroly. 

 

§ 334c 

Nedodržování podmínek výkonu trestu domácího vězení 

 Nedodržuje-li odsouzený stanovené podmínky domácího vězení a uložená přiměřená 

omezení a přiměřené povinnosti, sdělí tuto skutečnost provozovatel elektronického 

kontrolního systému nebo probační úředník vykonávající kontrolu orgán zajišťující 

kontrolu bezodkladně soudu, který výkon trestu nařídil. 

 

§ 353 

Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení 

 (1) Jakmile bylo dosaženo účelu ochranného léčení, podá zdravotnické zařízení, 

ve kterém je ochranné léčení vykonáváno, návrh na propuštění z ochranného léčení okresnímu 

soudu, v jehož obvodu se ochranné léčení vykonává; návrh na ukončení ochranného léčení 

podle § 99 odst. 6 trestního zákoníku podá zdravotnické zařízení, jakmile zjistí, že jeho účelu 

nelze dosáhnout. Nebude-li ústavní ochranné léčení vykonáno tak, aby do dvou let od jeho 

započetí bylo rozhodnuto o propuštění z ochranného léčení nebo o jeho ukončení, podá 

zdravotnické zařízení nejméně dva měsíce před uplynutím lhůty dvou let od počátku výkonu 

ochranného léčení návrh na jeho prodloužení. V návrhu na propuštění z ochranného léčení, 

na jeho ukončení nebo v návrhu na prodloužení ochranného léčení zdravotnické zařízení 

popíše průběh a výsledky ochranného léčení a uvede důvody navrhovaného postupu včetně 

návrhu na případné uložení dohledu nad chováním osoby, na níž je vykonáváno ochranné 

léčení. O tom je třeba zdravotnické zařízení poučit.  

 (2) O propuštění z ochranného léčení, o jeho ukončení včetně případného uložení 

dohledu nebo o prodloužení ochranného léčení rozhodne bez zbytečného odkladu na návrh 

zdravotnického zařízení, státního zástupce nebo osoby, na níž se vykonává ochranné léčení, 

anebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu se ochranné 

léčení vykonává.  

 (3) Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. 
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§ 360a 

Výkon elektronické kontroly plnění povinností uložených v souvislosti s některým 

opatřením nahrazujícím vazbu 

 (1) Elektronickou kontrolu plnění povinností uložených v souvislosti s některým 

opatřením nahrazujícím vazbu zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jím k tomuto 

účelu zřízená organizační složka státu ve spolupráci s Probační a mediační službou. 

Jakmile se rozhodnutí o výkonu elektronické kontroly stane vykonatelným, zašle je 

orgán rozhodující o vazbě bez zbytečného odkladu orgánu zajišťujícímu elektronickou 

kontrolu.  

 (2) Obviněný je povinen při výkonu kontroly podle odstavce 1 umožnit orgánu 

zajišťujícímu elektronickou kontrolu vstup do určeného obydlí nebo jeho části 

(§ 73 odst. 3) a strpět pořízení svých biometrických údajů orgánem zajišťujícím 

kontrolu na jeho žádost při zahájení elektronické kontroly, a dále v jejím průběhu, 

existuje-li podezření na porušení kontrolovaných povinností, jakož i jinak orgánu 

zajišťujícímu kontrolu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Pořizovanými 

biometrickými údaji jsou otisky prstů, rysy obličeje a záznam hlasu. Ustanovení § 334b 

odst. 2 se použije obdobně. 

 (3) Neplní-li obviněný povinnosti podléhající elektronické kontrole, sdělí tuto 

skutečnost orgán zajišťující elektronickou kontrolu bezodkladně soudu a v přípravném 

řízení státnímu zástupci. Bezodkladně tuto skutečnost sdělí také policejnímu orgánu, 

který obviněného zadrží, je-li důvodná obava, že bude mařit účel vazby; na postup při 

zadržení obviněného se použije obdobně § 75. Orgán zajišťující elektronickou kontrolu 

sdělí pro tento účel policejnímu orgánu údaje potřebné pro identifikaci obviněného 

a odůvodnění jeho případného zadržení. 

 

*  *  * 

Platné znění částí zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

a doplňků 

§ 95a 

Výkon ochranného léčení 

 (1) Výkon ochranného léčení nařídí soud pro mládež zdravotnickému zařízení, v němž 

má být ochranné léčení vykonáno. K nařízení výkonu ochranného léčení soud pro mládež pro 

potřeby zdravotnického zařízení připojí znalecký posudek, opis protokolu o výslechu znalce 

nebo opis lékařské zprávy o zdravotním stavu dítěte mladšího patnácti let, pokud v průběhu 

řízení byly opatřeny. Je-li dítě, u něhož bylo uloženo ústavní ochranné léčení, při pobytu 
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na svobodě nebezpečné pro své okolí, zařídí soud pro mládež bezodkladně jeho dodání 

do zdravotnického zařízení; jinak je vyzve prostřednictvím jeho rodičů nebo jiného 

zákonného zástupce nebo osoby, které bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, 

k nástupu ochranného léčení v přiměřené lhůtě, kterou zároveň stanoví. Nenastoupí-li dítě 

uložené ochranné léčení ve stanovené lhůtě, může soud pro mládež u ústavního ochranného 

léčení nařídit jeho dodání do zdravotnického zařízení nebo u ambulantního ochranného léčení 

nařídit jeho předvedení v součinnosti s příslušnými státními orgány. 

  (2) Soud pro mládež požádá zdravotnické zařízení, aby mu oznámilo, kdy bylo 

s výkonem ochranného léčení započato. Zároveň požádá zdravotnické zařízení, aby soudu pro 

mládež podalo neprodleně zprávu, jestliže pominou důvody pro další pokračování ochranného 

léčení nebo nastanou důvody pro jeho změnu. Nebude-li ústavní ochranné léčení vykonáno 

tak, aby do jednoho roku od jeho započetí bylo rozhodnuto o jeho zrušení, podá zdravotnické 

zařízení nejméně dva měsíce před uplynutím lhůty jednoho roku od počátku výkonu 

ochranného léčení nebo od předchozího rozhodnutí o jeho pokračování návrh na jeho další 

pokračování. V návrhu na propuštění z ochranného léčení, na jeho změnu nebo zrušení anebo 

v návrhu na jeho další pokračování zdravotnické zařízení popíše průběh a výsledky 

ochranného léčení a uvede důvody navrhovaného postupu. O tom je třeba zdravotnické 

zařízení poučit. 

  (3) O změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje soud pro mládež na návrh 

zdravotnického zařízení, státního zástupce, dítěte, na němž se vykonává ochranné léčení, 

zákonného zástupce dítěte, příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo i bez 

takového návrhu. 

  (4) Soud pro mládež na podkladě vyžádaných zpráv sleduje výkon ochranného léčení 

a v případě ústavního ochranného léčení nejméně jednou za dvanáct měsíců od započetí 

jeho výkonu nebo od předchozího rozhodnutí o jeho pokračování přezkoumá, zda důvody pro 

jeho další pokračování trvají. O dalším pokračování ochranného léčení nebo o zrušení 

uloženého ochranného léčení rozhodne soud pro mládež na návrh zdravotnického zařízení, 

státního zástupce, dítěte, na němž se vykonává ochranné léčení, zákonného zástupce dítěte, 

příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, anebo i bez takového návrhu. 
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*  *  * 

Platné znění částí zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplňků 

§ 92 

Započítání vazby a trestu 

 (1) Jestliže se vedlo proti pachateli trestní řízení ve vazbě a dojde v tomto řízení k jeho 

odsouzení, započítá se mu doba strávená ve vazbě do uloženého trestu, popřípadě do trestu 

úhrnného nebo souhrnného, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné. 

 (2) Jestliže byl pachatel soudem nebo jiným orgánem potrestán a došlo k jeho novému 

odsouzení pro týž skutek, započítá se mu vykonaný trest do uloženého trestu, pokud je 

vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné. Obdobně postupuje soud, uložil-li 

pachateli trest úhrnný nebo souhrnný (§ 43) nebo společný trest za pokračování v trestném 

činu (§ 45). 

 (3) Není-li započítání vazby nebo trestu možné, přihlédne soud k této skutečnosti při 

stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry. 

 (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se obdobně užijí na započítání předběžné, vydávací 

a předávací vazby vykonané podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních a na započítání povinnosti zdržovat se ve stanoveném časovém období 

v určeném obydlí nebo jeho části uložené obviněnému podle § 73 odst. 3 trestního řádu 

do trestu uloženého pro týž skutek. 

§ 99 

Ochranné léčení 

  (1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, 

nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho 

pobyt na svobodě je nebezpečný. 

  (2) Soud může uložit ochranné léčení i tehdy, jestliže 

  a) pachatel trestný čin spáchal ve stavu vyvolaném duševní poruchou a jeho pobyt 

na svobodě je nebezpečný, nebo 

  b) pachatel, který zneužívá návykovou látku, spáchal trestný čin pod jejím vlivem 

nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě 

pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout. 

  (3) Ochranné léčení může soud uložit i vedle trestu anebo při upuštění od potrestání. 
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  (4) Podle povahy nemoci a léčebných možností soud uloží ochranné léčení ústavní 

nebo ambulantní. Byl-li vedle ústavního ochranného léčení uložen trest odnětí svobody, 

ochranné léčení se vykonává zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici. 

Jestliže ochranné léčení nelze vykonat po nástupu výkonu trestu ve věznici, vykoná se ústavní 

ochranné léčení ve zdravotnickém zařízení před nástupem výkonu trestu odnětí svobody, 

pokud se tím lépe zajistí splnění účelu léčení, jinak se vykoná ve zdravotnickém zařízení 

po výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Ambulantní ochranné léčení 

se vykoná zpravidla po nástupu výkonu trestu odnětí svobody ve věznici; jestliže výkon 

ambulantního ochranného léčení ve věznici nelze uskutečnit, vykoná se až po výkonu trestu 

odnětí svobody. Nepostačí-li délka výkonu trestu odnětí svobody ve věznici ke splnění účelu 

ochranného léčení, soud může rozhodnout o jeho pokračování v zdravotnickém zařízení 

poskytujícím ústavní nebo ambulantní péči.  

 (5) Ústavní léčení může soud změnit dodatečně na léčení ambulantní a naopak. 

Ústavní ochranné léčení může soud změnit za podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 

na zabezpečovací detenci. Bez podmínek § 100 odst. 1 nebo 2 může soud změnit ústavní 

ochranné léčení na zabezpečovací detenci, jestliže uložené a vykonávané ochranné léčení 

neplní svůj účel nebo nezajišťuje dostatečnou ochranu společnosti, zejména v případě, 

že pachatel utekl ze zdravotnického zařízení, užil násilí vůči zaměstnancům zdravotnického 

zařízení nebo jiným osobám ve výkonu ochranného léčení nebo opakovaně odmítl vyšetřovací 

nebo léčebné výkony či jinak projevil negativní postoj k ochrannému léčení. 

  (6) Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však dvě léta; 

nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne soud před skončením této doby o jejím 

prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění 

z ochranného léčení. Ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel. Ústavní 

ochranné léčení trvá nejdéle dvě léta; nebude-li v této době léčba ukončena, rozhodne 

soud před skončením této doby o jejím prodloužení, a to i opakovaně, vždy však nejdéle 

o další dvě léta; jinak rozhodne o propuštění z ochranného léčení nebo o změně 

ústavního léčení na léčení ambulantní, ledaže má pachatel vinu na tom, že soud 

v uvedené době nemohl rozhodnout; v takovém případě soud rozhodne bezodkladně 

po odpadnutí překážky bránící rozhodnutí. Trvání ochranného léčení uloženého podle 

odstavce 2 písm. b) může být ukončeno, jakmile se během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu 

nelze dosáhnout; je-li nebezpečí, že odsouzený spáchá další trestný čin, soud v rozhodnutí 

o propuštění z ochranného léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním až na dobu 

pěti let; na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51. O propuštění z ochranného 

léčení rozhoduje soud. 

  (7) Od výkonu ochranného léčení soud upustí, pominou-li před jeho započetím 

okolnosti, pro něž bylo uloženo. 
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