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§8 Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob

Z důvodů uvedených v odstavci 2 může předseda senátu a v přípravném řízení na návrh
státního zástupce soudce nařídit sledování bankovního účtu nebo účtu u osoby oprávněné k
evidenci investičních nástrojů podle zvláštního zákona, a to nejvýše po dobu šesti měsíců.
Trvá-li účel, pro který bylo sledování účtu nařízeno, i po této době, může toto sledování
prodloužit na základě příkazu soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení na návrh
státního zástupce soudce krajského soudu o dalších šest měsíců, a to i opakovaně.

§17 Věcná příslušnost

Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit
výjimečný trest.

§29 Tlumočník

Výši náhrady a odměny tlumočníka určí orgán, který tlumočníka přibral, a v řízení před soudem
předseda senátu bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od vyúčtování náhrady
a odměny tlumočníka.

Náhradu a odměnu tlumočníka je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich přiznání,
nejpozději do 30 dnů.

§36 Nutná obhajoba

Koná-li se řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní
hranice převyšuje pět let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení.

§36a Nutná obhajoba

V řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení
obnovy musí mít odsouzený obhájce, …
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jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje
pět let,

§47 Zajištění nároku poškozeného

Soud a v přípravném řízení státní zástupce v usnesení o zajištění zakáže obviněnému, aby
majetek uvedený v rozhodnutí o zajištění a případně též majetek, který bude při výkonu
takového rozhodnutí sepsán, po oznámení usnesení převedl na jiného nebo jej zatížil anebo aby
jej záměrně poškozoval nebo ničil. Dále mu uloží, aby předsedovi senátu a v přípravném řízení
státnímu zástupci do 15 dnů od oznámení usnesení a u následně sepsaného majetku v jimi
stanovené lhůtě sdělil, zda a kdo má k zajištěnému majetku předkupní nebo jiné právo nebo zda
je jiným způsobem omezen výkon práva s ním nakládat,

§48 Zajištění nároku poškozeného

Soud a v přípravném řízení státní zástupce zajištění zruší, … uplynuly-li čtyři měsíce ode
dne, kdy nabyl právní moci rozsudek, jímž byl obžalovaný uznán vinným, nebo ode dne, kdy
nabylo právní moci usnesení, jímž byla věc postoupena jinému orgánu.

Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po
uplynutí 30 dnů od právní moci takového rozhodnutí.

§51b Přístup k utajovaným informacím

Ten, kdo toto poučení provedl, založí písemný záznam o poučení do trestního spisu a jeho kopii
zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

§61 Navrácení lhůty

Zmešká-li obviněný nebo jeho obhájce z důležitých důvodů lhůtu k podání opravného
prostředku, povolí mu, nestanoví-li zákon jinak, orgán, jemuž přísluší o opravném prostředku
rozhodovat, navrácení lhůty. O navrácení lhůty je třeba požádat do tří dnů od pominutí
překážky. Nebyl-li opravný prostředek ještě podán, je třeba jej se žádostí spojit. Jde-li o odvolání
proti rozsudku, je možno odvolání odůvodnit ještě ve lhůtě osmi dnů od doručení usnesení o
povolení navrácení lhůty.
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§64 Doručování do vlastních rukou

Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této
lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení
zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování.

Je-li doručení podle odstavce 4 vyloučeno, musí to odesílatel na zásilce nápadně vyznačit.
Doručující orgán v takovém případě vrátí písemnost odesílateli po marném uplynutí lhůty
deseti dnů ode dne jejího uložení.

§68 Vazba

Vzít do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje dvě léta, nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice
nepřevyšuje tři léta.

§69 Příkaz k zatčení

Policejní orgán, který obviněného na základě příkazu zatkl, je povinen ho neodkladně,
nejpozději však do 24 hodin, dodat soudu, jehož soudce příkaz vydal, nebo na místo
umožňující tomuto soudu provést výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení; není-li
to výjimečně možné vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, musí být obviněný dodán
nejpozději 24 hodin od zatčení jinému věcně příslušnému soudu. Nestane-li se tak, musí být
obviněný propuštěn na svobodu.

Soudce soudu, který příkaz k zatčení vydal, musí obviněného neprodleně vyslechnout,
rozhodnout o vazbě a toto rozhodnutí oznámit obviněnému do 24 hodin od doby, kdy byl
obviněný dodán na místo výslechu. …

Není-li obviněnému rozhodnutí o vazbě oznámeno do 24 hodin od doby, kdy byl dodán na
místo výslechu, musí být propuštěn na svobodu.

§71a Žádost o propuštění z vazby
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Obviněný má právo kdykoli po právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby žádat o propuštění z
vazby. Za žádost o propuštění z vazby se považuje i návrh obviněného na přijetí některého z
opatření nahrazujících vazbu. O takové žádosti musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu.
Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní jiné důvody, opakovat až po
uplynutí 30 dnů od právní moci posledního rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho žádost o
propuštění z vazby, nebo kterým bylo rozhodnuto o dalším trvání vazby nebo o změně důvodů
vazby.

 

§72 Rozhodování o dalším trvání vazby

Soud je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy u něj byla podána obžaloba proti
obviněnému, který je ve vazbě, nebo návrh na schválení dohody o vině a trestu sjednané s
obviněným, který je ve vazbě, nebo kdy mu byl doručen spis na základě rozhodnutí o
postoupení nebo přikázání věci obviněného, který je ve vazbě, rozhodnout, zda se obviněný
ponechává i nadále ve vazbě, nebo zda se z vazby propouští; jinak musí být obviněný
neprodleně propuštěn z vazby.

Jestliže tříměsíční lhůta pro rozhodnutí soudu o dalším trvání vazby skončí v průběhu řízení
o opravném prostředku před nadřízeným soudem, je k rozhodnutí o ponechání obviněného ve
vazbě nebo o jeho propuštění z vazby příslušný tento nadřízený soud;

§72a Nejvyšší přípustná doba trvání vazby

Celková doba trvání vazby v trestním řízení nesmí přesáhnout

jeden rok, je-li vedeno trestní stíhání pro přečin,

dva roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zločin,

tři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin,

čtyři roky, je-li vedeno trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin, za který lze podle trestního
zákona uložit výjimečný trest.

Vazba z důvodu uvedeného v §67 písm. b) může trvat nejdéle tři měsíce.
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§73a Peněžitá záruka

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.

§73e Příprava vazebního zasedání

Rozhoduje-li se o vazbě zadrženého nebo zatčeného obviněného, obhájce se vyrozumí, je-li ve
lhůtě 24 hodin, v níž nejpozději musí být rozhodnuto o vazbě, dosažitelný.

§75 Zadržení obviněného policejním orgánem

Návrh musí být podán tak, aby obviněný mohl být nejpozději do 48 hodin od zadržení
odevzdán soudu, jinak musí být propuštěn na svobodu.

§76 Zadržení osoby podezřelé

Návrh musí policejní orgán podat bez odkladu, aby osoba zadržená podle tohoto zákona mohla
být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od tohoto zadržení; jinak musí být propuštěna
na svobodu.

§76a Příkaz k zadržení

Policejní orgán, který podezřelou osobu na základě příkazu zadržel, je povinen jí neprodleně
doručit opis usnesení o zahájení trestního stíhání, vyslechnout ji a s protokolem o jejím výslechu
a dalším důkazním materiálem předat státnímu zástupci tak, aby státní zástupce mohl případně
podat návrh na její vzetí do vazby do 48 hodin od zadržení; jinak musí být taková osoba
propuštěna na svobodu.

§77 Rozhodnutí o zadržené osobě
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Nenařídil-li státní zástupce propuštění zadržené osoby na podkladě materiálů mu došlých,
popřípadě po jejím opětovném výslechu, je povinen odevzdat ji ve lhůtě 48 hodin od
zadržení soudu s návrhem na vzetí do vazby.

Soudce je povinen vyslechnout zadrženou osobu (odstavec 1) a do 24 hodin od doručení
návrhu státního zástupce rozhodnout o jejím propuštění na svobodu anebo rozhodnout, že ji
bere do vazby.

Překročení doby 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce na vzetí do vazby je vždy
důvodem rozhodnutí o propuštění obviněného na svobodu.

§79c Zajištění zaknihovaných cenných papírů

V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, může o zajištění zaknihovaných cenných
papírů rozhodnout též policejní orgán. Do 48 hodin je povinen své rozhodnutí předložit
státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší.

usnesení o zajištění zaknihovaných cenných papírů se tomu, komu byly zaknihované cenné
papíry zajištěny, zakáže, aby po oznámení usnesení zaknihované cenné papíry převedl na
někoho jiného nebo je zatížil, a uloží se mu, aby orgánu činnému v trestním řízení, který
rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k zaknihovaným
cenným papírům předkupní nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen výkon práva s
nimi nakládat, s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§66).

§79d Zajištění nemovitosti

Předchozího souhlasu státního zástupce není třeba v naléhavých případech, které nesnesou
odkladu. Policejní orgán je v takovém případě povinen do 48 hodin své rozhodnutí předložit
státnímu zástupci, který s ním buď vysloví souhlas, nebo je zruší.

V usnesení o zajištění nemovitosti se tomu, komu byla nemovitost zajištěna, zakáže, aby po
oznámení usnesení nemovitost převedl na jiného nebo ji zatížil anebo aby ji záměrně
poškozoval nebo ničil, a uloží se mu, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o
zajištění, do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k nemovitosti předkupní
nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat, s upozorněním
na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§66).

§79e Zajištění nehmotné věci
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Tomu, komu byla nehmotná věc zajištěna, se dále uloží, aby orgánu činnému v trestním řízení,
který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k nehmotné
věci předkupní nebo jiné právo nebo zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat,
a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytnout odpovídající plnění,
s upozorněním na následky nevyhovění takové výzvě ve stanovené lhůtě (§66).

§83 Příkaz k domovní prohlídce

Příkaz k domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se osobě, u
níž se prohlídka koná, při prohlídce, a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po odpadnutí
překážky, která brání doručení.

§85b Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků

Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy zástupce Komory odmítl udělit souhlas k
seznámení se s obsahem listin, ohledně kterých se navrhovatel podle odstavce 4 domáhá
nahrazení souhlasu zástupce Komory k seznámení se s jejich obsahem.

§88 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská
adresa či zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude
odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři
měsíce;

Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu telekomunikačního
provozu může soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení na návrh státního zástupce
soudce krajského soudu dobu trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců.

Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu, délku trvání odposlechu a datum jeho ukončení. Součástí
informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace
Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu.
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§88a Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním
provozu, a údaj o období, jehož se tento příkaz týkal. Součástí informace je poučení o právu
podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na
přezkoumání zákonnosti příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu.

§88n Trvání předběžných opatření

Obviněný má právo kdykoli žádat o zrušení předběžného opatření. O takové žádosti musí
předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce bez zbytečného odkladu rozhodnout.
Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po
uplynutí tří měsíců od právní moci rozhodnutí.

§104 Svědečné

Svědek má nárok na náhradu nutných výdajů podle zvláštního právního předpisu upravujícího
cestovní náhrady a prokázaného ušlého výdělku (svědečné). Nárok zaniká, neuplatní-li jej
svědek do tří dnů po svém výslechu nebo po tom, co mu bylo sděleno, že k výslechu nedojde;
na to musí být svědek upozorněn.

§111 Použití zvláštních předpisů o znalcích

Výši znalečného určí ten, kdo znalce přibral, a v řízení před soudem předseda senátu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od vyúčtování znalečného.

Znalečné je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jeho přiznání, nejpozději do 30 dnů.

§117 Vyšetření duševního stavu

Pozorování duševního stavu nemá trvat déle než dva měsíce; do té doby je třeba podat
posudek. Na odůvodněnou žádost znalců může soud a v přípravném řízení na návrh státního
zástupce soudce tuto lhůtu prodloužit, nikoli však více než o jeden měsíc.
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§128 Vyhlášení rozsudku

Rozsudek se vyhlásí zpravidla hned po skončení jednání, které rozsudku předcházelo; není-li to
možné, lze pro vyhlášení rozsudku jednání odročit na dobu nejdéle tří dnů.

§129 Vyhotovení rozsudku

Jestliže nebyl rozsudek písemně vyhotoven již v poradě, předseda senátu nebo jím pověřený
soudce, který byl členem senátu, jej vyhotoví a předá k doručení

v řízení před okresními soudy a krajskými soudy jako soudy druhého stupně ve vazebních
věcech do pěti pracovních dnů a v ostatních věcech do deseti pracovních dnů,

v řízení před krajskými soudy jako soudy prvního stupně, vrchními soudy a před Nejvyšším
soudem ve vazebních věcech do deseti pracovních dnů a v ostatních věcech do dvaceti
pracovních dnů.

Prodlouží-li lhůtu o více jak dalších dvacet pracovních dnů, písemně zdůvodní, proč nebylo
možné stanovit lhůtu kratší. Jinak postupuje podle odstavce 4.

§143 Lhůta a místo k podání (stížnost)

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od
oznámení usnesení (§137); jestliže se usnesení oznamuje jak obviněnému, tak i jeho zákonnému
zástupci nebo obhájci, běží lhůta od toho oznámení, které bylo provedeno nejpozději.

§146a Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo
policejního orgánu

O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce … rozhoduje zpravidla do pěti dnů po
uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným osobám soud, v jehož obvodu je činný státní
zástupce, který napadené rozhodnutí vydal.
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§151 Náklady trestního řízení, jež nese stát

Obhájce, který byl obviněnému ustanoven, má vůči státu nárok na odměnu a náhradu hotových
výdajů podle zvláštního předpisu. Nárok je třeba uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy se
obhájce dozvěděl, že povinnost obhajovat skončila, jinak nárok zaniká;

O výši odměny a náhradě hotových výdajů rozhodne na návrh obhájce orgán činný v trestním
řízení, který vedl řízení v době, kdy obhájci povinnost obhajovat skončila, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do dvou měsíců od podání návrhu.

Odměnu a náhradu hotových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich přiznání,
nejpozději do 30 dnů.

§155 Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši

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.

§158 Postup před zahájením trestního stíhání

O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve
kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl.
Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci.

§158c Předstíraný převod

Nesnese-li věc odkladu, lze předstíraný převod provést i bez povolení. Policejní orgán je však
povinen o povolení bezodkladně dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin neobdrží, je
povinen provádění předstíraného převodu ukončit a informace, které se v této souvislosti
dozvěděl, nijak nepoužít.
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O předstíraném převodu sepíše policejní orgán záznam, který do 48 hodin doručí státnímu
zástupci.

§158d Sledování osob a věcí

Žádost musí být odůvodněna podezřením na konkrétní trestnou činnost a, jsou-li známy, též
údaji o osobách či věcech, které mají být sledovány. V povolení musí být stanovena doba, po
kterou bude sledování prováděno a která nesmí být delší než šest měsíců. Tuto dobu může
ten, kdo sledování povolil, na základě nové žádosti písemně prodloužit vždy na dobu nejvýše
šesti měsíců.

Nesnese-li věc odkladu a nejde-li o případy uvedené v odstavci 3, lze sledování zahájit i bez
povolení. Policejní orgán je však povinen o povolení bezodkladně dodatečně požádat, a pokud
je do 48 hodin neobdrží, je povinen sledování ukončit, případný záznam zničit a informace,
které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.

§158e Použití agenta

Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje potřebné pro
posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu se zákonem.
Tyto údaje je povinen pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, posuzovat, a pominou-li
důvody pro použití agenta, dá policejnímu orgánu pokyn k bezodkladnému ukončení činnosti
agenta.

§159 Skončení prověřování

Policejní orgán je povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

do dvou měsíců od jejich přijetí, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce, v níž se
nekoná zkrácené přípravné řízení,

do tří měsíců, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního soudu, a

do šesti měsíců, jde-li o věc patřící v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu.
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§159a Odložení nebo jiné vyřízení věci

Usnesení o odložení věci musí být doručeno poškozenému, pokud je znám. Usnesení o odložení
věci podle odstavců 1 až 5 musí být doručeno do 48 hodin státnímu zástupci.

§159b Dočasné odložení trestního stíhání

Jestliže to je třeba k objasnění trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, nebo jiného úmyslného trestného činu, anebo zjištění jejich pachatelů, může policejní
orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odložit zahájení trestního stíhání na nezbytnou
dobu, nejdéle však o dva měsíce.

Trvají-li důvody, pro které bylo trestní stíhání podle odstavce 1 dočasně odloženo, může státní
zástupce na návrh policejního orgánu vyslovit souhlas s prodloužením lhůty uvedené v odstavci
1 nejvýše o další dva měsíce, a to i opakovaně.

O dočasném odložení trestního stíhání policejní orgán vyhotoví záznam, jehož opis do 48
hodin zašle státnímu zástupci.

§166 Skončení vyšetřování

Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání
obžaloby, umožní obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který podal návrh podle §43 odst.
3, pokud jsou pobyt nebo sídlo tohoto poškozeného známé, v přiměřené době prostudovat spisy
a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní obviněného, jeho obhájce a
poškozeného nejméně tři dny předem.

§167 Skončení vyšetřování

Policejní orgán je povinen skončit vyšetřování nejpozději

do dvou měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o věc patřící do příslušnosti samosoudce,

do tří měsíců od zahájení trestního stíhání, jde-li o jinou věc patřící do příslušnosti okresního
soudu.
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Ve věcech, v nichž nebylo ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 vyšetřování skončeno, je státní
zástupce povinen v rámci dozoru nejméně jednou za měsíc provést prověrku věci, a pokud je
to třeba, uložit policejnímu orgánu povinnost provést konkrétní úkony.

§170 Skončení vyšetřování

Policejní orgán je povinen skončit vyšetřování nejpozději do šesti měsíců od zahájení
trestního stíhání.

§172 Zastavení trestního stíhání

V trestním stíhání, které bylo zastaveno z některého důvodu uvedeného v odstavci 2, se
pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o zastavení
trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá.

§174 Dozor státního zástupce

Kromě oprávnění uvedených v §157 odst. 2 je při výkonu dozoru státní zástupce oprávněn

rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí a opatření policejního orgánu, která může
nahrazovat vlastními; u usnesení o odložení věci může tak učinit do 30 dnů od doručení;
jestliže rozhodnutí policejního orgánu nahradil vlastním rozhodnutím jinak než na podkladě
stížnosti oprávněné osoby proti usnesení policejního orgánu, je proti jeho rozhodnutí přípustná
stížnost ve stejném rozsahu jako proti rozhodnutí policejního orgánu,

§174a Dozor státního zástupce

Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších
státních zástupců o nestíhání podezřelého podle §159d odst. 1, o zastavení trestního stíhání
nebo o postoupení věci.

§179b Zkrácené přípravné řízení
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Podezřelého ze spáchání trestného činu je třeba vyslechnout a nejpozději na počátku výslechu
mu sdělit, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku
spatřován. O tomto úkonu orgán konající zkrácené přípravné řízení učiní záznam do protokolu.
Opis záznamu doručí podezřelému a jeho obhájci; policejní orgán zašle opis záznamu do 48
hodin též státnímu zástupci.

Zkrácené přípravné řízení musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy
policejní orgán sdělil podezřelému, ze spáchání jakého skutku je podezřelý a jaký trestný čin je
v tomto skutku spatřován (§179b odst. 3).

§179e Zkrácené přípravné řízení

Jestliže je státnímu zástupci předána zadržená podezřelá osoba a státní zástupce ji nepropustí
na svobodu, předá ji nejpozději do 48 hodin od zadržení soudu spolu s návrhem na
potrestání nebo s návrhem na schválení dohody o vině a trestu; jinak rozhodne o zahájení
trestního stíhání a předloží soudu návrh na rozhodnutí o vazbě obviněného.

§179f Zkrácené přípravné řízení

Není-li zkrácené přípravné řízení skončeno ve lhůtě uvedené v §179b odst. 4, státní zástupce s
přihlédnutím k okolnostem případu … a) prodlouží lhůtu, v níž je třeba zkrácené přípravné řízení
skončit, nejvýše však o deset dnů, v případě sjednávání dohody o vině a trestu (§179b odst.
5) nejvýše o třicet dnů,

§179g Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

V rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se stanoví zkušební doba na
šest měsíců až dva roky, v případě rozhodnutí podle odstavce 2 až na pět let. Zkušební
doba počíná právní mocí tohoto rozhodnutí.

§179h Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

Výjimečně může státní zástupce vzhledem k okolnostem případu a osobě podezřelého ponechat
podmíněné odložení podání návrhu na potrestání v platnosti a prodloužit zkušební dobu až o
jeden rok; zkušební doba však nesmí překročit pět let.
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§181 Řízení před soudem

Předseda senátu je povinen v řízení před okresním soudem ve lhůtě tří týdnů a před krajským
soudem jako soudem prvního stupně ve lhůtě tří měsíců od podání obžaloby nařídit ve věci
hlavní líčení, předběžné projednání obžaloby nebo učinit jiný úkon směřující k rozhodnutí věci,
včetně pověření probačního úředníka k úkonům směřujícím k rozhodnutí o podmíněném
zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání anebo jinému rozhodnutí věci mimo
hlavní líčení.

§198 Nařízení hlavního líčení

Den hlavního líčení stanoví předseda senátu tak, aby obžalovaný od doručení předvolání, státní
zástupce a obhájce od vyrozumění měli alespoň lhůtu pěti pracovních dnů k přípravě.

§233 Příprava veřejného zasedání

Den veřejného zasedání stanoví předseda senátu tak, aby osobě, která k veřejnému zasedání
dala svým návrhem podnět, osobě, která může být přímo dotčena rozhodnutím, obhájci nebo
zmocněnci těchto osob, jakož i státnímu zástupci zbývala od doručení předvolání k veřejnému
zasedání nebo od vyrozumění o něm alespoň pětidenní lhůta k přípravě.

§248 Lhůta a místo podání (odvolání)

Odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od doručení
opisu rozsudku.

§251 Řízení u soudu prvního stupně

Nesplňuje-li odvolání státního zástupce, odvolání, které podal za obžalovaného jeho obhájce,
nebo odvolání, které podal za poškozeného nebo za zúčastněnou osobu jejich zmocněnec,
náležitosti obsahu odvolání podle §249 odst. 1, vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili
ve lhůtě pěti dnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude odvolání odmítnuto
podle §253 odst. 3.
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Nemá-li obžalovaný, který podal odvolání nesplňující náležitosti obsahu odvolání podle §249
odst. 1, obhájce, vyzve ho předseda senátu k odstranění vad ve lhůtě osmi dnů a poskytne
mu k odstranění vad odvolání potřebné poučení.

§257 Rozhodnutí odvolacího soudu

V odvolacím řízení, v kterém bylo zastaveno trestní stíhání z některého důvodu uvedeného v
odstavci 2, se však pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení
o zastavení trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá.

§265e Lhůta a místo podání (dovolání)

Dovolání se podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od
doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

§265h Řízení u soudu prvního stupně (dovolání)

Nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo dovolání obviněného podané jeho
obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle §265f odst. 1, vyzve je předseda senátu, aby vady
odstranili ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude
dovolání odmítnuto podle §265i odst. 1 písm. d).

Dospěje-li předseda senátu na podkladě dovolání a obsahu spisů k závěru, že by měl být
odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným
návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o takovém návrhu rozhodne usnesením
nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li v mezidobí již dokončeno řízení u
soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení.

§266a Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní

Podanou stížnost pro porušení zákona, která nebyla odůvodněna, je ministr spravedlnosti
povinen odůvodnit do 14 dnů od jejího podání.
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§275 Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní

Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud
rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

§314b Řízení před samosoudcem

Byl-li soudu s doručením návrhu předán zadržený podezřelý, soudce jej do 24 hodin
vyslechne jako obviněného, zejména k okolnostem zadržení a důvodům vazby, dále k tomu,
které skutečnosti považuje za nesporné, a zda souhlasí s tím, aby takové skutečnosti nebyly v
hlavním líčení dokazovány.

§314g Trestní příkaz

Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho doručení.

§322 Odklad výkonu trestu

Výkon trestu odnětí svobody na těhotné ženě a na matce novorozeného dítěte předseda senátu
odloží na dobu jednoho roku po porodu.

§323 Odklad výkonu trestu

Výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok může předseda senátu z důležitých
důvodů odložit, a to na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí
uvedené v §321 odst. 1.

Další odklad výkonu takového trestu nebo jeho odklad na dobu delší než tři měsíce může
povolit předseda senátu, a to jen výjimečně ze zvlášť důležitých důvodů, zejména mohl-li by
výkon trestu mít pro odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky. Odklad lze však
povolit nejdéle na dobu šesti měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v
§321 odst. 1.
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§328 Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků

Předseda senátu odloží nebo přeruší výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího šest
měsíců, je-li odsouzený povolán k výkonu základní vojenské služby.

§329 Podmíněné odsouzení

Jestliže předseda senátu nepověří výkonem kontroly probačního úředníka, v pravidelných
termínech, nejpozději jedenkrát za šest měsíců, zjišťuje, zda podmíněně odsouzený vede
řádný způsob života a dodržuje omezení, která mu byla rozsudkem uložena.

§331 Podmíněné odsouzení

Byla-li žádost odsouzeného o podmíněné propuštění zamítnuta, může ji odsouzený opakovat
teprve po uplynutí šesti měsíců od zamítavého rozhodnutí, ledaže by žádost byla zamítnuta
jen proto, že dosud neuplynula lhůta stanovená v zákoně pro podmíněné propuštění.

Pokud bylo rozhodnuto, aby podmíněně propuštěný odsouzený složil na účet soudu částku
určenou na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, může předseda senátu na žádost
odsouzeného z důležitých důvodů … a) odložit složení této částky, a to na dobu nejvýše šesti
měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, nebo

§333 Podmíněné propuštění

Nebrání-li tomu důležité důvody, je třeba o návrhu nebo žádosti rozhodnout nejpozději do 30
dnů od jejich doručení soudu.

§336 Výkon trestu obecně prospěšných prací

V rozhodnutí podle odstavce 2 soud odsouzeného zároveň poučí o jeho povinnosti dostavit se
do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko Probační a mediační služby v obvodu
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okresního soudu, v němž má být trest obecně prospěšných prací vykonán, za účelem projednání
podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací a o jeho povinnosti dostavit se v den
stanovený probačním úředníkem pověřeným kontrolou nad výkonem tohoto trestu na obecní
úřad nebo instituci, u nichž má obecně prospěšné práce vykonávat, za účelem nástupu výkonu
trestu.

§341 Výkon peněžitého trestu

Jakmile se stal vykonatelným rozsudek, podle něhož je odsouzený povinen zaplatit peněžitý
trest, vyzve předseda senátu odsouzeného, aby jej zaplatil do patnácti dnů, a upozorní ho, že
jinak bude zaplacení vymáháno.

§342 Výkon peněžitého trestu

Na žádost odsouzeného může předseda senátu z důležitých důvodů

odložit výkon peněžitého trestu, a to na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy rozsudek
nabyl právní moci, nebo

povolit splácení peněžitého trestu po částkách tak, aby byl celý zaplacen nejpozději do
jednoho roku ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci.

§343 Výkon peněžitého trestu

Předseda senátu nařídí, aby peněžitý trest byl vymáhán, nezaplatí-li jej odsouzený

do patnácti dnů poté, co byl k zaplacení vyzván,

do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo povolené
splácení byly odvolány, nebo …

Nepřikročí-li poškozený k vymáhání svého nároku do tří měsíců ode dne, kdy nabyl právní
moci rozsudek, jímž byl peněžitý trest uložen, může být peněžitý trest vymáhán bez ohledu na
nárok poškozeného.
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§344b Zajištění výkonu peněžitého trestu

Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

§346 Výkon trestu propadnutí majetku

Takovou žádost je možno podat jen do tří měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci, a
jde-li o prostředky nebo věci, které byly prováděním trestu propadnutí majetku postiženy teprve
později, do jednoho měsíce od doby, kdy se tak stalo.

§349 Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku

Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po
uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí.

§350b Výkon trestu vyhoštění

Nehrozí-li obava, že odsouzený, který je na svobodě, se bude skrývat nebo jinak mařit výkon
trestu vyhoštění, může mu předseda senátu poskytnout přiměřenou lhůtu k obstarání jeho
záležitostí. Tato lhůta nesmí být delší než jeden měsíc ode dne, kdy rozsudek nabyl právní
moci.

Lhůtu uvedenou v odstavci 2 může předseda senátu na žádost odsouzeného i opakovaně
prodloužit, nejdéle však na 180 dnů ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci, jestliže
odsouzený prokáže, že učinil všechny úkony potřebné k obstarání cestovních dokladů a dalších
náležitostí potřebných k vycestování, avšak dosud nemůže z České republiky vycestovat.

§350g Vyhošťovací vazba

Nebyl-li občan Evropské unie anebo jeho rodinný příslušník bez ohledu na státní příslušnost
vyhoštěn do dvou let od pravomocného uložení trestu vyhoštění, předseda senátu ověří, zda
nenastaly skutečnosti, pro které trest vyhoštění nelze uložit.
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§353 Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení

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.

§354 Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon

Je-li osoba, které byla uložena zabezpečovací detence, při pobytu na svobodě nebezpečná pro
své okolí, nebo je-li obava, že taková osoba, která je na svobodě, uprchne, anebo je-li zde jiný
důležitý důvod, nařídí předseda senátu bezodkladně její dodání do ústavu pro výkon
zabezpečovací detence; jinak jí může poskytnout přiměřenou lhůtu k obstarání jejích záležitostí,
která však nesmí být delší než jeden měsíc ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí
uvedené v odstavci 1.

§357 Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence

Okresní soud, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací detence, ve kterém se
zabezpečovací detence vykonává, na podkladě vyžádaných zpráv sleduje výkon zabezpečovací
detence a nejméně jednou za dvanáct měsíců, a jde-li o mladistvého, nejméně jednou za
šest měsíců od započetí výkonu zabezpečovací detence nebo od předchozího rozhodnutí o
jejím trvání, přezkoumá, zda důvody pro její další pokračování trvají.

Byla-li žádost osoby, na níž se vykonává zabezpečovací detence, zamítnuta, může ji tato osoba,
neuvede-li v ní jiné důvody, opakovat až po uplynutí šesti měsíců od právní moci rozhodnutí.

§361 Vymáhání pořádkové pokuty

Jakmile se stane vykonatelným usnesení, jímž byla uložena pořádková pokuta, vyzve policejní
orgán, státní zástupce nebo předseda senátu, který pokutu uložil, osobu, jíž byla uložena, aby
pokutu zaplatila do patnácti dnů, a upozorní ji, že jinak bude zaplacení vymáháno.
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§365 Zahlazení odsouzení

Byla-li žádost o zahlazení odsouzení zamítnuta, může být znovu podána teprve po uplynutí
jednoho roku, ledaže by byla zamítnuta jen proto, že dosud neuplynula doba zákonem
stanovená pro zahlazení.
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