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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků 
 
ÚV – odbor 
kompatibility 

K § 3 odst. 1 písm. a) 

§ 16g odst. 3 zákona o Rejstříku trestů stanoví, že žádá-li osoba, která měla nebo má 
bydliště v jiném členském státě Evropské unie nebo která byla státním příslušníkem 
jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11, 11a nebo 11aa, požádá 
Rejstřík trestů na její žádost obsaženou v žádosti o výpis příslušný orgán členského 
státu Evropské unie, v němž tato osoba měla nebo má bydliště nebo jehož byla tato 
osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních 
za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci 
tohoto státu. Toto ustanovení nepřipouští diskreci na straně Rejstříku trestů. 

Dle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky na formuláři bude žadatel specifikovat, zda výpis 
žádá pro účel výkonu profesní nebo organizované činnosti dobrovolné činnosti, která 
zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii. 

Předkladatel to odůvodňuje tím, že v „praxi některé členské státy podmiňují vyhovění 
žádosti o poskytnutí informací z rejstříků trestů pro účely jiné než pro trestní řízení 
tím, že je žádost podávána za účely vymezenými ve směrnici Evropského Parlamentu 
a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011, o boji proti pohlavnímu zneužívání 
a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje 
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rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,“ (přičemž správné označení směrnice je 
2011/93/EU, což je nutno opravit). 

Znamená to, že pokud žádost dle § 16g odst. 3 nebude podána za účelem sledovaným 
směrnicí 2011/93/EU, nebude Rejstřík trestů plnit svou povinnost dle § 16g odst. 3, 
pokud jde o státy, které podmiňují vyhovění žádosti o poskytnutí informací z rejstříků 
trestů pro účely jiné než pro trestní řízení tím, že je žádost podávána za účely 
vymezenými ve směrnici? 

Relevantní čl. 6 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV stanoví, že žádá-li 
osoba o informace z rejstříku trestů týkající se této osoby, může ústřední orgán 
členského státu, v němž je žádost podána, v souladu s jeho vnitrostátními právními 
předpisy předložit ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o informace 
a související údaje z rejstříku trestů, pokud dotyčná osoba je nebo byla státním 
příslušníkem dožadujícího nebo dožádaného členského státu, nebo v něm měla či má 
bydliště. Členskému státu je tedy dáno na zvážení, zda dožádá informace z rejstříků 
jiných zemí. 

Návrh vyhlášky tudíž není s právem EU v rozporu, může však založit rozpor 
s ustanovením zákona, které provádí. Máme tedy pochybnosti o ústavní konformitě 
návrhu. 

Požadujeme vysvětlit či návrh upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 
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