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V Y H L Á � K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005

o tvorbe spisu orgánmi èinnými v trestnom konaní a súdmi

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po
dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
pod¾a § 561 ods. 3 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný po-
riadok ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhlá�ka ustanovuje podrobnosti o tvorbe vy-
�etrovacieho spisu vrátane èíslovania listov a vyhoto-
vovania jeho obsahu policajtom1) a o pokraèovaní
v jeho tvorbe dopåòaním písomností a vecí prokuráto-
rom a súdom.

§ 2

Vy�etrovací spis a jeho rovnopis

(1) V�etky písomnosti, ktoré sa vz�ahujú na tú istú
vy�etrovanú trestnú vec (podania, zápisnice, záznamy,
rozhodnutia a pod.), tvoria vy�etrovací spis, ktorý sa
zakladá po prijatí prvého podania vo veci.

(2) Ak to povaha veci vy�aduje, mô�e sa vyhotovi�
potrebný poèet rovnopisov originálu vy�etrovacieho
spisu.

(3) Do rovnopisu vy�etrovacieho spisu urèeného na
evidenèné potreby policajta, ktorý vo veci koná, sa zalo-
�í aj ostatný spisový materiál, ktorý nebol zaradený do
originálu, plán vy�etrovania alebo skráteného vy�etro-
vania, ob�aloba, rozsudok alebo iné rozhodnutie pro-
kurátora alebo súdu, ktorým sa konanie skonèilo.

§ 3

Spisový obal a jeho nále�itosti

(1) Ka�dý vy�etrovací spis sa zakladá do spisového
obalu. Spisový obal zakladá policajt, ktorý vo veci
koná.

(2) Na spisovom obale sa vyznaèí najmä
a) názov útvaru a organizaènej zlo�ky,
b) spisová znaèka,
c) to, proti komu a pre aký trestný èin sa konanie vedie;

u obvineného treba uvies� meno, priezvisko, prípad-
ne aj prezývku, akademický titul, dátum a miesto
narodenia a bydliska, a ak ide o osobu podliehajúcu
pôsobnosti vojenských súdov, aj jeho hodnos�;

trestný èin sa oznaèí jeho zákonným pomenovaním
a príslu�ným ustanovením Trestného zákona a

d) odtlaèok peèiatky �Väzba� � èervenej farby, ak ide
o väzobnú vec.

§ 4

Spisová znaèka

(1) Ka�dý vy�etrovací spis je oznaèený spisovou
znaèkou, ktorá obsahuje skratku zaèiatoèných písmen
slov �èíslo vy�etrovacieho spisu� (�ÈVS�) a najmä
a) spisovú znaèku útvaru,
b) evidenèné èíslo pridelené z Denníka vy�etrovacích

spisov, ktoré je od spisovej znaèky oddelené spojov-
níkom,

c) oznaèenie organizaènej zlo�ky a
d) roèník, ktorý je od predchádzajúceho údaja oddele-

ný spojovníkom.

(2) Rovnakou spisovou znaèkou treba oznaèi� ka�dú
písomnos�, ktorú v tej istej veci vyhotovil policajt a za-
kladá ju do vy�etrovacieho spisu (rozhodnutia, zápisni-
ce o výsluchu, obhliadke miesta èinu, konfrontácii, re-
kognícii, rekon�trukcii a pod.).

§ 5

Obsah spisu

(1) Obsah spisu slú�i na informáciu o jeho obsahu.
Zakladá sa do vy�etrovacieho spisu ako prvá listina
a zapisujú sa doò v�etky ostatné písomnosti a veci, kto-
ré tvoria obsah tohto spisu. Do obsahu spisu sa zapisu-
je najmä názov a oznaèenie písomnosti èíslom alebo
spisovou znaèkou a èíslo listu ulo�enej písomnosti
pod¾a poradia ulo�enia.

(2) Rozhodnutia sa okrem údajov uvedených v odse-
ku 1 oznaèia aj dátumom rozhodnutia a názvom orgá-
nu, ktorý ho vydal; splnomocnenie alebo ustanovenie
obhajcu sa konkretizuje aj menom obhajcu a dátumom
splnomocnenia alebo ustanovenia obhajcu.

§ 6

Zoradenie vy�etrovacieho spisu

(1) Vy�etrovací spis sa zoradí spravidla v tomto pora-
dí:
a) obsah spisu,
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b) trestné oznámenie alebo iné podanie,

c) uznesenie o zaèatí trestného stíhania,

d) uznesenie o vznesení obvinenia, roz�írení obvinenia
alebo záznam o doèasnom odlo�ení vznesenia obvi-
nenia,

e) rozhodnutie o s�a�nosti proti uzneseniu, záväzný
pokyn prokurátora,

f) zápisnica o zadr�aní, návrh na vzatie do väzby, roz-
hodnutie o vzatí do väzby, rozhodnutie o s�a�nosti
proti väzbe a ïal�ie materiály týkajúce sa väzby,

g) �iados� o ustanovenie obhajcu, ustanovenie obhaj-
cu, plná moc obhajcu,

h) zápisnice o výsluchu obvineného a konfrontácii,

i) zápisnice o výsluchu svedkov a po�kodených, ktoré
sa zoraïujú chronologicky pod¾a dátumu ich vyko-
nania,

j) uznesenie o pribratí znalca, znaleckej organizácie
a znaleckého ústavu, s¾ub znalca, opatrenie o pri-
bratí tlmoèníka, prekladate¾a, s¾ub tlmoèníka, s¾ub
prekladate¾a,

k) protokoly o kontrolách, znalecké posudky, odborné
vyjadrenia, písomné potvrdenia,

l) príkaz na domovú prehliadku, osobnú prehliadku,
prehliadku iných priestorov a pozemkov, zápisnice
o vykonaných prehliadkach,

m) príkaz na zadr�anie a otvorenie zásielky, zápisnica
o otvorení zásielky,

n) nariadenie o zámene zásielky, zápisnica o zámene
zásielky,

o) doslovný prepis záznamu telekomunikaènej pre-
vádzky a nosiè so záznamom,

p) návrh na vydanie príkazu na kontrolovanú dodávku
a príkaz na kontrolovanú dodávku,

q) návrh na vydanie príkazu na pou�itie agenta a prí-
kaz na jeho pou�itie,

r) návrh na vydanie príkazu na predstieraný prevod
a príkaz na predstieraný prevod,

s) príkaz na sledovanie a prepis záznamu o sledovaní,

t) doslovný prepis zvukového záznamu a nosiè obra-
zového, zvukového alebo obrazo-zvukového zázna-
mu,

u) príkaz na odòatie veci, zápisnica o vydaní a odòatí
veci, uznesenie a potvrdenie o dispozícii s òou,

v) ostatné písomné a iné dôkazové materiály, naprí-
klad zápisnica o obhliadke miesta èinu, fotodoku-
mentácia a pod.,

w) odpis registra trestov, posudky, záznam o kontrole
kore�pondencie,

x) záznam o nazretí do spisu, pre�tudovaní spisu
a o návrhoch na doplnenie vy�etrovania alebo skrá-
teného vy�etrovania,

y) návrh na podanie ob�aloby alebo na iné rozhodnu-
tie,

z) utajované prílohy pod¾a osobitného predpisu,2) ne-
utajované prílohy.

(2) Vo veciach vrátených na doplnenie vy�etrovania
a do�etrenie sa ponechá pôvodné zoradenie vy�etrova-
cieho spisu a ïal�ie písomnosti sa zoradia za pôvodný
spis spravidla pod¾a odseku 1.

(3) Doklady o doruèení zásielky sa pripájajú k roz-
hodnutiam, ktorých sa týkajú, k zápisnici o vy�etrova-
com úkone alebo k inej písomnosti na preukázanie
doruèenia písomnosti vrátane upovedomenia alebo
predvolania na vykonanie vy�etrovacieho úkonu.

(4) Èísluje sa ka�dý list vy�etrovacieho spisu od èísla
listu 1 okrem obsahu spisu vzostupne a� po posledný
list. Spis sa previa�e, prièom sa konce �pagáta zalepia
lepiacou páskou, ktorá sa oznaèí odtlaèkom okrúhlej
peèiatky útvaru bez �tátneho znaku a podpisom poli-
cajta.

(5) Za administratívne vedenie vy�etrovacieho spisu
zodpovedá policajt, ktorému bola vec pridelená. Ak vy-
�etrovanie vykonáva �pecializovaný tím, zodpovedá za
administratívne vedenie spisu policajt, ktorého urèí
riadite¾ útvaru, pri ktorom bol �pecializovaný tím zria-
dený, alebo vedúci tohto tímu.

§ 7

Overenie rovnopisu vy�etrovacieho spisu

(1) Rovnopis vy�etrovacieho spisu na úèel jeho pred-
lo�enia prokurátorovi alebo súdu overí policajt uvede-
ný v § 6 ods. 5. O overení vyhotoví záznam, z ktorého
bude zrejmé, �e v rovnopise zalo�ený spisový materiál
svojím oznaèením, obsahom a èíslovaním listov je
zhodný s oznaèením, obsahom a èíslovaním listov v ori-
gináli vy�etrovacieho spisu, èo potvrdí slovami �Vyho-
tovený rovnopis súhlasí s originálom�, vlastnoruèným
podpisom pod èitate¾ne vypísanou hodnos�ou, menom
a priezviskom a odtlaèkom okrúhlej peèiatky útvaru
bez �tátneho znaku.

(2) Záznam pod¾a odseku 1 obsahuje aj údaj o mieste
a dátume jeho vyhotovenia.

§ 8

Tvorba a zoradenie zväzkov vy�etrovacieho spisu

(1) Pri tvorbe a zoraïovaní listín vo zväzkoch vy�etro-
vacieho spisu sa postupuje primerane pod¾a § 6. Jed-
notlivé zväzky sa oznaèujú rímskymi èíslicami od I
vzostupne ïalej.

(2) Ak má vy�etrovací spis viac ako dva zväzky, do
zväzku è. I sa za obsah spisu zalo�í rovnopis obsahu
spisu zväzku è. II a ïal�ích zväzkov.

§ 9

Predlo�enie vy�etrovacieho spisu
pred jeho koneèným zoradením

(1) Ak sa predkladá vy�etrovací spis prokurátorovi
alebo súdu, treba listy oèíslova� a vyhotovi� obsah
predkladaného vy�etrovacieho spisu.

(2) Po vrátení veci na doplnenie vy�etrovania alebo
skráteného vy�etrovania policajt zalo�í nový zväzok
a pokraèuje v èíslovaní listov písomností bez preru�e-
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2) Zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



nia; v obsahu spisu zalo�enom vo zväzku è. I vyznaèí
zalo�enie nového zväzku.

(3) Prevzatie vráteného spisu potvrdí preberajúci út-
var v obsahu spisu odtlaèkom prezenènej peèiatky,
v ktorej vyznaèí dátum prijatia, èíslo spisu a poèet prí-
loh.

§ 10

Predlo�enie vy�etrovacieho spisu prokuratúre

(1) Po predlo�ení vy�etrovacieho spisu prokuratúre
sa prevzatie spisu prokuratúrou vyznaèí v obsahu spi-
su odtlaèkom peèiatky prokuratúry a uvedením dátu-
mu.

(2) Ak prokurátor zakladá do vy�etrovacieho spisu
ïal�ie písomnosti, pokraèuje v èíslovaní listov bez pre-
ru�enia a prokurátor to vyznaèí aj v obsahu spisu.

(3) Ustanovenia § 3, 4, 5, 8 a 9 sa primerane pou�ijú
aj pri tvorbe spisu prokurátorom.

§ 11

Predlo�enie vy�etrovacieho spisu súdu

(1) Po predlo�ení vy�etrovacieho spisu súdu sa pre-
vzatie spisu súdom vyznaèí v obsahu spisu odtlaèkom
peèiatky súdu a uvedením dátumu.

(2) Ak súd zakladá do spisu ïal�ie listiny, pokraèuje
sa v èíslovaní listov bez preru�enia a súd to vyznaèí aj
v obsahu spisu.

(3) Podrobnosti o tvorbe spisu súdom upravuje oso-
bitný predpis.3)

§ 12

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Daniel Lip�ic v. r.
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V Y H L Á � K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005

o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 561 ods. 2 zákona è. 301/2005 Z. z. Trestný po-
riadok ustanovuje:

§ 1

Táto vyhlá�ka ustanovuje podmienky a pravidlá po-
stupu prokurátora pri iniciovaní, prijatí podnetu obvi-
neného a vedení vyjednávania o dohode o uznaní viny
a prijatí trestu (ïalej len �dohoda o vine a treste�), aby
umo�nili skonèenie èo najväè�ieho poètu trestných
vecí v prípravnom konaní dohodou o vine a treste a zá-
roveò poskytovali ochranu spoloènosti pred páchate¾-
mi trestných èinov.

§ 2

Dohodou o vine a treste sa rozumie dohoda prokurá-
tora a obvineného a v prípadoch ustanovených záko-
nom aj po�kodeného alebo aj inej oprávnenej osoby1)
o priznaní spáchania skutku, uznaní viny a prijatí tres-
tu obvineným a prípadne aj o ïal�ích výrokoch.2)

§ 3

(1) Prokurátor mô�e zaèa� konanie o dohode o vine
a treste na podnet obvineného alebo aj bez podnetu. Pri
zva�ovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste
na podnet obvineného sa prokurátor riadi svojím vnú-
torným presvedèením zalo�eným na vyhodnotení trest-
nej veci pod¾a kritérií uvedených v § 4 a 5 tak, ako keby
konanie zaèal z vlastnej iniciatívy.

(2) Ak prokurátor podnet obvineného na zaèatie ko-
nania o dohode o vine a treste neprijme, písomne to
oznámi obvinenému; rovnopis oznámenia zalo�í do spi-
su.

(3) Ak prokurátor prijme záver, �e sú splnené zákon-
né podmienky3) na konanie o dohode o vine a treste, pí-
somne vyzve obvineného a ostatné oprávnené osoby na
vyjadrenie sa k zaèatiu tohto konania, a ak ide o mla-
distvého obvineného, aj na súhlas zákonného zástupcu
a obhajcu so zamý�¾aným postupom.

(4) Ak obvinený odmietne výzvu prokurátora na ko-
nanie o dohode o vine a treste, urobí o tom prokurátor
záznam, ktorý zalo�í do spisu. V zázname tie� struène

uvedie dôvody, pre ktoré obvinený výzvu prokurátora
odmietol. Po uplynutí lehoty urèenej vo výzve prokurá-
tor na základe stanoviska obvineného a ostatných
oprávnených osôb zaène konanie o dohode o vine
a treste alebo urobí iné zákonné opatrenie.

§ 4

(1) Prokurátor pri zva�ovaní vhodnosti konania o do-
hode o vine a treste a pri vyjednávaní dohody s obvine-
ným okrem kritérií uvedených v odseku 2 berie do úva-
hy v�etky relevantné skutoènosti, najmä

a) ochotu obvineného spolupracova� pri vy�etrovaní
alebo skrátenom vy�etrovaní iných obvinených,

b) minulos� obvineného, najmä skor�ie odsúdenie,

c) povahu a záva�nos� trestného èinu, ktorý je predme-
tom obvinenia,

d) prejavenú ¾útos� a pocit viny obvineného, jeho ocho-
tu dobrovo¾ne prevzia� zodpovednos� za svoje kona-
nie,

e) záujem na rýchlom a primeranom skonèení trestnej
veci,

f) pravdepodobnos� usvedèenia obvineného v súdnom
konaní,

g) pravdepodobný dosah súdneho konania na sved-
kov,

h) pravdepodobný trest alebo iné dôsledky v prípade,
�e obvinený bude usvedèený v súdnom konaní,

i) verejný záujem, na základe ktorého by sa prípad mal
prejedna� v súdnom konaní na základe ob�aloby po-
danej prokurátorom,

j) náklady súdneho konania vrátane nákladov na prí-
padné odvolacie konanie,

k) potrebu zabráni� oneskorenému skonèeniu iných
rozpracovaných trestných vecí,

l) dosah na právo po�kodeného a ochotu obvineného
nahradi� �kodu, ktorú spôsobil trestným èinom.

(2) Podmienkou na uzavretie dohody o vine a treste
je, aby sa obvinený priznal a uznal vinu zo spáchania
skutku, ktorý

a) je najzáva�nej�í z tých, ktoré sú doteraz získanými
dôkazmi u� preukázate¾né,

b) je preukázate¾ný aj iným dôkazom,

c) odôvodòuje výrok o treste, prípadne aj iné výroky,
ktoré v òom majú základ,
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d) nemá nepriaznivý vplyv na trestné stíhanie iných
osôb.

§ 5

(1) Pri vyjednávaní o druhu, výmere a spôsobe výko-
nu trestu sa prokurátor riadi ustanoveniami druhej
hlavy prvej èasti Trestného zákona.

(2) Z trestu, ktorý by pod¾a úsudku prokurátora ulo-
�il súd za spáchaný trestný èin, mô�e ponúknu� obvi-
nenému po vyhodnotení aj kritérií uvedených v § 4 pri-
merané zní�enie výmeru trestu, ktorý mô�e by� zní�ený
a� o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustano-
venej trestnej sadzby.4)

(3) Ak prichádza do úvahy ulo�enie aj ochranného
opatrenia, postupuje prokurátor pod¾a piateho dielu
druhej hlavy prvej èasti Trestného zákona.

§ 6

(1) O priebehu konania o dohode o vine a treste vyho-

toví prokurátor zápisnicu, ktorú zalo�í do spisu. Priebeh
konania o dohode o vine a treste mô�e by� zaznamena-
ný prostriedkami urèenými na vyhotovenie obrazové-
ho, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu.
O vyhotovovaní takéhoto záznamu prokurátor prítom-
né osoby upovedomí pred zaèatím úkonu.

(2) Ak dôjde k dohode o vine, o treste a o ïal�ích výro-
koch, podá prokurátor návrh na jej schválenie súdom.
Ak nedôjde k dohode o treste alebo ak obvinený uzná
vinu zo spáchania stíhaného skutku len sèasti, podá
prokurátor ob�alobu v zákonnom rozsahu.

(3) Ak nedôjde k dohode o vine, urobí prokurátor
o tom záznam v zápisnici a ïalej postupuje zákonným
spôsobom.

§ 7

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Daniel Lip�ic v. r.

Strana 5558 Zbierka zákonov è. 619/2005 Èiastka 243

4) § 39 ods. 2 písm. d) a odsek 4 zákona è. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.



620

V Y H L Á � K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. decembra 2005,

ktorou sa ustanovuje pau�álna suma trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 555 ods. 3 a § 556 ods. 1 zákona è. 301/2005
Z. z. Trestný poriadok (ïalej len �zákon�) ustanovuje:

§ 1

(1) Pau�álna suma trov trestného konania na úèely
uvedené v § 555 ods. 1 písm. d) a § 556 ods. 1 zákona
a) v trestnom konaní, v ktorom bol vydaný trestný roz-

kaz, ktorý sa stal právoplatným, je 1 200 Sk,
b) v ostatných prípadoch trestného konania, ak sa zna-

lec
1. pribral z odboru psychiatrie, je 4 000 Sk,
2. pribral z iného odboru ako psychiatrie, je 3 000 Sk,
3. nepribral a právoplatným sa stal rozsudok po vy-

konaní
a) konania o dohode o vine a treste, je 1 800 Sk,
b) hlavného pojednávania, je 2 800 Sk.

(2) Pau�álna suma pod¾a odseku 1 písm. b) prvého
a druhého bodu sa pou�ije aj v trestnom konaní, v kto-
rom sa rozhodlo o pribratí inej právnickej osoby, ktorá
je �pecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom

alebo �pecializovaným odborným pracoviskom na po-
danie posudku pod¾a § 147 ods. 1 a 2 zákona; to nepla-
tí, ak ide o odborné vyjadrenie mimo znaleckú èinnos�
alebo o písomné potvrdenie pod¾a § 141 ods. 1 a 3 záko-
na.

§ 2

Na trovy trestného konania, ktoré bolo právoplatne
skonèené pred dòom úèinnosti tejto vyhlá�ky, sa vz�a-
hujú doteraj�ie predpisy.

§ 3

Zru�uje sa vyhlá�ka Ministerstva spravodlivosti Slo-
venskej republiky è. 482/2002 Z. z., ktorou sa ustano-
vuje pau�álna suma trov trestného konania.

§ 4

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Daniel Lip�ic v. r.

Èiastka 243 Zbierka zákonov è. 620/2005 Strana 5559



  

















 







8 5 8 4 1 1 3 0 0 6 4 0 8




