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částka 5

PŘÍLOHA č. 3
vnitřního a kancelářského řádu
pro okresní, krajské a vrchní soudy
Příloha č. 3 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy
OZNÁMENÍ
VÝSLEDKU TRESTNÍHO STÍHÁNÍ
B. č.
1.

Heslo
Advokáti, advokátní koncipienti

Trestný čin

Kdo se vyrozumívá

úmyslné tr. činy s připojením opisu Česká advokátní komora
rozsudku
Ministerstvo spravedlnosti
- justiční odbor

2.

Cizinci

všechny trestné činy s připojením Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, PPČR - cizinecký
opisu rozsudku
odbor

3.

Měna

trestné činy proti měně podle § 140 a Česká národní banka
144 tr. zák.

4.

Notáři, notářští koncipienti a kandidáti

úmyslné tr. činy s připojením opisu Notářská komora České republiky
rozsudku
Ministerstvo spravedlnosti
- justiční odbor

4a.

Exekutoři, exekutorští koncipienti a
kandidáti

úmyslné tr. činy s připojením opisu Exekutorská komora České republirozsudku
ky
Ministerstvo spravedlnosti
- justiční odbor

4b.

Insolvenční správci

úmyslné tr. činy páchané v sou- Ministerstvo spravedlnosti
vislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, nebo jiný úmyslný - justiční odbor
trestný čin proti hospodářské kázni
s připojením opisu rozsudku

5.

Ohrožení výchovy

trestné činy podle šesté hlavy tr. zák. oddělení pověřené péčí o mládež
s výjimkou tr. činů podle § 210 tr. příslušné podle místa bydliště nezletilého
zák.
všechny trestné činy, kde vzhledem
k okolnostem činu nebo osobě
pachatele byly zjištěny skutečnosti, zakládající ohrožení řádné výchovy nezletilého

6.

Osoby, kterým byl v důsledku tohoto všechny trestné činy
trestního řízení odebrán cestovní pas
a tato skutečnost je dokumentována
ve spise

7.

Poslanci (senátoři)
Parlamentu

Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie

všechny trestné činy s připojením Předsednictvo příslušné komory
opisu rozsudku
Krajský úřad

obecních a krajských zastupitelstev
předseda soudu, u kterého je přísedící činný

8.

Přísedící

všechny trestné činy

9.

Příslušníci Policie ČR

všechny trestné činy s opisem roz- oddělení personální práce a vzdělásudku
vání Policejního prezidia ČR

10.

Příslušníci a zaměstnanci Vězeňské všechny trestné činy s opisem roz- ředitel příslušného útvaru Vězeňské
služby
služby
sudku
personální útvar generálního ředitelství Vězeňské služby

10a

Řidiči motorového vozidla

všechny trestné činy, spáchané jedná- obecní úřad obce s rozšířenou půním popsaném v příloze k zákonu o sobností místa trvalého pobytu odprovozu na pozemních komunikacích souzeného řidiče
č. 361/2000 Sb., s opisem rozsudku
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Kdo se vyrozumívá

trestný čin, jímž byl někdo usmrcen zdravotní pojišťovna poškozeného
nebo poraněn

11.

Sociální zabezpečení

12.

Soudci z povolání, státní zástupci, všechny trestné činy s opisem roz- předseda příslušného soudu (u soudjustiční a právní čekatelé a ostatní sudku
ců okresních soudů i předseda přízaměstnanci soudů a státních zastupislušného krajského soudu), vedoucí
státní zástupce, Ministerstvo spravetelství
dlnosti

13.

Soukromé podnikání

všechny trestné činy s opisem roz- Orgán příslušný k registraci podnisudku
katelské činnosti

14.

Státní orgány - všichni zaměstnanci

všechny trestné činy s opisem roz- orgán, který vede správu osobních a
sudku
mzdových věcí zaměstnanců,

15.

Strážníci obecní (městské) policie

všechny trestné činy

16.

Úsek celnictví

trestné činy, jimiž byly porušeny Generální ředitelství cel
celní předpisy (přičemž celními předpisy se rozumí zákony a další obecně
závazné právní předpisy, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny.)

Ministerstvo vnitra - sekce správních agend

16a. Příslušníci a zaměstnanci Celní sprá- všechny trestné činy s opisem roz- personální útvar Generálního ředitelvy ČR
sudku
ství cel
17.

Ozbrojené síly
- vojáci v činné
z povolání)

územní vojenská správa příslušná
podle místa posledního trvalého
(vojáci o pravomocném odsouzení s připojepobytu
ním opisu rozsudku
velitel (náčelník) příslušného vojeno vzetí do vazby příslušníka ozbrojeského útvaru
ných sil nebo ozbrojeného sboru
podávají se zprávy:

službě

o schválení narovnání
o podmíněném zastavení trestního
stíhání
18.

Vyznamenané osoby

všechny trestné činy

Kancelář prezidenta republiky

19.

Znalci a tlumočníci

trestné činy související s výkonem předseda příslušného krajského soufunkce s opisem rozsudku
du a Ministerstvo spravedlnosti

20.

Finanční zájmy Evropských společenství

trestné činy poškozování finančních Ministerstvo financí
zájmů Evropských společenství podle - odbor kontroly
§ 129a tr. zák., resp. poškození finančních zájmů Evropských společenství podle § 260 trestního zákoníku, podplácení podle § 161 odst. 2
písm. b) a nepřímého úplatkářství
podle § 162 odst. 2 tr. zák., resp.
podplácení podle § 332 odst. 2
písm. b) tr. zákoníku a nepřímého
úplatkářství podle § 333 odst. 2 tr.
zákoníku, účasti na zločinném spolčení podle § 163a tr. zák., resp. účasti
na organizované zločinecké skupině
podle § 361 tr. zákoníku, podílnictví
podle § 251 tr. zák. a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a
tr. zák., resp. podílnictví podle § 214
tr. zákoníku a legalizace výnosů
z trestné činnosti podle § 216 tr. zákoníku,
spáchané
v souvislosti
s finančními zájmy Evropských společenství s připojením opisu rozsudku

