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SMĚRNICE 
o soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

ze dne 13. 7. 2021 
Správní rada přijímá tuto směrnici. 

 

Část I. 

Obecná ustanovení 

Bod 1. Základní ustanovení 

(1) Toto směrnice upravuje postup orgánů činných v soudném řízení souvisejícím s řešením zavrženíhodných 

činů. 

(2) Tato směrnice doplňuje vnitřní předpis R-13/6-2021 o soudné komisi (dále jen „směrnice o soudné 

komisi“). 

 

Část II. 

Zmocněnci soudné komise a jejich činnost 

Bod 2. Zmocněnci soudné komise k řešení zavrženíhodných činů 

(1) Zmocněnci soudné komise k řešení zavrženíhodných činů (dále jen „zmocněnci“) volí soudná komise na 

svém mimořádném zasedání ze 2 kandidátů navržených každou přidruženou organizací. Soudná komise dbá 

na to, aby byl z každé přidružené organizace zvolen právě jeden kandidát. 

(2) Přidruženou organizací může být navržena pouze osoba, která:  

a) je zletilá a svéprávná,  

b) je bezúhonná a  

c) je prověřeným pracovníkem soudné komise I. stupně. 

(2) Zmocněnci jednají nestranně a nezávisle a bez přímých vazeb na přidruženou organizaci, která je navrhla; 

jsou vázáni pouze směrnicí o soudné komisi a touto směrnicí a svým vědomím a svědomím.  

(3) Zmocněncem jsou z titulu své funkce všichni členové soudné komise, ostatní zmocněnci musí být 

prověřenými pracovníky nadačního fondu, jejich počet je roven počtu přidružených organizací a jejich 

funkční období jsou dva roky. 

 

Bod 3. Informování veřejnosti o soudním řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

(1) Zmocněnci informují jiné osoby o jimi vedeném soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů tak, aby 

neohrozily objasnění skutečností důležitých pro soudné řízení. Postupují také tak, aby nedošlo k vyzrazení 

osobních údajů účastníků takového soudného řízení do té míry, z nichž by byla patrná jejich zřejmá 

identifikace. 

(2) Sděluje-li zmocněnec informace k jím vedenému soudnému řízení, činí tak prostřednictvím veřejných 

sdělovacích prostředků. Přímé informace související se soudným řízením lze sdělit pouze osobě, která žije 

s účastníkem soudného řízení ve společné domácnosti. 

(3) Informace o účastnících soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů, kteří jsou osobami mladšími 18 

let, jsou pod zvláštní ochranou soudné komise. Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových 

záznamů nebo jiných informací o průběhu plenárního jednání, které by umožnily zjištění totožnosti účastníka 

soudného řízení uvedeného ve větě první, je zakázáno. 
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(3) Ustanovení tohoto bodu se použijí i pro soudná řízení v oblasti zavrženíhodných činů řešená a 

rozhodovaná soudnou komisí; kde je zmíněn zmocněnec, myslí se tím člen soudné komise. 

 

Část III. 

Soudné řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

Bod 4. Zahájení soudného řízení před zmocněncem v oblasti zavrženíhodných činů 

(1) O zahájení soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů rozhoduje předseda soudné komise. 

Rozhodne tak vždy na návrh:  

a) člena soudné komise, 

b) toho, kdo jeví opravdový zájem na zahájení soudného řízení, zejména z důvodu, že zavrženíhodný 

čin, kterého se měla osoba dopustit, ohrozil či znemožnil výkon jeho práv a svobod, 

c) toho, kdo byl svědkem spáchání zavrženíhodného činu. 

(2) Soudné řízení v oblasti zavrženíhodných činů nelze zahájit: 

a) proti tomu, proti němuž dřívější soudné řízení pro týž zavrženíhodný čin skončilo pravomocným 

rozhodnutím o vině a trestu, nebo trestní řízení pro týž skutek rozhodnutím soudu, nebo bylo 

rozhodnutím o vině a trestu, rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně 

zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno, 

b) jde-li o osobu, jež je podle zvláštní směrnice považována za beztrestnou, 

c) je-li zavrženíhodný čin promlčen, nebo 

d) stanoví-li tak jiná směrnice. 

(3) O tom, kdo ze zmocněnců je příslušný k vydání rozhodnutí o vině a trestu, rozhoduje los. 

(4) Namísto losu podle předchozího odstavce může rozhodnout též počítačový generátor, který je založen na 

čistě náhodném přidělování čísel. 

 

Bod 5. Účastníci řízení 

(1) Ten, proti němž je podán návrh na zahájení soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů s tím, že je 

podezřelý ze spáchání zavrženíhodného činu, je považován za obviněného. 

(2) Ten, kdo podal návrh na zahájení soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů podle předchozího 

odstavce, je považován za navrhovatele. 

 

Bod 6. Uplatnění práva 

(1) Pro navrhovatele se uplatní v soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů rozhodovaném 

zmocněncem tato směrnice, v soudném řízení rozhodovaném soudnou komisí směrnice o soudné komisi. 

(2) Pro obviněného se použije v soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů pouze tato směrnice, neurčí-

li daná ustanovení této směrnice jinak.  

(3) Pro ostatní účastníky soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů se uplatní směrnice o soudné 

komisi. 

 

Bod 7. Postup soudného řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

(1) V soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů, které je řešeno a rozhodováno zmocněncem, se pro 

zmocněnce použijí ustanovení směrnice o soudné komisi upravující působnost garanta případu. 

(2) Zmocněnec příslušný k vydání rozhodnutí o vině a trestu ke danému případu zkoumá, zda byla porušena 

postihová listina nadačního fondu a přidružených organizací, a pokud ano, v rozhodnutí o vině a trestu 

vysloví tento závěr. 
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(3) Rozhodovací jednání se v soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů vedeném a rozhodovaném 

zmocněncem nekoná. 

 

Bod 8. Zástupce obviněného v soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů 

(1) V soudném řízení v oblasti zavrženíhodných činů musí být obviněný zastupován svým zástupcem, jejž si 

zvolí. 

(2) Nezvolí-li si obviněný svého zástupce podle předchozího odstavce, přidělí obviněnému jeho zástupce 

předseda soudné komise. 

(3) Zástupce obviněného musí být prověřeným pracovníkem nadačního fondu nebo mít právnické vzdělání. 

(4) Prohlásí-li obviněný ústně na plenárním jednání nebo písemně k rukám předsedy soudné komise, že se 

vzdává svého zástupce, předseda soudné komise takovému požadavku vyhoví. Prohlášení o vzdání se svého 

zástupce může obviněný vzít kdykoliv zpět; v takovém případě se postupuje podle odst. 1 a 2. 

(5) Zástupce obviněného je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k 

hájení jeho zájmů prostředků a způsobů uvedených v této a jiných směrnicích, zejména pečovat o to, aby 

byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a 

tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci. 

 

Bod 9. Předvolání 

(1) Zmocněnec nebo garant případu předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení 

úkonu nutná. 

(2) Předvolání musí být písemné a doručuje se do vlastních rukou s dostatečným, zpravidla nejméně 

pětidenním předstihem. 

(3) V předvolání musí být uvedeno, kdo, kdy, kam, v jaké věci a z jakého důvodu se má dostavit a jaké jsou 

právní následky v případě, že se nedostaví. 

(4) Předvolaný je povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze závažných důvodů učinit, je 

povinen bezodkladně se s uvedením důvodů omluvit tomu, kdo jej předvolal. 

(5) Nedostaví-li se bez omluvy předvolaný na jednání soudné komise, požádá předseda soudné komise 

usnesením Policii České republiky, aby jí byl předvolaný na své náklady předveden. 

 

Bod 10. Zproštění obžaloby 

(1) Zmocněnec určí, že je návrh bezdůvodný v případě, že není prokázáno, že se zavrženíhodný čin udál, 

prokáže se, že čin uvedený v návrhu není zavrženíhodným, anebo není prokázáno, že zavrženíhodný čin 

spáchal obžalovaný. 

(2) Soudné řízení v oblasti zavrženíhodných činů zmocněnec zastaví dnem, kdy byla obžalovanému omezena 

svéprávnost. Zmocněnec soudné řízení obnoví dnem, kdy obžalovaný plnou svéprávnost opět nabude. 

V době, kdy je obžalovanému omezena svéprávnost neběží lhůty uvedené v této směrnici. 

(3) Není-li návrh bezdůvodný podle odstavce 1, ale byl-li v průběhu soudného řízení zavrženíhodný čin 

promlčen, uvede zmocněnec v rozhodnutí o vině a trestu tento závěr. Náklady soudného řízení nesou 

navrhovatel i obžalovaný v tomto případě své. 

 

Část IV. 

Rozhodnutí o vině a trestu 

 

Bod 11. Rozhodnutí o vině a trestu 

(1) K danému případu vydává zmocněnec rozhodnutí o vině a trestu.  
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(2) Rozhodnutí o vině a trestu musí být vydáno do 14 dnů ode dne ukončení plenárního jednání k danému 

případu; není-li možné v této lhůtě vydat rozhodnutí o vině a trestu z důvodu, že se při konstrukci takového 

rozhodnutí projevil nedostatek důkazů pro kvalifikované rozhodnutí, nařídí zmocněnec nové plenární 

jednání. 

(3) Rozhodnutí o vině a trestu musí být vydáno k danému případu do 24 měsíců ode dne zahájení soudného 

řízení k němu, není-li to možné, připustí předseda soudné komise prodloužení této lhůty a informuje o tom 

všechny účastníky řízení. Namítat neplatnost rozhodnutí o prodloužení lhůty lze pouze tehdy, nebyli-li řádně 

informováni stěžejní účastníci soudného řízení. 

(4) Rozhodnutí o vině a testu je vyhotoveno vždy v písemné formě s podpisem zmocněnce, který jej vydal, a 

nabývá právní moci dnem pozbytí nároku na odvolání podle bodu 14. této směrnice. 

 

Bod 12. Náležitosti rozhodnutí o vině a trestu 

(1) Rozhodnutí o vině a trestu obsahuje: 

a) den a místo vydání rozhodnutí, 

b) výrok obsahující tvrzení, zda obviněný spáchal zavrženíhodný čin, popř. stanovení trestů dle 

postihové listiny nadačního fondu a přidružených organizací, nebo zda se obžaloby zprošťuje, 

c) odůvodnění,  

d) výrok o nařízených zatímních opatřeních a jejich odůvodnění,  

e) informaci o tom, který z účastníků řízení a do jaké výše nese náklady řízení, a 

f) poučení o opravném prostředku. 

(2) Rozhodnutí o vině a trestu musí obsahovat přesnou identifikaci obžalovaného, aby nemohl být zaměněn 

s jinou osobou. 

(3) Výrok, který obsahuje tvrzení, z něhož je zřejmé, že obžalovaný spáchal zavrženíhodný čin, musí 

obsahovat přesnou definici zavrženíhodného činu v souladu s postihovou listinou nadačního fondu a 

přidružených organizací a dále místo, čas a způsob spáchání, popřípadě i uvedení jiných skutečností, jichž je 

třeba k tomu, aby daný zavrženíhodný čin nemohl být zaměněn s jiným. 

(4) V rozhodnutí o vině a trestu, kterým se uděluje souhrnný trest za spáchání několika zavrženíhodných 

činů, se označí ta rozhodnutí o vině a trestu, nebo ta rozhodnutí o výroku soudné komise, z nichž se zrušuje 

výrok o trestu a nahrazuje se výrokem o trestu souhrnném.  

 

Bod 13. Vyhlášení a doručení rozhodnutí o vině a trestu 

(1) Rozhodnutí o vině a trestu musí být vždy vyhlášeno, vyhlášení následuje bezprostředně po jeho 

vyhotovení. 

(2) Pro vyhlášení rozhodnutí o vině a trestu se použijí ustanovení směrnice o soudné komisi upravující 

výroková jednání. 

(3) Rozhodnutí o vině a trestu se doručí v opise navrhovateli a obžalovanému. Doručí se také tomu, kdo na 

tom dosvědčí před skončením plenárního jednání v daném případu opravdový zájem. 

 

Bod 14. Opravný prostředek proti rozhodnutí o vině a trestu 

(1) Byl-li udělen účastníkovi soudného řízení trest, může se takový účastník soudného řízení do 5 dnů od 

jeho udělení rozhodnutím o vině a trestu odvolat k soudné komisi. Odvolání k soudné komisi má odkladný 

účinek. 

(2) Za návrh na odvolání proti rozhodnutí o vině a trestu se stanovuje jednací poplatek ve výši 150 Kč. 

(3) Věcné a procesní náležitosti odvolání se řídí bodem 26.a směrnice o soudné komisi. 
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Část V. 

Závěrečná ustanovení 

Bod 15. Společná ustanovení 

Není-li v této směrnici stanoveno jinak, uplatní se pro soudná řízení v oblasti zavrženíhodných činů směrnice 

o soudné komisi. 

 

Bod 16. Přechodná ustanovení 

Soudná komise a zmocněnci mohou postupovat podle této směrnice i před nabytím její účinnosti, usoudí-li, 

že použití těchto ustanovení je nezbytné pro vydání a výkon jejich rozhodnutí, a nejde-li tento postup k tíži 

některého z účastníků řízení. 

 

Bod 17. Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se směrnice SME-5/2-2021 o zmocněncích soudné komise k řešení zavrženíhodných činů. 

 

Bod 18. Účinnost 

(1) Tato směrnice nabývá účinnosti sedmým dnem ode dne jejího přijetí. 

(2) Tato směrnice byla schválena správní radou dne 13. 7. 2021. 

 


