
 
 

VÝKON ROZHODNUTÍ V TRESTNÍCH VĚCECH (§ 53-102e) 

Oddíl první 

Obecná ustanovení (§ 53-57) 

§ 53 

(1) Předseda senátu (samosoudce) soudu, který rozhodoval v trestní věci v 1. stupni, je povinen dbát o to, 

aby rozhodnutí soudu, jakmile se stalo vykonatelným, bylo vykonáno rychle a podle zákona tak, aby výkon trestu 

následoval co nejrychleji po spáchání činu a tím bylo dosaženo účelu trestu. 

(2) Jestliže rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným jen zčásti, učiní předseda senátu 

(samosoudce) všechna opatření, aby bylo neprodleně v této části vykonáno. 

§ 54 

Jestliže trestní stíhání obviněného, který je ve vazbě, skončilo jinak než odsouzením k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody nebo byl-li uložen trest odnětí svobody, který nepřevyšuje dobu vazby, soud ihned propustí 

obviněného na svobodu, ledaže by státní zástupce podal proti rozhodnutí stížnost s odkladným účinkem (§ 74 

odst. 2 tr. ř.). Skončilo-li takto trestní stíhání rozhodnutím soudu II. stupně, zařídí propuštění obviněného z vazby 

neprodleně předseda senátu tohoto soudu. Příslušné věznici musí být doručen i stejnopis rozhodnutí soudu o 

propuštění z vazby. 

§ 55 

Nařízení, která se týkají výkonu vazby, trestu nebo ochranných opatření, musí být vlastnoručně podepsána 

tím, kdo je vydal, a opatřena kulatým úředním razítkem. Opisy rozsudků a usnesení soudu odesílané orgánům a 

zájmovým sdružením občanů s nařízením jejich výkonu, popř. se žádostí o spolupůsobení při jejich výkonu, musí 

být vždy opatřeny doložkou o právní moci (vykonatelnosti). 

§ 56 

(1) Předseda senátu (samosoudce) vždy využije činnosti Probační a mediační služby k výkonu dohledu nad 

chováním obviněného, mladistvého obviněného a dítěte mladšího 15 let v případech, kdy byl dohled vysloven, a 

to zejména při nahrazení vazby probačním dohledem, ke sledování a kontrole obviněného či odsouzeného v 

průběhu zkušební doby a dále k zajišťování podmínek pro ukládání a ke kontrole výkonu trestu obecně 

prospěšných prací. 

(2) Takové činnosti Probační a mediační služby může využít i v případech podmíněného zastavení 

trestního stíhání, podmíněného odsouzení a podmíněného propuštění bez uložení dohledu a v případě trestu 

zákazu pobytu, pokud to s ohledem na rozsah a povahu zároveň uložených omezení a způsob kontroly považuje 

za nutné, event. při výkonu dalších trestů nespojených s odnětím svobody a výkonu ochranných opatření. V 

případech fakultativního využití si vždy předem ověří momentální vytíženost příslušného střediska a postupuje po 

dohodě s ním. 

(3) Při využití činnosti Probační a mediační služby doručí středisku kopii příslušného rozhodnutí ve věci 

samé s vyznačením doložky právní moci, případně nařízení výkonu příslušného trestu a v případě, kdy to 

považuje za nutné, může stanovit kratší periodicitu zpráv po dobu probace. Stejně tak doručí středisku rozhodnutí 

spojené s ukončením zkušební doby a další rozhodnutí týkající se výkonu trestu. Podle potřeby si může vyžádat k 

nahlédnutí i probační spis. Při využití Probační a mediační služby je třeba věnovat zvláštní pozornost mladistvým 

obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých. 

§ 57 
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Podmíněné zastavení trestního stíhání, schválené narovnání, podmíněné upuštění od 
potrestání s dohledem, podmíněné upuštění od uložení trestního opatření 

a odstoupení od trestního stíhání u osoby mladistvé 

(1) Jakmile nabude právní moci usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání nebo 

rozhodnutí o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem anebo rozhodnutí o podmíněném upuštění od 

uložení trestního opatření a odstoupení od trestního stíhání, vyrozumí soud o svém rozhodnutí (vzorem v. k. ř. č. 

159 a u podmíněného upuštění od potrestání trestním listem) Rejstřík trestů. 

(2) Výkonem kontroly nad chováním obviněného, u něhož došlo k podmíněnému zastavení trestního stíhání 

a odsouzeného, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem anebo u mladistvého bylo 

podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, pověří středisko probační a mediační služby. 

(3) Pověřený zaměstnanec soudu vyrozumí neodkladně o pravomocném rozhodnutí, že se obviněný 

osvědčil nebo že se v trestním stíhání pokračuje, či že bylo rozhodnuto o uložení trestu, Rejstřík trestů. Pokud 

byla přijata záruka zájmového sdružení za chování obviněného, jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, 

nebo za převýchovu odsouzeného, u něhož bylo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, vyrozumí i 

příslušné zájmové sdružení. 

(4) Jestliže soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nerozhodl podle odst. 3, aniž na tom měl 

obviněný vinu, učiní pověřený zaměstnanec do spisu záznam podle § 91 odst. 3 tr. zák. nebo § 308 odst. 2 tr. ř. a 

uvědomí Rejstřík trestů. 

Oddíl druhý 

Výkon trestu odnětí svobody (§ 58-71) 

§ 58 

Nařízení výkonu trestu a trestního opatření u osoby mladistvé 

(1) Výkon trestu odnětí svobody nařídí předseda senátu (samosoudce) písemně, 

a) je-li odsouzený ve vazbě, příslušné věznici, v níž vykonává vazbu, 

b) je-li odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody a mladistvý ve výkonu trestního opatření 

odnětí svobody, příslušné věznici, v níž se vykonává trest nebo trestní opatření, 

c) je-li odsouzený na svobodě, věznici uvedené ve zvláštním seznamu pro území, v němž má 

odsouzený bydliště nebo pobyt (příloha č. 6). Uplatní-li však generální ředitelství Vězeňské služby 

v zájmu rovnoměrného rozmísťování odsouzených prostřednictvím předsedy příslušného soudu 

požadavek na dočasně odchylný postup, je příslušnou věznice uvedená v požadavku. 

(2) Nařízení výkonu trestu, a pokud se dále mluví o trestu odnětí svobody, rozumí se jím podle povahy věci 

též odpovídající trestní opatření podle ZSVM se zašle věznici ve dvojím vyhotovení s připojením opisu rozhodnutí 

soudu prvního stupně opatřeného doložkou právní moci, popř. i soudu druhého stupně opatřeného doložkou 

právní moci, pokud jím byl rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o vině nebo trestu změněn. Nařízení výkonu 

trestu i opis rozhodnutí se zašle o každém odsouzeném zvlášť. Byl-li u podmíněně odsouzeného, u podmíněně 

propuštěného, u odsouzeného k výkonu trestu obecně prospěšných prací nebo u odsouzeného, kterému byl trest 

prominut milostí, nebo amnestií prezidenta republiky pod podmínkou, nařízen výkon trestu odnětí svobody nebo 

jeho zbytku, u peněžitého trestu nařízen náhradní trest odnětí svobody, zašle soud spolu s příslušným rozsudkem 

také usnesení, z něhož je důvod nařízení výkonu trestu odnětí svobody patrný, nebo opis sdělení ministerstva o 

tom, že trest prominutý amnestií nebo milostí prezidenta republiky pod podmínkou se v důsledku porušení 

podmínky vykoná. 
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(3) Byl-li jedním rozsudkem uložen jednak souhrnný trest, jednak samostatný trest odnětí svobody, vyhotoví 

soud pro každý trest samostatné nařízení výkonu trestu a na tresty se hledí jako na jiné, postupně uložené 

samostatné tresty. Opis rozsudku není třeba věznicím zasílat, byl-li trest vykonán započtením vazby, stačí sdělit 

data rozsudku (číslo jednací, den, trestný čin uvedením příslušného paragrafu a výši uloženého trestu). 

(4) V nařízení výkonu trestu je třeba vyznačit den, kdy má odsouzený trest nastoupit, do kterého typu 

věznice je zařazen, započítání vazby nebo trestu, jakož i předchozí tresty odsouzeného s uvedením, zda byly 

vykonány. Započítání vazby nebo trestu provede soud uvedením doby, od kdy do kdy byl odsouzený ve vazbě 

nebo trestu, která se započítává. Den, kdy se nařizuje výkon trestu, je konečným dnem, do kdy se započítává 

vazba odsouzeného, který je toho dne ve vazbě. Předchozí tresty se vyznačují označením soudu, datem a 

spisovou značkou rozsudku, označením trestného činu a uloženého trestu. U osob, které byly již vícekrát 

trestány, se podrobně uvedou jen tresty uložené v posledních deseti letech a z trestů uložených před touto dobou 

jen tresty delší pěti let. Ostatní tresty se uvedou jen celkovým počtem. Byla-li část trestu prominuta cestou milosti 

nebo v důsledku amnestie, je třeba v nařízení výkonu trestu uvést celý trest a část, která z něho byla prominuta. 

Pokud byl zároveň uložen trest vyhoštění, je třeba ho do nařízení výkonu trestu odnětí svobody uvést. Bylo-li 

odsouzenému uloženo ochranné léčení v ústavní formě nebo ochranná výchova, uvede se v nařízení z výkonu 

trestu, do kterého ústavu má být odsouzený po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody dodán. 

§ 59 

Urychlení postupu při nařízení výkonu 

(1) Je-li odsouzený ve vazbě, je nutno výkon trestu nařídit po právní moci rozsudku co nejrychleji. Nabyl-li 

ve skupinových věcech rozsudek právní moci jen u některého z obžalovaných, je nutno nařídit u tohoto 

obžalovaného ihned výkon trestu, aniž by se vyčkalo právní moci rozsudku u ostatních. Nabyl-li rozsudek právní 

moci rozhodnutím soudu druhého stupně, které bylo vyhlášeno v přítomnosti obžalovaného předvedeného z 

vazby, nařídí výkon trestu předseda senátu soudu druhého stupně ihned po vyhlášení rozhodnutí. Není-li dosud 

písemně vyhotoven rozsudek soudu druhého stupně, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve 

výroku o vině a trestu, uvede předseda senátu soudu druhého stupně, v jakém směru byl rozsudek soudu prvního 

stupně změněn. Opis rozsudku soudu druhého stupně zašle v tom případě soud prvního stupně věznici 

dodatečně. 

(2) Není-li odsouzený ve vazbě, je třeba výkon trestu nařídit v nejkratší době, v každém případě před 

uplynutím lhůty, která je odsouzenému poskytnuta podle § 321 odst. 2 tr. ř., popřípadě před uplynutím doby, na 

kterou byl povolen odklad výkonu trestu. Byl-li odklad výkonu trestu povolen poté, co již bylo vydáno nařízení 

výkonu trestu, je třeba o odkladu vyrozumět věznici, které bylo zasláno nařízení výkonu trestu, s uvedením dne, 

kdy povolený odklad končí. 

§ 60 

Další obsah nařízení výkonu trestu 

(1) Byl-li o obviněném opatřen v průběhu trestního řízení posudek znalce psychiatra nebo psychologa, 

zašle soud spolu s nařízením výkonu trestu odnětí svobody též jeho opis. K tomu účelu je třeba již při ustanovení 

znalce vyžádat další opis posudku. Byl-li posudek při hlavním líčení změněn nebo doplněn, je třeba zaslat též 

výpis z protokolu o hlavním líčení, obsahující změnu nebo doplnění posudku. 

(2) V nařízení výkonu trestu odnětí svobody mladistvého, který byl před vzetím do vazby nebo před 

výkonem trestu v ochranné nebo ústavní výchově, soud s přihlédnutím k délce a věku mladistvého případně 

uvede, že po skončení výkonu trestu má být mladistvý vrácen do označeného výchovného zařízení. 

§ 61 

Opatření související s nařízením výkonu trestu 
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(1) Jestliže předseda senátu (samosoudce) rozhodl o započtení vazby nebo trestu, připojí k nařízení 

výkonu trestu opis usnesení, jinak opis usnesení zašle věznici dodatečně až poté, kdy nabylo právní moci. Byla-li 

proti usnesení o započtení vazby nebo trestu podána stížnost, zašle věznici opis rozhodnutí o stížnosti jen tehdy, 

bylo-li původní usnesení změněno. 

(2) Současně s nařízením výkonu trestu vyrozumí předseda senátu (samousoudce) o odsouzení zasláním 

opisu pravomocného rozsudku soud, který v jiné trestní věci téhož odsouzeného uložil trest zákazu činnosti nebo 

zákaz pobytu, trest obecně prospěšných prací, povolil podmíněný odklad výkonu trestu, podmíněně zastavil 

trestní stíhání obviněného nebo podmíněně opustil od jeho potrestání, popř. soud, který rozhodl o podmíněném 

propuštění téhož odsouzeného z jiného trestu, jestliže čin byl spáchán ve zkušební době nebo v době výkonu 

uvedených trestů, který dosud neskončil. Obdobně se postupuje, byl-li čin spáchán v době podmínky, pod kterou 

byl předchozí trest prominut amnestií nebo milostí prezidenta republiky. V takovém případě vyrozumí soud také 

ministerstvo. 

(3) Odsouzeným, na které se vztahuje Úmluva o předávání odsouzených osob ze dne 21. 3. 1983,
10

 

poskytuje předseda senátu informace o podstatě této Úmluvy. 

§ 62 

Je-li odsouzený na svobodě, vyzve ho předseda senátu (samosoudce) písemně (vzor 49 tr. ř.), aby trest 

nastoupil. Ve výzvě odsouzenému sdělí, který den a ve které věznici má trest nastoupit (příloha č. 6), a upozorní 

ho na následky, kdyby trest ve lhůtě nenastoupil (§ 321 odst. 3 tr. ř.). 

§ 63 

Opatření související se změnou způsobu výkonu trestu 

(1) K získání podkladů pro rozhodnutí o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody opatří předseda 

senátu (samosoudce) všechny potřebné důkazy. Opis pravomocného rozhodnutí zašle věznici. 

(2) Dovršení devatenáctého roku věku mladistvého, který je ve výkonu trestu, sleduje věznice podle 

vlastních předpisů. Rozhodl-li soud o přeřazení mladistvého, který dovršil ve výkonu trestu devatenáctý rok svého 

věku, do věznice nebo oddělení pro ostatní odsouzené, zašle předseda senátu (samosoudce) opis 

pravomocného rozhodnutí věznici, kde byl zatím trest odnětí svobody vykonáván, jakož i soudu, který rozhodoval 

v prvním stupni. 

(3) Opis pravomocného rozhodnutí o společném způsobu výkonu postupně uložených trestů (§ 320 odst. 3 

tr. ř.) zašle předseda senátu (samosoudce) věznici a soudům, které o uložení trestů rozhodly; opis pravomocného 

rozhodnutí zašle případně i soudu, jehož rozhodnutí o změně výkonu trestu bylo dotčeno. 

§ 64 

Podmíněný odklad výkonu trestu a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 
s dohledem 

(1) Soud, který rozhodoval v prvním stupni, sleduje soustavně chování podmíněně odsouzeného ve 

zkušební době, přičemž se opírá všude tam, kde to přichází v úvahu, o pomoc zájmových sdružení občanů. 

Výkonem kontroly nad chováním odsouzeného, kterému byla zároveň uložena přiměřená omezení, může pověřit 

středisko probační a mediační služby. Vždy ho pověří, pokud bylo rozhodnuto o podmíněném odsouzení k trestu 

odnětí svobody s dohledem. 

(2) Pověřený zaměstnanec soudu, který rozhodoval v prvním stupni, vyžaduje ve lhůtách stanovených 

předsedou senátu (samosoudcem), nejméně jedenkrát za šest měsíců, opis rejstříku trestů a další podklady 

nutné k posouzení způsobu života odsouzeného a dodržování přiměřených omezení a přiměřených povinností v 

době podmíněného odsouzení (§ 28 odst. 2, 3, 4, j. ř.). Byla-li činem způsobena škoda, ověří si především 

dotazem na poškozeného, zda odsouzený projevil ve zkušební době snahu nahradit způsobenou škodu. V 
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případech, kdy soud přijal záruku zájmového sdružení občanů za převýchovu odsouzeného, vyžádá si stanovisko 

zájmového sdružení občanů. 

(3) Byl-li povolen podmíněný odklad výkonu trestu a soud přijal záruku zájmového sdružení občanů za 

převýchovu odsouzeného, vyrozumí předseda senátu (samosoudce) toto sdružení o tom, jak byla otázka 

osvědčení podmíněně odsouzeného rozhodnuta. 

(4) Zaměstnanec soudu tím pověřený vyrozumí neodkladně o pravomocném rozhodnutí, zda se odsouzený 

osvědčil nebo zda byl nařízen výkon trestu, též Rejstřík trestů. Rejstřík trestů vyrozumí i v případě ponechání 

podmíněného odsouzení v platnosti, pokud zároveň stanovuje dohled nebo prodlužuje zkušební dobu. 

(5) Jestliže soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nerozhodl o tom, že se podmíněně odsouzený 

osvědčil, anebo že se na něm trest vykoná, a to bez zavinění odsouzeného, učiní záznam ve spise podle § 83 

odst. 3 resp. § 86 odst. 2 tr. zák. a uvědomí Rejstřík trestů. 

§ 65 

Podmíněné propuštění 

(1) V řízení o podmíněném propuštění vyžádá si soud především zprávu věznice o chování a pracovní 

morálce odsouzeného během výkonu trestu odnětí svobody a o dosaženém stupni jeho převýchovy. Důkazní 

prostředky soustřeďuje s největším urychlením, aby mohlo být rozhodnuto zpravidla ve lhůtě třiceti dnů od 

nápadu věci. 

(2) Jakmile se stane vykonatelným rozhodnutí soudu o tom, že se odsouzený podmíněně propouští (§ 331 

tr. ř.), nařídí předseda senátu (samosoudce) soudu, který o podmíněném propuštění rozhodl, neprodleně věznici, 

v níž se na odsouzeném vykonává trest, aby byl odsouzený ihned propuštěn na svobodu nebo orgány Vězeňské 

služby dodán do výkonu soudem uloženého ochranného léčení nebo ochranné výchovy, je-li takové dodání 

okamžitě možné. Pokud k podmíněnému propuštění dojde až rozhodnutím soudu druhého stupně, nařídí takové 

propuštění neprodleně předseda senátu tohoto soudu. K nařízení připojí opis rozhodnutí, případně upozorní, že 

rozhodnutí bude doručeno dodatečně. Současně s vrácením trestních spisů vyrozumí předseda senátu 

(samosoudce) soudu, který o podmíněném propuštění rozhodoval v prvním stupni, o podmíněném propuštění též 

soud, který rozhodl ve věci v prvním stupni. 

(3) O rozhodnutí uvedeném v odstavci 2 vyrozumí pověřený zaměstnanec soudu, který rozhodoval o 

podmíněném propuštění v prvním stupni, vždy též Rejstřík trestů s uvedením dne, kdy zkušební doba končí. 

§ 66 

(1) Soud, který rozhodl o podmíněném propuštění, sleduje soustavně chování podmíněně propuštěného ve 

zkušební době, přičemž se opírá všude tam, kde to přichází v úvahu, o pomoc zájmových sdružení občanů. 

Výkonem kontroly nad chováním podmíněně propuštěného, kterému byla zároveň uložena přiměřená omezení, 

může pověřit středisko probační a mediační služby; vždy ho pověří, pokud bylo rozhodnuto o podmíněném 

propuštění s dohledem. 

(2) Při sledování, zda se podmíněně propuštěný ve zkušební době osvědčil, postupuje se obdobně podle § 

64. 

(3) Nebyl-li nařízen výkon zbytku trestu už během zkušební doby, rozhodne soud po uplynutí zkušební 

doby o tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil, anebo zda se nařídí výkon zbytku trestu. 

(4) Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že se vykoná zbytek trestu, z něhož byl odsouzený podmíněně 

propuštěn, zašle předseda senátu (samosoudce) dva opisy rozhodnutí s doložkou právní moci soudu, který 

rozhodl v prvním stupni. Předseda senátu (samosoudce) tohoto soudu pak po přezkoumání, zda trest nepodléhá 

amnestii, neprodleně nařídí výkon zbytku trestu (§ 58) a připojí jeden opis rozhodnutí soudu. 
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(5) O rozhodnutí uvedeném v odstavci 3 vyrozumí neodkladně zaměstnanec soudu, který rozhodl o 

podmíněném propuštění v prvním stupni, též Rejstřík trestů a zájmovou organizací občanů, jejíž záruku za 

dovršení nápravy odsouzeného soud přijal. 

(6) Ustanovení § 64 odst. 5 platí obdobně. 

§ 67 

Udělení milosti 

(1) Udělení milosti sdělí odsouzenému ve výkonu trestu odnětí svobody neprodleně předseda okresního 

soudu, v jehož obvodu se trest vykonává, nebo jím pověřený soudce podle pokynů ministerstva daných v 

dožádání o publikaci udělené milosti. O provedení publikace sepíše se ve dvojím vyhotovení protokol, který 

kromě náležitostí protokolu (§ 55 tr. ř.) obsahuje poučení o významu udělené milosti event. podmínku, pod kterou 

byla milost udělena, vyjádření odsouzeného k udělení milosti, označení bydliště odsouzeného, jeho zaměstnání a 

případně adresu zaměstnavatele. Jedno vyhotovení protokolu se zašle ministerstvu; druhé vyhotovení ponechá 

předseda soudu či jím pověřený soudce ve spise, ve kterém publikoval odsouzenému milost. Pokud není možno 

tímto způsobem publikaci realizovat, zajistí soud podle pokynů ministerstva neprodlené propuštění odsouzeného 

z výkonu trestu odnětí svobody, je-li takový postup důvodný. Vlastní publikace milosti se pak uskuteční postupem 

podle odst. 2. 

(2) Nevykonává-li odsouzený trest odnětí svobody, byl-li odsouzen k jinému druhu trestu nebo byla-li 

udělena milost formou abolice nebo rehabilitace, publikuje udělení milosti podle odst. 1 předseda toho soudu, 

který ve věci rozhodl nebo u něhož se řízení vede. Publikace milosti v zahraničí se zpravidla zajistí 

prostřednictvím dožádání cizozemského soudu. 

(3) Byla-li milost udělena na žádost jmenovaného sdružení občanů, vyrozumí příslušný předseda soudu i 

toto sdružení. 

§ 68 

Podmíněné udělení milosti 

(1) Byl-li trest nebo jeho zbytek prominut milostí nebo amnestií prezidenta republiky pod podmínkou, 

sleduje dodržování podmínky a způsob života odsouzeného soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. 

Postupuje přitom obdobným způsobem, jako při sledování podmíněného odsouzení a opírá se o pomoc 

zájmových sdružení občanů. 

(2) Po uplynutí každého roku podmínky, na níž je udělená milost nebo amnestie vázána, sdělí soud 

ministerstvu výsledky šetření a uvede, jaká opatření učinil k tomu, aby odsouzený vedl řádný život. 

(3) Vyjde-li najevo, že odsouzený nedodržuje podmínky, pod kterými byla milost nebo amnestie udělena, 

provede soud potřebná šetření i mimo lhůty a předloží výsledky šetření spolu s trestními spisy ministerstvu. 

(4) Sdělí-li ministerstvo, že bylo prezidentem republiky rozhodnuto, že podmínka, pod kterou byla milost 

udělena, nebyla splněna, nařídí předseda senátu (samosoudce) výkon trestu nebo jeho zbytku a zaměstnanec 

soudu tím pověřený vyrozumí o tom neodkladně Rejstřík trestů. 

§ 69 

Přerušení výkonu trestu odnětí svobody 

(1) Předseda senátu (samosoudce) může na potřebnou dobu přerušit výkon trestu (§ 325 odst. 1 tr. ř.) bez 

zřetele na jeho délku pro těžkou nemoc odsouzeného. O takovou nemoc jde zpravidla tehdy, jestliže léčení 

odsouzeného nelze odložit na dobu po ukončení výkonu trestu bez nebezpečí pro jeho zdraví ani je nelze zajistit 
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v léčebných zařízeních věznic. Podmínkou je, že jde o vyléčitelnou nemoc, u níž lze předpokládat, že po  vyléčení 

bude možno zbytek trestu vykonat. Hrozí-li však bezprostředně nebezpečí smrti, je třeba výkon trestu vždy 

neprodleně přerušit. O přerušení se vyrozumí věznice a soud, který trest uložil. 

(2) K rozhodnutí si předseda senátu (samosoudce) vyžádá posudek lékaře věznice, v níž se na 

odsouzeném vykonává trest odnětí svobody, případně vyjádření Zdravotnické služby Vězeňské služby. Jestliže je 

to třeba k rozhodnutí, lze si též vyžádat znalecký posudek. 

(3) Rozhodne-li soud, že se do výkonu trestu nezapočítává doba, po kterou byl výkon trestu přerušen za 

účelem léčebné péče mimo věznici v důsledku toho, že si odsouzený způsobil újmu na zdraví úmyslně (§ 334 

odst. 3 tr. ř.), uvědomí o tom po právní moci rozhodnutí pověřený zaměstnanec soudu věznici a soud, který trest 

uložil. 

§ 70 

Upuštění od výkonu trestu odnětí svobody 

(1) Nasvědčují-li okolnosti tomu, že odsouzený onemocněl před nastoupením výkonu trestu nevyléčitelnou 

životu nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní (§ 327 odst. 2 tr. ř.), opatří předseda senátu 

(samosoudce) soudu, který rozhodoval v prvním stupni, lékařskou zprávu nemocnice nebo ústavu, v jejichž péči 

je odsouzený, případně znalecký posudek za účelem rozhodnutí soudu o upuštění od výkonu trestu nebo jeho 

zbytku; pokud k takovému onemocnění došlo ve výkonu trestu odnětí svobody, učiní taková opatření předseda 

senátu (samosoudce) soudu, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává. 

(2) Po právní moci rozhodnutí soudu o upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku (§ 327 odst. 2 tr. ř.) 

vyrozumí o tom předseda senátu (samosoudce) odsouzeného (jeho zákonného zástupce). Je-li odsouzený ve 

výkonu trestu, nařídí předseda senátu (samosoudce) věznici, v níž je na odsouzeném vykonáván trest, aby byl 

propuštěn na svobodu, a je-li podle lékařské zprávy nebo posudku znalce nebezpečný pro své okolí, upozorní 

věznici, že je třeba ho odevzdat do léčebného ústavu, popřípadě vyrozumí léčebný ústav, v němž je odsouzený v 

léčení, o upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku. Zaměstnanec soudu tím pověřený vyrozumí o upuštění od 

výkonu trestu nebo jeho zbytku Rejstřík trestů. 

§ 71 

zrušen 

Oddíl třetí 

Výkon některých dalších trestů a trestních opatření (§ 71a-79a) 

§ 71a 

Jestliže se v této hlavě hovoří o výkonu jednotlivých trestů, rozumí se tím i výkon jednotlivých odpovídajících 

trestních opatření uložených osobě mladistvé. 

§ 71b 

Výkon trestu domácího vězení 

(1) Osobě, které byl uložen trest (trestní opatření) domácího vězení, se na základě rozhodnutí předsedy 

senátu (samosoudce) zašle nařízení výkonu tohoto trestu (vzor č. 89 tr. ř.), ve kterém je vyznačen počátek a 

místo výkonu tohoto trestu spolu s poučením o následcích nedodržení podmínek domácího vězení. 

(2) Stejnopis nařízení výkonu domácího vězení spolu se stejnopisem pravomocného rozhodnutí soud zašle 

i středisku Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí nebo se zdržuje 
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anebo pracuje. Obdobně se postupuje při rozhodnutí o odkladu a přerušení výkonu trestu nebo o odvolání těchto 

institutů (§ 334d tr. ř.), o změně trestu domácího vězení (§ 334e tr. ř.), o upuštění od výkonu trestu (§ 334f tr. ř.), 

jakož i o nařízení výkonu náhradního trestu odnětí svobody (§ 334g tr. ř.). 

§ 72 

Výkon trestu obecně prospěšných prací 

(1) Jakmile rozhodnutí, kterým byl uložen trest obecně prospěných prací, nabylo právní moci (trest se stal 

vykonatelným), zašle soud podle pokynu předsedy senátu (samosoudce) středisku Probační a mediační služby v 

obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí nebo se zdržuje anebo pracuje, (dále jen „příslušné 

středisko Probační a mediační služby“) opis tohoto rozhodnutí s doložkou právní moci s žádostí o předložení 

návrhu na druh a místo výkonu obecně prospěšných prací. 

(2) Stejnopis rozhodnutí o druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací (nařízení výkonu trestu) zašle 

soud k projednání konkrétních podmínek výkonu trestu příslušnému středisku Probační a mediační služby a 

obecnímu úřadu nebo instituci, u níž se má trest vykonávat. Zároveň adresáta vyzve, aby soudu neprodleně 

sdělil, pokud se odsouzený ve lhůtě uvedené v § 336 odst. 3 tr. ř. k projednání podmínek nedostaví, určené práce 

z jakéhokoliv důvodu nevykonává nebo v jejich výkonu nepokračuje, případně kdy celý trest vykonal. O právní 

moci tohoto rozhodnutí vyrozumí příslušné středisko Probační a mediační služby a spolu s ním i pověření o 

provádění kontroly nad výkonem trestu obecně prospěšných prací (§ 336 odst. 4 tr. ř.). Obdobně se postupuje i u 

změny druhu a místě výkonu trestu obecně prospěšných prací. 

(3) Stejnopisem pravomocného rozhodnutí vyrozumí soud příslušný obecní úřad a středisko Probační a 

mediační služby o odkladu a přerušení výkonu trestu nebo o odvolání těchto institutů (§ 339, 340 tr. ř.), o 

upuštění od výkonu trestu (§ 340a tr. ř.), jakož i o přeměně trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí 

svobody (§ 340b tr. ř.). 

(4) O upuštění od výkonu tohoto trestu a o přeměně trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí 

svobody vyrozumí soud (vzorem č. 159 v. k. ř.) po právní moci svého rozhodnutí Rejstřík trestů. Obdobně ho 

vyrozumí i o datu, kdy byl trest vykonán. 

§ 73 

Ztráta čestných titulů a vyznamenání 

(1) O ztrátě čestných titulů a vyznamenání vyrozumí předseda senátu (samosoudce) přípisem podle 

odstavce 2 ten úřad nebo orgán, který spravuje věci týkající se příslušného vyznamenání, čestného uznání, 

vědecké nebo umělecké hodnosti a jiných čestných titulů, popřípadě úřad nebo orgán, který je udělil nebo 

propůjčil. 

(2) Ve vyrozumění se uvede jméno a příjmení odsouzeného, data narození, povolání, poslední bydliště, 

označení soudu, datum a číslo jednací rozsudku a označení vyznamenání, čestného uznání, vědecké nebo 

umělecké hodnosti a jiných čestných titulů. 

(3) Má-li odsouzený, jemuž byl uložen trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, cizozemská vyznamenání 

nebo cizozemské čestné tituly, vyrozumí předseda senátu Kancelář prezidenta republiky. Ustanovení odstavce 2 

se užije obdobně. 

(4) Jestliže vyznamenání, na něž se vztahuje uložený trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, nebyla s 

příslušnými doklady už v průběhu trestního stíhání vzata do úschovy, zjistí soud (obvykle dotazem u 

odsouzeného), kde jsou, opatří je a po právní moci rozsudku je zašle příslušnému orgánu spolu s vyrozuměním. 

Nepodaří-li se vyznamenání, popř. doklady k nim se vztahující opatřit, poznamená soud ve vyrozumění, proč 

přiloženy nejsou a co o nich odsouzený uvedl. 

§ 74 
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Výkon trestu ztráty vojenské hodnosti 

Byla-li pravomocným rozsudkem uložena ztráta vojenské hodnosti, předseda senátu (samosoudce) vyrozumí 

s připojením opisu rozsudku: 

a) jde-li o vojáka z povolání, velitele útvaru, u něhož odsouzený naposledy konal službu, a 

personální útvar Ministerstva obrany, 

b) jde-li o příslušníka Policie ČR, oddělení personální práce a vzdělávání Policejního prezidia 

ČR, 

c) jde-li o příslušníka Vězeňské služby, ředitele organizačního útvaru, u něhož naposledy 

odsouzený konal službu, a generální ředitelství Vězeňské služby, 

d) jde-li o vojáka v záloze nebo ve výslužbě, územní vojenskou správu podle místa bydliště 

odsouzeného. 

Výkon peněžitého trestu, peněžitého opatření a peněžitého opatření s podmíněným odkladem výkonu 

§ 75 

Nezaplatí-li odsouzený po právní moci rozsudku uložený peněžitý trest poté, kdy se rozsudek stal 

vykonatelným, a nedošlo-li k odložení jeho výkonu nebo povolení splátek (§ 342 odst. 1 tr. ř.), vyzve předseda 

senátu (samosoudce) odsouzeného, aby peněžitý trest zaplatil do 15 dnů. Výzvu zašle prostřednictvím účetního 

soudu, který připojí vyplněnou poštovní poukázku. 

§ 76 

(1) Součástí výzvy je i upozornění, že nebude-li peněžitý trest ve lhůtě zaplacen, 

a) bude zaplacení vymáháno a 

b) nepřichází-li v úvahu postup podle § 342 odst. 1 nebo § 344 odst. 1 tr. ř. a je-li zjevné, že by 

výkon tohoto trestu mohl být zmařen, soud nařídí výkon náhradního trestu odnětí svobody nebo 

jeho poměrné části; přitom rozhodne o způsobu výkonu náhradního trestu. 

(2) Nezaplatí-li odsouzený peněžitý trest ve stanovené lhůtě, nařídí předseda senátu (samosoudce), aby 

úhrada byla provedena z peněžité záruky (§ 73a odst. 5 tr. ř.) nebo aby peněžitý trest byl vymáhán. 

(3) O opatřeních podle odstavce 2, rozhodnutí o nařízení výkonu náhradního trestu, o odkladu výkonu 

peněžitého trestu a o povolení splátek i o upuštění od výkonu trestu podle § 344 tr. ř. vyrozumí vedoucí soudní 

kanceláře předáním stejnopisu pravomocného rozhodnutí též účetního soudu. 

(4) Bylo-li mladistvému v hlavním líčení soudem pro mládež uloženo peněžité opatření a předseda senátu 

soudu pro mládež (samosoudce) rozhodl, že zaplacení nebo nevykonání zbytku peněžitého opatření bude 

nahrazeno výkonem obecně prospěšné činnosti v rámci probačního programu, zašle opisy rozhodnutí středisku 

Probační a mediační služby, v jehož obvodu dotyčný bydlí nebo se zdržuje. Zároveň uloží středisku Probační a 

mediační služby, aby plnění probačního programu bylo pro soud vyhodnoceno nejméně jednou za šest měsíců. 

§ 76a 

Peněžité opatření s podmíněným odkladem 

(1) Bylo-li pravomocným rozsudkem mladistvému uloženo peněžité opatření s podmíněným odkladem 

výkonu, předseda senátu soudu pro mládež (samosoudce) zašle opis rozsudku středisku Probační a mediační 

služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo se zdržuje a zároveň ho pověří výkonem kontroly nad chováním 
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mladistvého. Předseda senátu (samosoudce) zároveň uloží středisku Probační a mediační služby, aby zprávy o 

chování mladistvého byly pro soud vyhotoveny nejméně jednou za šest měsíců, pokud nezvolí periodicitu kratší. 

(2) Bylo-li mladistvému uloženo peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu a soud přijal záruku za 

nápravu mladistvého, vyrozumí předseda senátu soudu pro mládež (samosoudce) toho, kdo záruku nabídl, 

jakmile byla otázka osvědčení mladistvého rozhodnuta. 

(3) Pověřený zaměstnanec soudu vyrozumí neodkladně o pravomocném rozhodnutí, zda se mladistvý 

odsouzený osvědčil nebo zda mu byl nařízen výkon peněžitého opatření, Rejstřík trestů a též předá opis 

pravomocného rozhodnutí účetní soudu. 

§ 77 

Výkon trestu zákazu činnosti 

(1) Byl-li pravomocným rozsudkem uložen odsouzenému trest zákazu činnosti (§ 73 a 74 tr. zák.), vyrozumí 

o tom předseda senátu (samosoudce) s uvedením pravděpodobného dne, kdy zákaz pomine, orgány a osoby, 

jimž přísluší spolupůsobit při výkonu tohoto trestu. Vyrozumí zejména: 

a) jde-li o zákaz vykonávat určité zaměstnání nebo povolání v pracovním nebo jiném poměru, 

zaměstnavatele, u něhož je odsouzený zaměstnán nebo kde je činný, a obecní úřad obce s 

rozšířenou působností příslušný podle pracoviště, 

b) jde-li o zákaz vykonávat samostatné povolání, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v 

jehož obvodu se povolání vykonává, 

c) jde-li o zákaz vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka, ministerstvo nebo předsedu 

krajského soudu, kde se vede seznam znalců a tlumočníků, do něhož je odsouzený zapsán, 

d) jde-li o zákaz řízení motorových vozidel, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

obvodu má odsouzený trvalý pobyt; pokud jde o řidiče, který nemá na území České republiky 

trvalý pobyt, vyrozumí obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byl poprvé 

spáchán skutek, na základě kterého byl řidič poprvé zařazen do registru řidičů, a v případě, kdy 

soudu není tato skutečnost známa, tak obecní úřad s rozšířenou působností se sídlem v sídle 

příslušného soudu, 

e) jde-li o zákaz činnosti soukromého podnikání, orgán příslušný k registraci podnikatelské 

činnosti. 

(2) Vyrozumění podle odstavce 1 není třeba, byl-li orgán tam uvedený vyrozuměn o zákazu činnosti již ve 

zprávě o výsledku trestního stíhání nebo zasláním opisu rozsudku (§ 99). 

(3) Byl-li uložen trest zákazu činnosti - s výjimkou trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel - na delší 

dobu než jeden rok, sleduje soud prvního stupně výkon tohoto trestu. Za tím účelem požádá jednou ročně 

zaměstnavatele, který byl o zákazu činnosti vyrozuměn, o sdělení, zda odsouzený nevykonává činnost, která byla 

výrokem soudu zakázána. Nemohou-li být tímto způsobem požadované údaje zjištěny, obrátí se soud o podání 

zprávy na příslušný orgán policie. Zjistí-li soud, že odsouzený takto zakázanou činnost vykonává, upozorní na to 

okresního státního zástupce a příslušný orgán nebo organizaci, jichž se tento nedostatek týká, a uloží, aby mu 

bylo sděleno, jaká opatření byla učiněna k odstranění zjištěného nedostatku. 

(4) Jestliže soud rozhodl, že podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti (§ 90 odst. 1 tr. 

zák.), vyrozumí o tom předseda senátu (samosoudce) též orgán, jenž byl vyrozuměn podle odstavce 1 nebo 2. 

Soudní zaměstnanec tím pověřený vyrozumí v takových případech Rejstřík trestů. Pokud bude takové rozhodnutí 

učiněno po přijetí záruky zájmového sdružení občanů za dovršení nápravy odsouzeného nebo na návrh 

zájmového sdružení, vyrozumí o takovém rozhodnutí i příslušné zájmové sdružení. 

(5) O šetření po uplynutí zkušební doby a o rozhodování soudu platí přiměřeně ustanovení § 64. 

document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boojswu43uojuwwx3uojsxg5dv
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazrxgm
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazrxgq
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonvuw42ltorsxe43uozxq
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bopjqwwyl2l5rws3ton5zxi2i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bopjqwwyl2l5rws3ton5zxi2i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43unzuv643unfugc3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul55gc23bpj2v6y3jnzxg643une
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul55gc23bpj2v6y3jnzxg643une
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bopjqwwyl2l5rws3ton5zxi2i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5donfpxuyltor2xay3f
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul55gc23bpj2v6y3jnzxg643une
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazrzga
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuga
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuga
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonsw4ylu
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bopjqxe5llmfpxuylknvxxmzlin5pxgzdsov5gk3tjl5xwey3bnz2q
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bopjvxk43fmjxgsx3en5rgc


 
 

§ 78 

Výkon trestu vyhoštění 

(1) Ukládá-li soud podle § 80 tr. zák. trest vyhoštění, poučí obviněného o právních důsledcích tohoto trestu 

a o jeho časové platnosti. 

(2) Byl-li uložen trest vyhoštění, soud učiní opatření, aby náklady trestního řízení, popřípadě jiné 

pohledávky byly vymoženy ještě před výkonem tohoto trestu. Je proto nutno na dokladech o hotových 

pohledávkách vyznačit červeně „vyhoštění“. Náklady související s vyhošťovací vazbou se však odsouzenému k 

úhradě nepředepisují. 

(3) V nařízení výkonu trestu vyhoštění pro Ředitelství služeb cizinecké a pohraniční policie PPČR - 

cizinecký odbor P. S. 78, 130 51 Praha 3 (dále jen: příslušný útvar Policie České republiky) se vedle 

rozsudečných dat soudů I. a II. stupně a takového označení osoby odsouzeného, aby nemohla být zaměněna s 

osobou jinou, uvede i státní příslušnost a poslední známé místo pobytu odsouzeného a připojí opis 

pravomocného rozsudku, případně i rozhodnutí soudu II. stupně. Je-li odsouzený v době nařízení výkonu trestu 

vyhoštění ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vyhošťovací vazbě, soud uvede i příslušnou věznici, 

datum předpokládaného ukončení výkonu trestu odnětí svobody a případně připojí i rozhodnutí o vzetí do 

vyhošťovací vazby. V těchto případech opisem nařízení výkonu trestu vyhoštění a připojených příloh informuje i 

věznici, ve které je odsouzený umístěn. Zároveň příslušný útvar Policie České republiky požádá o vyrozumění, 

kterého dne došlo k realizaci trestu vyhoštění. 

(4) O poskytnutí přiměřené lhůty nebo jejím prodloužení podle § 350b odst. 2 odst. 3 tr. ř. vyrozumí soud 

vždy též příslušný útvar Policie České republiky, jemuž zaslal k realizaci nařízení výkonu trestu vyhoštění, nebo 

který výkon tohoto trestu zabezpečuje. Obdobně jej vyrozumí opisem svého usnesení o následném rozhodnutí o 

vzetí odsouzeného do vyhošťovací vazby nebo o rozhodnutí o upuštění od výkonu trestu vyhoštění nebo jeho 

zbytku. 

(5) O vzetí odsouzeného do vyhošťovací vazby rozhoduje soud I. stupně, v jehož trestní věci byl trest 

vyhoštění uložen, a to v rámci vykonávacího řízení v procesním spise. Pokud však důvody pro vzetí do 

vyhošťovací vazby nastanou v odvolacím řízení, rozhodne soud II. stupně. Nezdržuje-li se odsouzený v době 

takového rozhodování v obvodu procesního soudu a je-li třeba ho před rozhodnutím vyslechnout nebo mu 

osobně oznámit rozhodnutí o vyhošťovací vazbě, lze pro takové úkony využít dožádaného soudu. Pro nařízení 

výkonu vyhošťovací vazby pro příslušnou věznici (dle přílohy č. 7) použije soud vzoru č. 21 tr. ř. - příkaz k přijetí 

do vazby - s doplněním, že jde o vazbu vyhošťovací. 

(6) O vzetí odsouzeného, který je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, do vyhošťovací vazby 

rozhodne soud tak, aby výkon vyhošťovací vazby bezprostředně navazoval na předchozí omezení osobní 

svobody odsouzeného. 

(7) Při rozhodování o vyhošťovací vazbě vezme soud v úvahu i případné stanovisko příslušného útvaru 

Policie České republiky, přihlédne zejména k časovým možnostem zajištění cestovních dokladů podle § 350a tr. 

ř. nebo vlastního vyhoštění, a dále i příslušné věznice, zejména k povaze cestovních dokladů, které má v její 

úschově cizinec uloženy. Možnost vzetí do vyhošťovací vazby zváží i v případě, kdy ze zpráv těchto orgánů zjistí, 

že výkon trestu vyhoštění nelze zajistit v bezprostřední návaznosti na předchozí výkon vazby nebo 

nepodmíněného trestu odnětí svobody. Pokud však přes tyto informace neshledá důvod pro rozhodnutí o 

vyhošťovací vazbě, neprodleně o svém stanovisku příslušný útvar Policie České republiky nebo věznici vhodným 

způsobem vyrozumí. 

(8) O propuštění odsouzeného z vyhošťovací vazby rozhoduje soud i v případech, kdy k výkonu trestu 

vyhoštění nedojde nebo k němu nemůže dojít v přiměřené době. Jinak končí vyhošťovací vazba bez rozhodnutí 

soudu o propuštění dnem, kdy podle sdělení příslušného útvaru Policie České republiky bylo vyhoštění 

realizováno. Tímto dnem také počíná výkon trestu vyhoštění. 

§ 79 

document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugaxhazryga
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5rhm2lomvxhs
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxwq3dfmrqxm23b
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxwq3dfmrqxm23b
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6booz4ww33ol52hezltor2v633enzsxi2k7on3g6ytpmr4q
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6booz4ww33ol52hezltor2v633enzsxi2k7on3g6ytpmr4q
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuge
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozsxu3tjmnsq
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuge
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrtguygc
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6booz4ww33ol53gc6tcpe
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonfxgm33snvqwgzi
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozsxu3tjmnsq
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5shg33vpjsw46i
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boorzgk43ul53hs2dpon2gk3tj
document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb


 
 

Výkon trestu zákazu pobytu 

(1) O uložení trestu zákazu pobytu vyrozumí předseda senátu (samosoudce) opisem výrokové části 

rozsudku každý obecní úřad, v jehož obvodu je pobyt odsouzenému zakázán a příslušná okresní ředitelství 

Policie České republiky. Vztahuje-li se zákaz pobytu na území celého kraje, vyrozumí se místo obecních úřadů 

krajský úřad. S vyrozuměním se spojí žádost o spolupůsobení při výkonu tohoto trestu. Adresátům se sdělí též 

pravděpodobný den, kdy zákaz pobytu pomine. 

(2) Jestliže je pracoviště odsouzeného v obvodu, na který se vztahuje zákaz pobytu, upozorní soud 

zaměstnavatele na okolnost, že odsouzený se nesmí na území, kde mu byl pobyt zakázán, zdržovat; opis tohoto 

vyrozumění se zašle též odsouzenému s upozorněním na trestní následky porušení zákazu pobytu. 

(3) Předseda senátu (samosoudce) vyrozumí o uložení trestu zákazu pobytu též obecní úřad a okresní 

ředitelství policie, v jehož obvodu je odsouzený hlášen k trvalému pobytu, pokud se toto vyrozumění nestalo již 

postupem podle odstavce 1. 

(4) Jestliže soud rozhodl, že se podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu, vyrozumí o tom 

předseda senátu (samosoudce) též orgán, jenž byl vyrozuměn podle odstavce 1 nebo 2. Soudní zaměstnanec 

tím pověřený vyrozumí v takových případech Rejstřík trestů. Pokud bylo takové rozhodnutí učiněno po přijetí 

záruky zájmového sdružení občanů za dovršení nápravy odsouzeného nebo na návrh zájmového sdružení, 

vyrozumí o rozhodnutí i příslušné zájmové sdružení. 

(5) Jestliže soud v rámci trestu zákazu pobytu současně vyslovil přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti, může vyrozumět o uložení trestu středisko probační a mediační služby, které zajistí kontrolu výkonu 

trestu i způsobu života odsouzeného v době výkonu trestu. 

(6) O šetření po uplynutí zkušební doby a o rozhodování soudu platí přiměřeně ustanovení § 64. 

§ 79a 

Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

(1) O uložení trestu (trestního opatření) zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

vyrozumí předseda senátu (samosoudce) opisem rozsudku (trestního příkazu) středisko Probační a mediační 

služby v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí nebo se zdržuje anebo pracuje, a zároveň pověří 

probačního úředníka kontrolou nad výkonem tohoto trestu. 

(2) Středisko Probační a mediační služby se vyrozumí i v případech rozhodnutí o podmíněném upuštění od 

výkonu zbytku trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a o nařízení výkonu zbytku 

tohoto trestu. 

Oddíl čtvrtý 

Výkon rozhodnutí postihující majetek, 

který v trestním řízení nabývá stát nebo který se pro tento účel zajišťuje (§ 80-
86) 

§ 80 

(1) Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na výkon pravomocných rozhodnutí soudu, jimiž 

a) se zajišťuje majetek obviněného podle § 347 tr. ř. 

b) stát nabývá majetek uložením trestu propadnutí majetku (§ 66 odst. 5 tr. zák.), trestu 
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propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 70 odst. 5 tr. zák.), propadnutí náhradní hodnoty 

(§ 71 odst. 3 tr. zák.) nebo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, zabrání náhradní hodnoty, 

zabrání spisů a zařízení (§ 104 odst. 1 tr. zák.). 

(2) Při výkonu zajištění podle odstavce 1 písmena a) se postupuje podle zvláštního zákona.
11

 Zajištění, o 

kterém rozhodl soud, se eviduje v knize úschov (vzor č. 188 v. k. ř.). Položka knihy úschov lomená letopočtem se 

vždy uvede jako trvalá poznámka v příslušném rejstříku a na spisovém obalu. 

(3) Pokud k zajištění došlo v přípravném řízení a státní zástupce takové rozhodnutí, případně další 

rozhodnutí navazující zaslal soudu spolu se zajištěnými věcmi do úschovy (§ 7 odst. 2 a 3 zvláštního zákona
11

, 

eviduje se taková skutečnost jednotlivě v rejstříku Nt (NT), a to až do pravomocného rozhodnutí o zajištěném 

majetku (věcech), byť by o něm po podání obžaloby, návrhu na potrestání nebo návrhu na zabrání věci nebo jiné 

majetkové hodnoty rozhodoval soud. V těchto případech se příslušný spis Nt připojí po nápadu věci na soud k 

procesnímu spisu a zakládají se do něj stejnopisy všech rozhodnutí týkajících se zajištěného majetku. Převzaté 

věci se evidují i v knize úschov. 

(4) Jestliže státní zástupce sdělí soudu, že obžalobu nebo návrh podal jinému soudu nebo věc postoupil k 

projednání a rozhodnutí jinému orgánu, postoupí soud spis Nt orgánu příslušnému k rozhodnutí o zajištěných 

věcech. 

Zajištění majetku 

§ 81 

(1) Zabezpečení a prozatímní správu majetku zajišťuje buď soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl, 

nebo na základě jeho pověření územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

výjimečně i jiný subjekt příslušný podle zvláštního zákona.
11

 

(2) Před rozhodnutím, zda bude zajištěný majetek spravovat sám nebo zda správou pověří další subjekty, 

si soud vždy ověří momentální stav na úseku svých soudních úschov a vezme v úvahu i množství a povahu 

zajištěného majetku nebo zajištěných věcí. 

(3) Spravuje-li soud zajištěný majetek sám, postupuje i v trestním řízení podle hlavy čtvrté oddílu druhého - 

úschovy u soudu. Pokud správou zajištěného majetku pověřil jiný subjekt podle odst. 1, vyznačí tuto skutečnost 

do sloupce 8 knihy úschov (vzor č. 188 v. k. ř.). 

§ 82 

(1) Věcný rozsah zajištění určuje ustanovení § 348 odst. 1 tr. ř. Zajištění se týká majetku obviněného a jeho 

spoluvlastnických podílů u majetkových kusů, které tvoří společné jmění manželů. 

(2) Zajištěním majetku ani jeho zabezpečením a prozatímní správou se nemění nic na vlastnictví majetku 

dotčeném zajištěním. 

§ 83 

Zrušení nařízeného zajištění majetku 

Pominou-li v řízení před soudem důvody, pro které byl majetek obviněného zajištěn, zejména byla-li věc 

postoupena pravomocně k rozhodnutí jinému orgánu, bylo-li trestní stíhání pravomocně zastaveno, byl-li 

obžalovaný obžaloby pravomocně zproštěn, nebo nebyl-li v odsuzujícím rozsudku, který nabyl právní moci, 

uložen trest propadnutí majetku, zruší předseda senátu zajištění majetku, a to i když majetek zajistil státní 

zástupce. Opis usnesení zašle předseda senátu neprodleně obviněnému (obhájci), státnímu zástupci a také 

orgánu, který zajištěný majetek zabezpečuje a má v prozatímní správě. 
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§ 84 

Výkon trestu propadnutí majetku a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 
a výkon rozhodnutí o zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

Trest propadnutí majetku se vztahuje na veškerý majetek, který je ve vlastnictví odsouzeného v době, kdy 

rozsudek nabyl právní moci, s výjimkou prostředků nebo věcí, na něž se podle zákona propadnutí majetku 

nevztahuje (§ 66 odst. 3 tr. zák.). 

§ 85 

(1) Jakmile nabude právní moci rozsudek, jímž byl uložen trest propadnutí celého majetku nebo jeho části, 

zašle předseda senátu dva opisy výroku rozsudku opatřené doložkou právní moci organizační složce státu, která 

zajištěný majetek zabezpečila a má ve své správě a dále té, které podle zvláštních předpisů
12

 přísluší 

hospodaření s majetkem. Nedošlo-li k zajištění majetku, zašle dva opisy rozsudečného výroku organizační složce 

státu, které přísluší hospodaření s majetkem. Zároveň předseda senátu požádá, aby jeden opis rozsudečného 

výroku byl doručen též některé z dospělých osob, které žijí s odsouzeným ve společné domácnosti; opis 

rozsudečného výroku zašle též osobě, která má v přímém zaopatření osobu, o jejíž výchovu nebo výživu je 

odsouzený povinen pečovat. 

(2) Na opise rozsudečného výroku musí být uvedeno též poučení o tom, že odsouzený nebo osoby, o 

jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený povinen pečovat (jejich zákonní zástupci), mohou žádat o rozhodnutí, 

zda se na určité prostředky nebo věci nevztahuje propadnutí majetku (§ 348 odst. 2 tr. ř.). Byla-li žádost podána, 

odloží se realizace takových prostředků nebo věcí až do právní moci rozhodnutí. O tom je třeba neprodleně 

vyrozumět příslušnou organizační složku státu. 

(3) Předseda senátu zruší zajištění té části majetku odsouzeného, která nebyla výrokem o propadnutí 

majetku postižena; to musí být uvedeno ve vyrozumění podle odst. 1. 

(4) Bylo-li pravomocným rozhodnutím uloženo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 70 tr. zák.) 

nebo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 101 tr. zák.), zašle předseda senátu (samosoudce) dva opisy 

výroku rozsudku organizační složce státu, které přísluší hospodaření s majetkem. U věcí, u nichž soud 

pravomocně vyslovil propadnutí nebo zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty v souvislosti s trestným činem 

podle § 240 a 247 tr. zák. a jsou v držení celní správy, provádí realizaci podle předpisů Ústřední celní správa. 

Opis výroku pravomocného rozhodnutí zašle proto předseda senátu (samosoudce) celnici, v jejímž držení jsou 

věci nebo jíž byly orgány činnými v trestním řízení odevzdány; opis výroku tohoto rozhodnutí zašle podle povahy 

věci též jiné organizační složce státu. 

(5) Bylo-li rozhodnutí ve výroku o propadnutí majetku, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo 

zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty později zrušeno, sdělí předseda senátu (samosoudce) tuto skutečnost 

příslušné organizační složce státu. 

(6) Obdobně jako u propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty se postupuje i u propadnutí náhradní 

hodnoty (§ 71 tr. zák.) a u zabrání brání věci nebo jiné majetkové hodnoty i u zabrání náhradní hodnoty (§ 102 tr. 

zák.) a zabrání spisů a zařízení (§ 103 tr. zák.). 

(7) U věcí uvedených v § 86 se postupuje způsobem tam uvedeným. 

§ 86 

Opatření o věcech převzatých soudem 

(1) Věci důležité pro trestní řízení, které byly vydány nebo odňaty anebo zajištěny v přípravném řízení, soud 

zpravidla fyzicky nepřebírá a jejich správu nezajišťuje. Opačný postup přichází v úvahu tehdy, pokud je třeba jimi 

provést důkaz (§ 213 odst. 2 tr. ř.) a věci nejsou přílohou trestního spisu. Za těchto okolností soud postupuje 

podle hlavy čtvrté oddílu druhého - úschovy u soudu. V případech převzetí věcí důležitých z přípravného řízení 
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nebo jejich vydání či odnětí anebo zajištění v řízení před soudem se postupuje přiměřeně podle § 80 a 81. 

Spravuje-li věci důležité soud sám, zajišťuje podle svého vykonatelného rozhodnutí jejich odeslání příslušným 

subjektům; v ostatních případech zašle příkaz k realizaci vykonatelného rozhodnutí tomu, kdo má věci důležité ve 

své správě. 

(2) Věci důležité pro trestní řízení, jež pravomocným rozhodnutím soudu připadly státu, zašlou se 

neprodleně po skončení řízení na příkaz předsedy senátu (samosoudce) se seznamem a na potvrzení 

organizační složce státu, které přísluší hospodaření s majetkem. Byl-li uložen trest propadnutí majetku a realizaci 

propadlých věcí provádí jiná složka, popř. celnice, je nutno na tuto skutečnost při zaslání věci upozornit. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na věci níže uvedené, které se odesílají jiným orgánům: 

a) zbraně, střelivo, výbušniny, telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová 

technika, výpočetní technika a dopravní prostředky Policii České republiky - správě kraje, v jehož 

obvodu je soud, 

b) radioaktivní materiál a radioaktivní odpady Správě úložišť radioaktivních odpadů, 

c) součásti výstroje a výzbroje příslušníků Policie České republiky Policii České republiky - 

správě kraje, v jejímž obvodu je soud; součásti vojenské výstroje a výzbroje velitelství nejbližšího 

vojenského útvaru; součástí výstroje a výzbroje příslušníků Vězeňské služby generálnímu 

ředitelství Vězeňské služby, 

d) cestovní doklady občanů České republiky, občanské průkazy, další průkazy a osvědčení, 

vydané okresními úřady resp. obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo Policií České 

republiky ve správním řízení, Ministerstvu vnitra - odboru správních činností; cestovní doklady, 

průkazy a legitimace cizích státních příslušníků nebo osob nezjištěné státní příslušnosti 

Policejnímu prezidiu České republiky - Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie; stejně se 

postupuje v případě padělaných a pozměněných dokladů, 

e) řidičské průkazy referátu dopravy obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž 

obvodu má držitel trvalý pobyt, pokud příslušnost nelze zjistit, referátu dopravy obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností v místě sídla soudu, 

f) předměty sloužící k páchání nebo k usnadnění trestné činnosti, jde-li o věci využitelné v 

kriminalisticko technické nebo znalecké činnosti, případně pro potřeby kriminalistických evidencí 

nebo sbírek, Kriminalistickému ústavu Praha nebo odborům kriminalistické techniky a expertiz 

správ krajů Policie České republiky, jestliže o předměty projeví zájem; obdobně se postupuje u 

zařízení sloužících k výrobě omamných a psychotropních látek a u zajištěných publikací v této 

oblasti, 

g) omamné a psychotropní látky, prekursory, jedy a jiné nebezpečné látky, které jsou z 

bezpečnostních důvodů uloženy v režimových skladech Policie České republiky, orgánu Policie 

České republiky, který byl ve věci činný v přípravném řízení; ten zajistí jejich realizaci způsobem 

upraveným zvláštním předpisem, 

h) věci obsahující utajované informace nebo související s ochranou utajovaných informací 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu, 

i) padělaná a pozměněná tuzemská a cizozemská platidla, cenné papíry a platební dokumenty 

České národní bance - odboru peněžnímu, 

j) věci bezcenné nebo zcela nepatrné hodnoty, pokud předseda senátu (samosoudce) 

nerozhodne o jejich zničení, do výkupny druhotných surovin. 

(4) Při postupu podle předchozích odstavců je vždy třeba připojit i opis výrokové části soudního rozhodnutí. 

Oddíl pátý 
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Výkon souhrnného trestu a společného trestu za pokračování v trestném činu 
(§ 87) 

§ 87 

(1) Opis rozsudku, jimž byl uložen souhrnný trest, zašle předseda senátu (samosoudce) po právní moci 

všem soudům, jejichž dřívější rozsudek byl spolu s uložením souhrnného trestu zrušen ve výroku o trestu (§ 43 

odst. 2 tr. zák.). Bylo-li upuštěno od souhrnného trestu, zašle se opis pravomocného rozsudku soudu, který uložil 

původní trest (§ 44 tr. zák.). Po právní moci rozsudku, kterým byl uložen souhrnný trest za současného zrušení 

trestu domácího vězení, zašle soud neprodleně opis rozsudku příslušnému středisku Probační a mediační služby, 

které ve věci vykonává kontrolu výkonu trestu domácího vězení. 

(2) Výkon souhrnného trestu nařizuje soud, který souhrnný trest uložil. Přitom odvolá nebo změní opatření, 

která byla učiněna soudem dříve rozhodnuvším ohledně výkonu trestů, pokud je to se zřetelem k obsahu 

souhrnného trestu třeba, a provede započítání vykonaných trestů nebo jejich částí podle § 92 tr. zák. 

(3) Byl-li jako souhrnný trest uložen znovu trest odnětí svobody, požádá předseda senátu (samosoudce) 

věznici současně s nařízením výkonu trestu, aby vrátila předchozí nařízení výkonu trestu, a to soudu, který výkon 

dřívějšího trestu nařídil. 

(4) Pokud soud upustil od uložení souhrnného trestu (§ 44 tr. zák.), postupuje se podle odstavce 2 jen 

tehdy, pokud je do původně uloženého trestu započítána vazba z nové trestní věci. Za této situace soud 

postupuje tak, jakoby byl uložen souhrnný trest ve stejné výměře jako trest původní. 

(5) V případech upuštění od uložení souhrnného trestu (§ 44 tr. zák.) u osob, které vykonávají trest odnětí 

svobody, zašle soud vždy stejnopis rozsudku (příp. opis znaleckého posudku z oboru psychiatrie nebo 

psychologie) příslušné věznici. 

(6) Obdobně soud postupuje při ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu (§ 45 tr. zák.). 

Oddíl šestý 

Výkon ochranných a výchovných opatření (§ 88-91a) 

§ 88 

Výkon ochranného léčení 

(1) Změní-li soud ústavní formu léčby na léčení ambulantní, zašle soud opis usnesení neprodleně po jeho 

právní moci jednak správě zdravotnického zařízení, v němž se vykonává ústavní léčba, jednak zdravotnickému 

zařízení, které má vykonávat léčení ambulantní, jakož i soudu, který ochranné léčení uložil. 

(2) Ochranné léčení ústavní se vykonává v určeném zdravotnickém zařízení, příslušném pro území, v němž 

má léčená osoba bydliště nebo pobyt (příloha č. 8). Při nařízení výkonu ambulantního ochranného léčení je třeba, 

aby soud předem projednal s jednotlivými ambulancemi převzetí pacientů. Pokud by zdravotnické zařízení podle 

přílohy č. 8 nebo zařízení ambulantního léčení pacienta nepřijalo, je třeba tuto otázku projednat s odborem 

zdravotnictví příslušného krajského úřadu. Jestliže je v závodě, v němž léčená osoba pracuje, zřízena 

protialkoholní poradna, lze ochranné protialkoholní léčení ambulantní vykonávat i v této poradně. 

(3) O prodloužení ochranného léčení a o propuštění z ochranného léčení nebo o jeho ukončení musí 

okresní soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, rozhodnout s nejvyšším urychlením. 

(4) Jakmile nabude rozhodnutí o propuštění právní moci, zašle se opis usnesení neprodleně též správě 

zdravotnického zařízení a současně s vrácením spisů též soudu, který ochranné léčení uložil. Obdobně soud 

postupuje při ukončení ochranného léčení (§ 99 odst. 6 tr. zák.). 
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(5) Náklady spojené s výkonem ochranného léčení nejsou součástí nákladů trestního řízení a soud je 

nevymáhá. 

§ 89 

Výkon ochranného léčení během výkonu trestu odnětí svobody 

(1) Výkon ochranného léčení během výkonu trestu odnětí svobody nařídí předseda senátu (samosoudce) 

soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni, současně se zasláním nařízení výkonu trestu odnětí svobody. 

Nařízení výkonu ochranného léčení spolu s přílohami v tomto případě zašle místo do zdravotnického zařízení 

přímo do věznice pokud zjistí, že věznice má k výkonu takového léčení vytvořeny podmínky. Současně věznici 

oznámí, do kterého zdravotnického zařízení má být po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody odsouzený 

dodán, pokud bude třeba v léčení pokračovat i po výkonu trestu. Za tím účelem se zašlou věznici i dva opisy 

nařízení výkonu ochranného léčení pro zdravotnické zařízení, příslušné podle místa pobytu odsouzeného. 

(2) Zjistí-li předseda senátu (samosoudce) při nařízení výkonu trestu odnětí svobody, že odsouzený dosud 

nevykonal ochranné léčení uložené mu jiným soudním rozhodnutím, vyrozumí neprodleně soud, který takové 

ochranné opatření uložil, o možnosti postupu podle odstavce 1. 

§ 90 

Dočasná opatření ohledně výkonu ochranného léčení 

(1) Je-li osoba, jíž bylo uloženo ochranné léčení, stižena chorobou, která výkon ochranného léčení vylučuje, 

ale lze u ní předpokládat, že po vyléčení bude možno ochranné léčení vykonat, nebo jsou-li tu i jiné důležité 

důvody, vyčká předseda senátu (samosoudce) s nařízením výkonu ochranného léčení nebo jeho zbytku po 

potřebnou dobu. Příslušným k těmto opatřením je před započetím výkonu ochranného léčení soud, který 

ochranné léčení uložil; po započetí jeho výkonu je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se ochranné léčení 

vykonává (obdoba § 352, 353 tr. ř.). 

(2) Nepokračuje-li se v započatém výkonu ochranného léčení během výkonu trestu odnětí svobody, je 

ochranné léčení nástupem trestu odnětí svobody přerušeno. 

§ 90a 

Změna ochranného léčení na zabezpečovací detenci 

Změní-li soud ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci, zašle soud opis rozhodnutí neprodleně po 

právní moci jednak správě zdravotnického zařízení, v němž se vykonává ústavní léčba, jednak soudu, který 

ochranné léčení uložil, a dále ústavu pro výkon zabezpečovací detence spolu s nařízením jejího výkonu (§ 90b). 

Výkon zabezpečovací detence 

§ 90b 

Nařízení výkonu zabezpečovací detence 

(1) Zabezpečovací detence se vykonává v určeném ústavu pro výkon zabezpečovací detence, příslušném 

pro území, v němž má osoba, které byla uložena zabezpečovací detence, bydliště nebo pobyt (příloha č. 8). 

Uplatní-li však generální ředitelství Vězeňské služby v zájmu rovnoměrného rozmísťování osob, kterým byla 

uložena zabezpečovací detence, prostřednictvím předsedy příslušného soudu požadavek na dočasně odchylný 

postup, je příslušným ústavem pro výkon zabezpečovací detence ústav uvedený v požadavku. 

(2) Nařízení výkonu zabezpečovací detence předseda senátu (samosoudce) zašle ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence ve dvojím vyhotovení s připojením opisu rozhodnutí soudu prvního stupně opatřeného 
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doložkou právní moci, popř. i soudu druhého stupně opatřeného doložkou právní moci, pokud jím byl rozsudek 

soudu prvního stupně ve výroku o uložení zabezpečovací detence změněn. Nařízení výkonu zabezpečovací 

detence i opis rozhodnutí se zašle o každém odsouzeném zvlášť. 

(3) Je-li osoba, které byla uložena zabezpečovací detence, ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody 

a mladistvý ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, zašle předseda senátu (samosoudce) nařízení výkonu 

zabezpečovací detence rovněž příslušné věznici, v níž vykonává vazbu nebo trest (trestního opatření) odnětí 

svobody. 

(4) K nařízení výkonu zabezpečovací detence se vždy přikládá 

a) znalecký posudek, opis protokolu o výslechu znalce nebo opis lékařské zprávy o zdravotním 

stavu osoby, které byla uložena zabezpečovací detence, pokud v průběhu trestního řízení byly 

opatřeny, 

b) požadavek, aby žádost se zaměřením na hlediska uvedená v § 100 odst. 4 tr. zák. a zpráva 

o průběhu a výsledcích výkonu zabezpečovací detence byla podávána u okresního soudu, v jehož 

obvodě se zabezpečovací detence vykonává (§ 354 odst. 5 tr. ř.), a dále aby tomuto soudu sdělil 

den nástupu osoby do výkonu zabezpečovací detence (započetí výkonu zabezpečovací detence) 

a o pominutí důvodů pro další trvání výkonu zabezpečovací detence (§ 354 odst. 4 tr. ř.), 

c) požadavek, aby mu také oznámil den nástupu do výkonu zabezpečovací detence. 

(5) Jde-li o příslušníka ozbrojených sil (zákon č. 219/1999 Sb.) nebo bezpečnostního sboru v činné službě 

(zákon č. 361/2003 Sb.), požádá předseda senátu příslušného velitele útvaru nebo nadřízeného, u něhož koná 

nebo konal službu, aby zařídil jeho dopravení do ústavu pro výkon zabezpečovací detence (§ 354 odst. 3 tr. ř.). 

(6) V nařízení výkonu zabezpečovací detence je třeba vyznačit den, kdy má osoba, které byla uložena 

zabezpečovací detence, nastoupit do ústavu pro výkon zabezpečovací detence. 

(7) Vyrozumění o nařízení výkonu zabezpečovací detence spolu s opisem rozhodnutí podle odstavce 2 a 

přílohami podle odstavce 4 se vždy zasílá okresnímu soudu, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací 

detence, ve kterém bude osoba zabezpečovací detenci vykonávat. 

§ 90c 

Urychlený postup při nařízení výkonu zabezpečovací detence 

(1) Je-li osoba, které byla uložena zabezpečovací detence, ve vazbě a vedle uložení zabezpečovací 

detence nebyl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, je nutno výkon zabezpečovací detence nařídit 

neprodleně po právní moci rozsudku. Nabyl-li ve skupinových věcech rozsudek právní moci jen u některé z osob, 

je nutno nařídit u té osoby, které byla uložena zabezpečovací detence, ihned výkon zabezpečovací detence, aniž 

by se vyčkalo právní moci rozsudku u ostatních. Nabyl-li rozsudek právní moci rozhodnutím soudu druhého 

stupně, nařídí výkon zabezpečovací detence předseda senátu soudu druhého stupně ihned po vyhlášení 

rozhodnutí. Není-li dosud písemně vyhotoven rozsudek soudu druhého stupně, kterým byl změněn rozsudek 

soudu prvního stupně ve výroku o uložení zabezpečovací detence, uvede předseda senátu soudu druhého 

stupně, v jakém směru byl rozsudek soudu prvního stupně změněn. Opis rozsudku soudu druhého stupně zašle v 

tomto případě soud prvního stupně ústavu pro výkon zabezpečovací detence dodatečně. 

(2) Není-li osoba, které byla uložena zabezpečovací detence, ve vazbě, je třeba výkon zabezpečovací 

detence nařídit v nejkratší době. 

§ 90d 

Je-li osoba, které byla uložena zabezpečovací detence, na svobodě, vyzve jí předseda senátu (samosoudce) 

písemně (vzor č. 87 tr. ř.), aby zabezpečovací detenci nastoupila. Ve výzvě osobě, které byla uložena 
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zabezpečovací detence, sdělí, který den a ve kterém ústavu pro výkon zabezpečovací detence má 

zabezpečovací detenci nastoupit (příloha č. 8), a upozorní ji na následky, pokud zabezpečovací detenci ve lhůtě 

nenastoupí (§ 354 odst. 2 tr. ř.). 

§ 90e 

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení 

Změní-li soud výkon zabezpečovací detence na ochranné léčení, zašle soud opis rozhodnutí neprodleně po 

právní moci jednak ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v němž se vykonává zabezpečovací detence, 

jednak soudu, který zabezpečovací detenci uložil, a dále zdravotnickému zařízení, v němž má vykonávat 

ochranné léčení spolu s nařízením jejího výkonu (§ 88). 

§ 90f 

Opatření související s trváním zabezpečovací detence a propuštěním ze 
zabezpečovací detence 

(1) Okresní soud, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací detence, vede osoby, které v něm 

vykonávají zabezpečovací detenci, v rejstříku Dt a mladistvé osoby v rejstříku Dtm; každá osoba se vede pod 

samostatným číslem a vede se pro ni samostatný spis. 

(2) Okresní soud si průběžně od ústavu pro výkon zabezpečovací detence vyžaduje zprávy o průběhu 

výkonu zabezpečovací detence, na nichž sleduje její výkon. Nejméně jednou za 12 měsíců, u mladistvých jednou 

za 6 měsíců, od započetí výkonu zabezpečovací detence nebo od předchozího rozhodnutí o jejím trvání si 

předseda senátu (samosoudce) opatří všechny potřebné důkazy pro přezkoumání, zda důvody pro její další 

pokračování trvají. 

(3) Jakmile nabude rozhodnutí o propuštění ze zabezpečovací detence právní moci, zašle soud opis 

rozhodnutí neprodleně ústavu pro výkon zabezpečovací detence a soudu (případně i vrátí zapůjčené spisy), který 

zabezpečovací detenci uložil. 

§ 90g 

Náklady výkonu zabezpečovací detence 

Náklady spojené s výkonem zabezpečovací detence nejsou součástí nákladů trestního řízení a soud je 

nevymáhá. 

§ 91 

Výkon ochranné výchovy, upuštění od výkonu ochranné výchovy, přeměna ochranné 
výchovy a propuštění z ochranné výchovy 

(1) Má-li být na mladistvém po skončení výkonu trestu odnětí svobody vykonávána ochranná výchova, soud 

do nařízení výkonu trestu odnětí svobody (vzor č. 50 tr. ř.) uvede výchovné zařízení, do něhož má být mladistvý 

po skončení výkonu trestu dodán. Bylo-li od výchovy upuštěno nebo byl-li mladistvý z výkonu ochranné výchovy 

propuštěn, je třeba o tom vyrozumět věznici, kde vykonává trest. 

(2) Před rozhodnutím o podmíněném umístění mladistvého mimo výchovné zařízení opatří předseda 

senátu (samosoudce) podklady potřebné pro rozhodnutí, zejména zprávu o chování mladistvého ve výchovném 

ústavu, o jeho morálních kvalitách a vhodnosti prostředí, kam má být mladistvý podmíněně umístěn. Opis 

pravomocného rozhodnutí zašle řediteli výchovného zařízení, orgánu péče o děti, státnímu zástupci a tomu, do 

jehož péče se mladistvý svěřuje. Během podmíněného umístění mladistvého mimo výchovné zařízení sleduje 
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předseda senátu (samosoudce) v součinnosti s orgány uvedenými v § 356a tr. ř., zda se mladistvý řádně chová a 

pracuje. 

(3) Obdobně postupuje při přeměně ochranné výchovy na ústavní výchovu, případně naopak, podle § 23 

ZSVM. V případě uloženého dohledu vyrozumí i středisko Probační a mediační služby a stanoví mu podmínky 

takového dohledu, v případě jiných výchovných opatření zajistí jejich realizaci. 

§ 91a 

Výkon výchovných opatření 

(1) Byl-li mladistvému v hlavním líčení soudem pro mládež nebo dítěti mladšímu 15 let v jednání uložen 

dohled probačního úředníka nebo mladistvému uložena povinnost podrobit se probačnímu programu, zašle 

předseda senátu soudu pro mládež (samosoudce) opis rozsudku po právní moci též středisku Probační a 

mediační služby, v jehož obvodu dotyčný bydlí nebo se zdržuje. Předseda senátu (samosoudce) zároveň uloží 

středisku Probační a mediační služby, aby výkon dohledu nad mladistvým nebo plnění probačního programu byl 

pro soud vyhodnocen nejméně jednou za šest měsíců, u dítěte mladšího 15 let zpravidla jednou za tři měsíce. 

(2) Byla-li dítěti mladšímu 15 let soudem pro mládež v jednání uložena ochranná výchova, zašle předseda 

senátu pro mládež (samosoudce) opis rozsudku po právní moci spolu s nařízením tohoto opatření (vzor č. 52 tr. 

ř.) školskému zařízení, kde má být ochranná výchova vykonávána. 

(3) Obdobně postupuje při přeměně ochranné výchovy na ústavní výchovu, případně naopak, podle § 23 

ZSVM. V případě uloženého dohledu vyrozumí i středisko Probační a mediační služby a stanoví mu podmínky 

takového dohledu, v případě jiných výchovných opatření zajistí jejich realizaci. 

(4) Bylo-li uloženo dítěti mladšímu 15 let za čin jinak trestný opatření - zařazení do terapeutického, 

psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, postupuje předseda 

senátu (samosoudce) i vedoucí kanceláře jako u uložení výchovných opatření podle odstavce 1 až 2. 

(5) Sledování plnění výchovných povinností nebo výchovných omezení uložených mladistvému mimo 

rámec dohledu zajišťuje soud zpravidla sám, případně s pomocí orgánu sociálně právní ochrany mládeže. Předat 

věc příslušnému středisku Probační a mediační služby v těchto případech lze jen po dohodě s ním, pokud to jeho 

kapacitní možnosti dovolují. 

(6) V případě napomenutí mladistvého s výstrahou a přenechání jeho postižení dalším subjektům (§ 20 

odst. 2 ZSVM) soud zároveň vyzve zákonného zástupce, školu nebo výchovné zařízení k podání zprávy o 

výsledku jejich opatření a stanoví termín jejího podání, v odůvodněných případech i periodicitu takových zpráv. 

Oddíl sedmý 

Výkon některých jiných rozhodnutí soudu (§ 92-98) 

§ 92 

Výkon vazby 

(1) Byl-li obviněný vzat do vazby v řízení před soudem, nařídí předseda senátu (samosoudce) výkon vazby 

do věznice příslušné podle § 27 odst. 3 a zároveň upozorní na potřebná bezpečnostní opatření, zejména, aby 

bylo zabráněno kontaktu se spoluobviněným. Rodinné příslušníky obviněného, jeho zaměstnavatele a další 

subjekty uvedené v § 70 tr. ř. vyrozumí neprodleně vedoucí soudní kanceláře; předseda senátu (samosoudce) 

mu v tom směru dá potřebné pokyny. Zároveň mu dá pokyn k případnému vyrozumění územní vojenské správy 

nebo příslušného vojenského útvaru podle § 56 odst. 2 zák. č. 218/1999 Sb. (branný zákon). 
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(2) Předseda senátu (samosoudce) vyrozumí neprodleně věznici, kde se na obviněném vykonává vazba, 

jestliže odpadl důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. a obviněný zůstává dále ve vazbě jen z důvodů uvedených v 

§ 67 písm. a) nebo c) tr. ř. 

§ 93 

Kontrola dopisů a povolování návštěv 

(1) Kontrolu dopisů a jiných písemností odesílaných obviněným nebo jemu určených provádí orgán, který 

vede řízení pouze tehdy, jestliže obviněný je ve vazbě z důvodů § 67 písm. b) tr. ř. Po podání obžaloby přísluší 

provádět kontrolu předsedovi senátu (samosoudci) soudu, který koná řízení v prvním stupni. 

(2) Kontrole podle odstavce 1 nepodléhají dopisy a jiné písemnosti adresované obviněným: 

a) svému obhájci 

b) Kanceláři prezidenta republiky, Parlamentu, Vládě České republiky, Ústavnímu soudu, 

Kanceláři Veřejného ochránce práv, Ministerstvu spravedlnosti, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

Bezpečnostní informační službě, generálnímu ředitelství Vězeňské služby, státním zastupitelstvím, 

soudům, jejich orgánům nebo vedoucím představitelům. Nelze provádět ani kontrolu písemností 

zasílaných obhájcem nebo těmito orgány obviněnému. 

Stejný postup platí pro korespondenci obviněného s diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem cizího státu 

a s mezinárodním orgánem nebo organizací, které jsou podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, 

příslušné k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv a u cizinců korespondenci s jejich 

konzulárním úřadem. V pochybnostech si příslušný orgán vyžádá stanovisko mezinárodního odboru Ministerstva 

spravedlnosti, kterým je vázán. 

(3) Dopisy se závadným obsahem, jejichž obsah zakládá podezření z trestné činnosti nebo jejichž 

doručením by mohlo dojít k zmaření účelu vazby podle § 67 písm. b) tr. ř., nelze propustit. O zadržení závadného 

dopisu se obviněný vyrozumí a zadržený dopis se založí do spisu. Je-li důvodné podezření, že obsahem dopisu 

došlo k spáchání trestného činu, založí se do spisu jeho fotokopie a originál se předá státnímu zástupci k dalšímu 

opatření. Nezávadná sdělení obsažená v zadrženém dopisu se sdělí jeho adresátu. 

(4) O provedení kontroly korespondence učiní předseda senátu (samosoudce) ve spise záznam, z něhož 

musí být patrno jméno a adresa adresáta u dopisů odesílaných obviněným nebo jméno a adresa odesílatele u 

dopisů určených obviněnému, datum provedení kontroly a jméno toho, kdo kontrolu prováděl. Při provádění 

kontroly je nutné vždy postupovat s největším urychlením. 

(5) Soudní kancelář potvrzuje věznici převzetí korespondence ke kontrole a písemnosti určené k doručení 

obviněnému předává rovněž na potvrzení. Odeslání dopisů obviněného adresátům zajistí soudní kancelář. 

(6) Po podání obžaloby uděluje písemný souhlas k přijetí návštěv obviněným ve vazbě z důvodů § 67 písm. 

b) tr. ř. předseda senátu (samosoudce) soudu, který koná řízení. Návštěvu, na jejíž přijetí má obviněný jinak 

nárok (zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů), předseda senátu (samosoudce) 

nepovolí, pokud by byla v rozporu s účelem vazby. 

(7) Návštěva obviněného, který je ve vazbě z důvodu § 67 písm. b) tr. ř., se může uskutečnit i za 

přítomnosti orgánu, který ji povolil, nebo zaměstnance určeného předsedou soudu. Je-li obviněný ve vazbě mimo 

obvod soudu, může soud v odůvodněných případech o zajištění přítomnosti u povolené návštěvy požádat soud, v 

jehož obvodu je věznice, v níž je obviněný ve vazbě. Pokud je zaměstnanec soudu přítomen, dbá, aby se v 

průběhu návštěvy nehovořilo o skutečnostech, které mají bezprostřední vztah k důvodu vazby, a aby byly 

dodržovány soudcem stanovené podmínky návštěvy. 

§ 94 
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Předvedení obviněného z vazby k soudu 

Žádost o předvedení obviněného, který je ve vazbě, je třeba věznici doručit 8 dní předem. Je-li obviněný ve 

vazbě jiného orgánu, než toho, který o předvedení žádá, je třeba k žádosti s předvedením připojit písemný 

souhlas orgánu, který vede vazební řízení. Obdobnou lhůtu je třeba zachovat při žádosti o předvedení 

obviněného, který je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, nebo při žádostech o 

předvedení osoby z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody anebo zabezpečovací detence k jinému soudnímu 

řízení. 

§ 95 

Výkon příkazu k domovní prohlídce 

(1) Příkaz předsedy senátu (samosoudce) k domovní prohlídce se příslušné osobě doručuje 

prostřednictvím orgánu, který domovní prohlídku vykoná (§ 83 odst. 2 tr. ř.). 

(2) Obdobně se postupuje u příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků (§ 83a tr. ř.) a příkazu k osobní 

prohlídce (§ 83b tr. ř.). 

§ 96 

Zajištění nároků poškozeného 

(1) Byl-li nárok poškozeného na náhradu škody zajištěn na věcech obviněného a mají-li věci popsané v 

usnesení o zajištění být uloženy do úschovy, postupuje se přiměřeně podle § 80 a 81. 

(2) Jestliže zajištění bylo soudem zcela zrušeno (§ 47a odst. 1, § 48 odst. 1 tr. ř.) nebo omezeno (§ 47a 

odst. 1, § 48 odst. 2 tr. ř.), nařídí předseda senátu (samosoudce), aby zajištěné věci, které jsou v úschově, byly 

obviněnému nebo jim zmocněné osobě zcela nebo zčásti vydány. Přitom se postupuje podle hlavy čtvrté oddílu 

druhého - úschovy u soudu. 

(3) Uplatňuje-li jiná osoba právo k zajištěné věci a je-li zřejmé, že věc náleží této osobě, vyjme předseda 

senátu (samosoudce) tuto věc ze zajištění a zařídí její vydání oprávněné osobě (§ 48 odst. 2 tr. ř.); jinak odkáže 

takovou osobu na řízení ve věcech občanskoprávních. 

§ 97 

Vymáhání nákladů trestního řízení 

(1) Předseda senátu (samosoudce) po právní moci odsuzujícího rozsudku stanoví usnesením povinnost k 

náhradě nákladů trestního řízení paušální částkou.
13

Opis tohoto usnesení se zašle odsouzenému s vyplněnou 

poštovní poukázkou prostřednictvím účetního soudu s upozorněním, že paušální částka bude vymáhána podle 

předpisů o vymáhání pohledávek, nebude-li ve stanovené době zaplacena. 

(2) Současně předloží vedoucí soudní kanceláře spis a opis usnesení účetnímu soudu k dalšímu opatření. 

Účetní soudu uvede na poukázce evidenční číslo pohledávky (tj. variabilní symbol), stejné vyznačí na doručence, 

ve spisu na referát pro výkon rozsudku a na spisovém obale. 

(3) Nezaplatí-li odsouzený náklady trestního řízení ve stanovené lhůtě, nařídí předseda senátu 

(samosoudce), aby úhrada byla provedená z peněžité záruky (§ 73a odst. 5 tr. ř.). 

(4) Obdobně se postupuje v případě, kdy předseda senátu (samosoudce) rozhodl o povinnosti k náhradě 

odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem [§ 152 odst. 1, písm. b) tr. ř.] a úhradě 

nákladů hrazených státem ustanovenému zmocněnci poškozeného. 
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(5) Opis usnesení o povinnosti k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby s doložkou o právní moci 

zašle pověřený zaměstnanec soudu věznici, v níž je odsouzený umístěn, ve třech vyhotoveních; nebude-li na 

odsouzeném vykonáván trest odnětí svobody, zašle se usnesení věznici, v níž byla vykonávána vazba. 

(6) Jestliže byl uložen trest propadnutí celého majetku odsouzeného, povinnost k náhradě nákladů trestního 

řízení a k náhradě odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem se nevysloví. Rovněž se 

nevysloví povinnost k náhradě těchto nákladů u osob odsouzených v řízení konaném proti uprchlému, pokud jsou 

i v době, kdy se o těchto nárocích rozhodovalo, nadále nedosažitelné. 

§ 98 

Jestliže osoba, které byla předsedou senátu (samosoudcem) pravomocně uložena pořádková pokuta, ji 

nezaplatila na výzvu předsedy senátu (samosoudce) ve stanovené lhůtě, postupuje se podle ustanovení § 97 

odst. 1, 2 o vymáhání nákladů řízení, které nebyly zaplaceny na výzvu soudu. 

Oddíl osmý 

Různá opatření soudu (§ 99-102) 

§ 99 

Zprávy o výsledku trestního stíhání 

(1) Zprávu o výsledku trestního stíhání skončeného pravomocným odsuzujícím rozhodnutím soudu dává 

zaměstnanec soudu tím pověřený, a to v případech uvedených v přehledu o podávání zpráv (příloha č. 3). Pokud 

není v tomto přehledu stanoveno, že má být zaslán opis rozsudku nebo opis rozsudečného výroku, zašle se 

stručné sdělení o výsledku trestního stíhání. 

(2) Byla-li osoba odsouzena za trestné činy, o kterých soud zasílá Ministerstvu financí zprávu o výsledku 

trestního stíhání podle přílohy č. 3 bodu 20. Finanční zájmy Evropských společenství, současně Ministerstvu 

financí zašle i formulář podle vzoru uvedeného v příloze č. 19. 

(3) Jiným než zdravotním pojišťovnám se na jejich žádost zašle opis rozsudečného výroku tehdy, je-li 

nepochybné, že trestný čin zakládá pojistnou událost. 

(4) Zpráva o výsledku trestního stíhání se odešle ihned, jakmile rozhodnutí nabude právní moci. Je-li více 

obviněných a rozhodnutí nabylo právní moci jen u některého z nich, podá se zpráva o takových obviněných 

ihned. 

(5) Útvaru Policie České republiky nebo jinému orgánu, který ve věci konal přípravné řízení, se zašle opis 

rozsudku nebo jiného rozhodnutí, jímž se řízení končí s uvedením čísla jednacího tohoto útvaru. Rozhodoval-li 

soud druhého stupně, zašle soud prvého stupně i rozsudek, popř. jiné rozhodnutí soudu druhého stupně. 

Obdobně jej informuje o promlčení výkonu trestu, aplikaci amnestie prezidenta republiky nebo jeho individuální 

milosti. 

(6) Středisku probační a mediační služby, které ve věci provádělo úkony, se zašle opis rozsudku nebo 

jiného rozhodnutí, jímž řízení končí. Rozhodoval-li ve věci odvolací soud, zašle jeho rozhodnutí soud prvého 

stupně. 

(7) Vyrozumění Rejstříku trestů se provádí podle přílohy č. 4. 

§ 100 

Opatření soudu při přerušení trestního stíhání 
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Přeruší-li soud trestní stíhání proto, že pobyt obviněného není znám, provede předseda senátu (samosoudce) 

všechna šetření nutná ke zjištění pobytu obviněného. Při přerušení trestního stíhání pro těžkou nemoc anebo pro 

duševní nemoc, která nastala až po spáchání činu, sleduje soud, zda zdravotní stav obviněného dovoluje 

pokračovat v trestním stíhání. Tato šetření provede soud nejméně jednou za rok, aby nedošlo k promlčení 

trestního stíhání. 

§ 101 

Opatření soudu při přerušení výkonu trestu odnětí svobody 

(1) V případech přerušení výkonu trestu podle § 325 odst. 1 tr. ř. stanoví předseda senátu (samosoudce) 

lhůty ke zjišťování, zda důvody přerušení dále trvají nebo zda nenastaly jiné důvody pro odvolání přerušení (§ 

325 odst. 2 tr. ř.). 

(2) Pokud pověřený zaměstnanec soudu z vyžádaných zpráv zjistí, že hrozí zneužití předchozího 

rozhodnutí odsouzeným, předloží spis neprodleně předsedovi senátu (samosoudci). 

(3) Na pokyn předsedy senátu (samosoudce) se ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně užije i tehdy, pokud 

byl povolen odklad výkonu trestu podle § 322 odst. 1 odst. 2 nebo § 323 odst. 2 tr. ř. 

§ 102 

Opatření soudu při zrušení pravomocného rozhodnutí 

(1) Bylo-li pravomocné rozhodnutí soudu zrušeno na základě dovolání, v řízení o stížnosti pro porušení 

zákona nebo o návrhu na povolení obnovy anebo postupem podle § 261 tr. ř. a byl-li obviněný zproštěn obžaloby 

nebo trestní stíhání bylo zastaveno, učiní předseda senátu (samosoudce) soudu prvního stupně neprodleně 

opatření, aby byly odstraněny všechny důsledky odsuzujícího rozhodnutí. Zejména ihned zařídí, pokud tak již 

neučinil soud vyššího stupně, aby nebylo pokračováno ve výkonu dříve uložených trestů a vymáhání nákladů 

trestního řízení, vyrozumí orgány, kterým bylo sděleno původní odsuzující rozhodnutí za účelem dalších opatření, 

a uvědomí orgány a organizace, kterým bylo toto rozhodnutí oznámeno (příloha č. 3). Nezbytná opatření týkající 

se výkonu a evidence trestu je nutno po zrušení pravomocného rozhodnutí provést též v případě, kdy na základě 

rozhodnutí o dovolání, o stížnosti pro porušení zákona nebo po povolení obnovy řízení anebo po postupu podle § 

306a odst. 2 tr. ř. se dále pokračuje v řízení. 

(2) Obdobně se postupuje, pokud bylo pravomocné rozhodnutí zrušeno nálezem Ústavního soudu. V těchto 

případech navíc soud ihned po obdržení spisu informuje fotokopií nálezu Ústavního soudu Ministerstvo 

spravedlnosti, odbor dohledu. 

Oddíl devátý 

Výkon rozhodnutí v řízení ve vztahu k cizině (§ 102a-102e) 

§ 102a 

Zprávy o výsledku řízení o uznání cizozemského rozhodnutí o odsouzení 

Ustanovení § 99 odst. 1 platí obdobně i pro řízení o uznání cizozemského rozhodnutí o odsouzení, bylo-li 

skončeno pravomocným uznáním tohoto odsouzení. 

§ 102b 

Výkon uznání cizozemského rozhodnutí o odsouzení 
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(1) Bylo-li uznáno cizozemské rozhodnutí o odsouzení a ministerstvo vyslovilo souhlas s převzetím 

odsouzeného k výkonu trestu nebo požádalo stát, jehož soud vynesl rozhodnutí, aby odsouzeného předal (§ 455 

odst. 1 tr. ř.), doručí opis tohoto rozhodnutí soudu, který je příslušný o nařízení výkonu uznaného cizozemského 

rozhodnutí (§ 455 odst. 2 a 3 tr. ř.), není-li sám příslušný provést výkon. 

(2) Soud, který je příslušný provést výkon uznaného cizozemského rozhodnutí o odsouzení, postupuje 

obdobně podle příslušných ustanovení předchozích oddílů pro výkon rozhodnutí k jednotlivým výkonům podle 

druhu trestu hlavy druhé této části. 

§ 102c 

Výkon uznání rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních 
s členskými státy Evropské unie 

Soud, který je příslušný provést výkon uznaného rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých 

plněních s členskými státy Evropské unie, postupuje obdobně podle příslušných ustanovení předchozích oddílů 

pro výkon rozhodnutí k jednotlivým výkonům podle druhu trestu hlavy druhé této části. 

§ 102d 

Výkon uznání rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo 
jiných majetkových hodnot s jinými členskými státy Evropské unie 

Soud, který je příslušný provést výkon uznaného rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, 

věcí nebo jiných majetkových hodnot s jinými členskými státy Evropské unie, postupuje obdobně podle 

příslušných ustanovení předchozích oddílů pro výkon jednotlivých výkonů podle druhu trestu hlavy druhé této 

části. 

§ 102e 

Zasílání rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných 
majetkových hodnot do jiného členského státu Evropské unie 

Má-li soud podle § 460zk zaslat své rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání příslušnému justičnímu orgánu 

jiného členského státu za účelem jeho uznání a výkonu, postupuje podle instrukce Ministerstva spravedlnosti ze 

dne 24. srpna 2007, č.j. 66/2004-MO-J/155, o postupu soudů ve styku s členskými státy Evropské unie ve věcech 

trestních. 
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