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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU                                                           

Návrh zákona o státním zastupitelství 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

§ 50 odst. 2 § 50 

Centrální evidence stíhaných osob 

.. 

(2) Centrální evidence stíhaných osob je 

neveřejná. Přístup do centrální evidence stíhaných 

osob mají pouze státní zastupitelství pro potřeby 

výkonu své působnosti a ostatní orgány činné 

v trestním řízení a Probační a mediační služba pro 

účely trestního řízení. Pro účely plnění úkolů 

v Evropské jednotce pro justiční spolupráci zřízené 

právním předpisem Evropské unie1) (dále jen 

„Eurojust“) má přístup do centrální evidence 

stíhaných osob také národní člen Eurojustu. Pro 

účely plnění úkolů podle zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních lze údaje 

z centrální evidence stíhaných osob v nezbytném 

rozsahu poskytnout na vyžádání též ministerstvu. 

… 
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Čl. 9a odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.9b 

Článek 9a 

Pravomoci národního člena na vnitrostátní 

úrovni 

.. 

2. Každý členský stát určí povahu a rozsah 

pravomocí svého národního člena v oblasti 

justiční spolupráce týkající se tohoto 

členského státu. Každý členský stát však svěří 

svému národnímu členovi alespoň pravomoci 

popsané v článku 9b a s výhradou článku 9e 

pravomoci popsané v článcích 9c a 9d, které 

by měl na vnitrostátní úrovni k dispozici jako 

soudce, státní zástupce či policista. 

.. 

 

Článek 9b 

Běžné pravomoci 

1. Národní členové jakožto příslušné 

vnitrostátní orgány jsou oprávněni obdržet, 

předat, usnadnit a poskytnout dodatečné 

informace a provést navazující činnosti v 

 

                                                           
1) Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES/EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

souvislosti s výkonem žádostí a rozhodnutí o 

justiční spolupráci, včetně nástrojů 

uvádějících v účinek zásadu vzájemného 

uznávání. Jsou-li vykonávány pravomoci 

uvedené v tomto odstavci, je příslušný 

vnitrostátní orgán neprodleně uvědomen. 

2. V případě částečného či nedostatečného 

výkonu žádosti o justiční spolupráci jsou 

národní členové jakožto příslušné vnitrostátní 

orgány oprávněni požádat příslušný 

vnitrostátní orgán svého členského státu o 

dodatečná opatření za účelem úplného výkonu 

žádosti. 

 

 

 

 

Číslo předpisu ES/EU  

(kód celex) 

Název předpisu ES/EU 

 

32009D0426 Rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí 2002/187/SVV o zřízení Evropské jednotky 

pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti. 
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