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VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

Část materiálu: VIII. 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony  

 

 

 Zásadní připomínky uplatněné připomínkovými místy uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a h) Legislativních pravidel vlády 

 

 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K části čtvrté – Změna zákona o některých přestupcích 

– k § 5a 
Požadujeme, aby se nová skutková podstata přestupku  

v § 5a zákona o některých přestupcích vztahovala rovněž 

na porušení zákazu zakotveného v § 8b odst. 1 trestního 

řádu, neboť k neoprávněnému poskytnutí chráněných údajů 

jiným osobám nemusí dojít pouze jejich zveřejněním 

prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, 

internetu apod.  

Dále požadujeme, aby úprava nové skutkové podstaty 

přestupku v § 5a zákona o některých přestupcích byla 

rozšířena rovněž na porušení povinnosti mlčenlivosti 

stanovené zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. 

Podle § 53 odst. 3, 4 zákona č. 218/2003 Sb., platí, že 

osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení nebo 

probačním úředníkem sděleny informace, které umožňují 

identifikovat totožnost mladistvého pachatele provinění 

nebo dítěte mladšího 15 let, jež se dopustilo činu jinak 

Po vysvětlení připomínkové místo na připomínce netrvá.  

 

V uváděném případě jde o porušení zákazu šíření osobních údajů  

(nikoli zveřejnění), proto nelze odpovídající přestupek včlenit do 

zákona o některých přestupcích, který obsahuje pouze zbytkové 

přestupky, jež nelze upravit v některém ze zvláštních zákonů. 

Odpovídající přestupek by tak musel být obsažen v zákoně o ochraně 

osobních údajů. 

K tomu lze uvést, že porušení povinnosti nešířit uvedené informace 

lze podle vyjádření gestora předpisu a ÚOOÚ postihnout již podle 

stávající právní úpravy, a to jako porušení povinnosti mlčenlivosti 

podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů, což je sankciovatelné 

jako přestupek podle § 44 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních 

údajů. Pojem „a další osoby, které v rámci plnění zákonem 

stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními 

údaji u správce nebo zpracovatele,“ v § 15 zákona o ochraně 

osobních údajů je při aplikaci normy vykládán dostatečně široce  

a zahrnuje i osoby, které mají přístup k osobním údajům v řízení, 
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trestného, nesmějí tyto informace nikomu dále sdělovat  

a jsou povinny zajistit, aby nikdo další neměl k těmto 

informacím přístup. Porušení tohoto zákazu je třeba 

postihovat obdobně jako porušení povinnosti mlčenlivosti 

podle nového § 8e trestního řádu nebo jako porušení 

zákazu poskytování informací uvedených v § 8b odst. 1 

trestního řádu. Úprava správních deliktů v zákoně 

č. 101/2000 Sb. je pro tento účel podle našeho názoru 

nedostačující, neboť k porušení zákazu stanoveného v § 53 

odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb. opět nemusí dojít pouze 

jejich zveřejněním, ale i jiným nedovoleným poskytnutím 

chráněných údajů dalším osobám.  

např. osobu nahlížející do spisů, znalce, tlumočníka, osobu, která 

není na věci zúčastněna a je přibraná k výkonu domovní a osobní 

prohlídky, aj.  

 

Tato úprava je tak podle našeho názoru postačující.  

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

financí 

K důvodové zprávě a celkově materiálu - Požadujeme 

doplnit do Důvodové zprávy, popřípadě i dalších 

relevantních dokumentů k tomuto materiálu, že případné 

zvýšené administrativní a další náklady související s 

novým formulářem Evropský vyšetřovací příkaz a touto 

agendou budou hrazeny v rámci limitu narozpočtovaných 

finančních prostředků pro kapitolu Ministerstvo 

spravedlnosti, jakožto i narozpočtovaného limitu počtu 

míst a prostředků na platy a to ve všech letech, v nichž 

tato agenda bude existovat. Tudíž nedojde k požadavku na 

navýšení počtu míst a finančních prostředků ze státního 

rozpočtu do kapitoly Ministerstvo spravedlnosti z důvodu 

zabezpečení této agendy. 

 

K § 365 odst. 1 písm. b) - V nově navrženém ustanovení 

§ 365 odst. 1 písm. b) zákona č. 104/2013 Sb. je ve dvou 

případech třeba namísto „daní, poplatků a cel“ hovořit o 

„daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých 

plněních“. Jedná se o ustálené terminologické označení 

všech peněžitých plnění, která jsou příjmem veřejných 

rozpočtů, a to bez ohledu na jejich konkrétní označení. 

Akceptováno.  

Důvodová zpráva byla doplněna v požadovaném smyslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vysvětlení připomínkové místo na připomínce netrvá.  

V anglické verzi směrnice se uvádí: as regards taxes, duties and 

customs and exchange regulations as the law of the issuing State 

Ve francouzské verzi: en matiere de taxes, d´impots, de douane et de 

change que le droit de l´Etat d´ emission 

V české verzi: stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právo 

vydávajícího státu. 
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Navržené ustanovení má logicky dopadat na všechna 

peněžitá plnění tohoto druhu, přičemž do množiny „jiných 

obdobných peněžitých plnění“ tak kromě cel spadají např. 

i různá peněžitá plnění směřující do veřejných rozpočtů 

označená jako „odvody“ či „úhrady“. Všechna tato 

peněžitá plnění spojuje to, že se jedná o tzv. daně v širším 

smyslu, které jsou spravované v procesním režimu správy 

daní.  

Ani v jedné verzi se o žádných „obdobných peněžitých plněních“ 

nemluví. Máme obavu, že pod pojem „jiná obdobná peněžitá plnění“ 

spadá příliš široký okruh případů nad rámec směrnice, mělo by jít jen 

o daně v užším slova smyslu. „Obdobná peněžitá plnění“ postihující 

jiné odvody a úhrady do státního rozpočtu (např. příspěvek na 

politiku státní zaměstnanosti a pojistné) podle našeho názoru už 

nespadají pod pojem daní a poplatků tak, jak je chápán v rámcových 

rozhodnutích a směrnicích. Co se týká cla, mělo by podle nás být 

výslovně uvedeno - clo je specifické v tom smyslu, že se jedná sice 

rovněž o odvod do státního rozpočtu, ale je vybíráno při přechodu 

zboží přes celní hranici. 

Jedná se o ustálené terminologické označení, tak je používáno ve 

všech nástrojích přijatých na EU úrovni v oblasti vzájemné 

spolupráce v trestních věcech, a má svůj původ v čl. 2 odst. 2 

Protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních 

ze 17. 3. 1978 (č. 31/1997 Sb.).   

Ministerstvo 

vnitra 

 

Obecně 

Z materiálu není patrné, zda Ministerstvo spravedlnosti 

hodlá využít možnosti dané článkem 34 odst. 3 a 4 

směrnice, tj. zda má v úmyslu notifikovat stávající 

smlouvy upravující dotčenou oblast jako smlouvy, které 

hodláme nadále uplatňovat.  

Z našeho hlediska považujeme za nutnou notifikaci 

minimálně smluv se třemi sousedními státy (Slovensko, 

Německo, Rakousko), jejichž změny byly sjednány v 

relativně nedávné době, a to i s ohledem na nevyjasněnou 

situaci ohledně působnosti směrnice, pokud jde o 

přeshraniční sledování.  

Předpokládáme, že Ministerstvo spravedlnosti řeší 

notifikaci v úzké spolupráci s dotčenými státy, příp. tyto 

státy v nejbližší době osloví a dohodne se na společném 

postupu. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy 

dotýkající se úzce Ministerstva vnitra, považujeme za 

Vysvětleno. Připomínkové místo souhlasí se způsobem 

vypořádání. 

Ministerstvo spravedlnosti má v úmyslu využít možnosti dané 

článkem 34 odst. 3 a 4 směrnice a bude po dohodě s jinými státy 

notifikovat smlouvy upravující oblast mezinárodní justiční 

spolupráce jako smlouvy, které by měly být nadále uplatňovány, a to 

včetně uváděných mezinárodních smluv.   

Ministerstvo spravedlnosti zamýšlí v blízké době oslovit státy, 

s nimiž má sjednány bilaterální smlouvy v oblasti mezinárodní 

justiční spolupráce, a dosáhnout shody, která ustanovení budou 

nadále aplikována s ohledem na implementaci směrnice. Do 22. 5. 

2017 bude výsledek těchto vzájemných dohod notifikován Komisi. 

V této věci bude konzultováno MZV, a vzhledem k věcné i formální 

souvislosti některých smluvních úprav také MV. 
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nezbytné, aby tato otázka byla s Ministerstvem vnitra 

konzultována. Připomínáme, že v rámci jednání o nové 

smlouvě o policejní spolupráci se Spolkovou republikou 

Německo, jejíž součástí je změna smlouvy o justiční 

spolupráci dotýkající se mj. přeshraničního sledování a 

skrytého vyšetřování, německá strana další provádění 

těchto ustanovení žádným způsobem nezpochybnila 

(smlouva byla podepsána 28. dubna 2015). 

 

K části třetí – změna zákona o některých přestupcích 

Nesouhlasíme se zařazením přestupku porušení 

povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením do 

zákona o některých přestupcích. Zákon o některých 

přestupcích upravuje skutkové podstaty spočívající 

v porušení takové povinnosti, která postrádá speciální 

hmotněprávní zakotvení, a není tedy možné takovou 

skutkovou podstatu přiřadit do jiného zvláštního právního 

předpisu. Vzhledem k tomu, že nová skutková podstata by 

měla trestat porušení povinnosti vyplývající z trestního 

řádu, nejedná se o takový případ a pro skutkovou podstatu 

je nutné najít vhodný složkový zákon. 

Dále upozorňujeme na nedostatky samotné skutkové 

podstaty. Podle důvodové zprávy by prostřednictvím 

navržené skutkové podstaty mělo být trestáno porušení 

více různých povinností mlčenlivosti stanovených 

trestním řádem (mlčenlivost třetí osoby, konzultanta či 

mlčenlivost ohledně obsahu porady před vynesením 

rozsudku). Ve vztahu k povinnostem zakotveným 

v trestním řádu je nutné v souladu s legislativní technikou 

správního trestání odkázat na konkrétní ustanovení, jež 

předmětnou povinnost upravuje. Ze současného znění 

jednoznačně nevyplývají jednotlivé povinnosti, jejichž 

porušení má být sankcionováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vysvětlení připomínkové místo na připomínce netrvá.  

Žádný ze soudních řádů ustanovení o přestupcích neobsahuje, 

z procesních předpisů tak činí jedině daňový řád, který postih za 

přestupek nicméně svěřuje správcům daně a nikoli obcím, což do 

určité míry odůvodňuje toto specifické zařazení. 

Zákon o některých přestupcích v § 2 obsahuje přestupky, které by 

bylo možné zařadit do správního řádu, přesto tak učiněno nebylo 

právě s ohledem na nevhodnost zařazení přestupku do procesního 

předpisu - např. § 2 odst. 2 písm. a), b), e) a f).  

Zákon o některých přestupcích již obsahuje v § 6 přestupek, jehož se 

osoba dopouští v trestním řízení, a to přestupek křivého vysvětlení. 

Pokud tento přestupek nebyl při přípravě návrhu zákona o některých 

přestupcích přeřazen do trestního řádu, pak zřejmě ani tehdy nebyla 

shledána vhodnost takového řešení. Není proto důvodné nyní 

požadovat, aby byly přestupky v trestním řízení upraveny v trestním 

řádu a bylo by dosti obtížně odůvodnitelné, proč se tak činí nyní  

a z jakého důvodu pouze vůči trestnímu řádu a ne např. rovněž vůči 

správnímu řádu.  

Pokud by přestupek byl zařazen do trestního řádu, muselo by dojít 

k novelizaci § 12 odst. 10 tr. ř., který vymezuje pojem trestního řízení 

jako řízení podle trestního řádu (musela by se vyjmout nová část 

upravující přestupky).  

Je sice pravdou, že je novelizován předpis ještě před nabytím jeho 

účinnosti, nicméně tato praxe v dnešní době již není natolik 
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Požadujeme tedy skutkovou podstatu náležitě přepracovat 

tak, aby bylo patrné, porušení jakých konkrétních 

povinností má být předmětem postihu. Současně 

požadujeme zařadit skutkovou podstatu do jiného 

právního předpisu. 

neobvyklá, aby nebylo možné ji připustit. Potřeba vytvoření nového 

přestupku nebyla předem známa a vznikla až v souvislosti 

s implementací evropského vyšetřovacího příkazu. Implementační 

povinností je také dostatečně odůvodněna potřeba vytvoření nového 

přestupku.  

Uvedený přestupek nelze zařadit ani do zvláštních zákonů 

upravujících činnost orgánů a osob poskytujících součinnost orgánům 

činným v trestním řízení, protože takových subjektů je celá řada, je to 

v zásadě každý, od koho orgány činné v trestním řízení potřebují 

určitou informaci (zdravotníci, zaměstnavatel, banky, poskytovatelé 

služeb informační společnosti, orgány a osoby vedoucí evidenci 

investičních nástrojů, vysoké školy, ale i určitá fyzická osoba 

poskytující součinnost).  

Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 

K transpozici některých ustanovení 

Nepodařilo se nám nalézt, do kterého ustanovení je 

transponován čl. 18 odst. 4, čl. 21 odst. 2 a 3, čl. 22 odst. 

5, čl. 24 odst. 5 směrnice. Požadujeme vysvětlit nebo 

návrh doplnit. 

 

 

 

 

K transpozici výhrady z důvodu ochrany základních 

právních zásad 

Čl. 9 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 24 odst. 2 písm. b) a čl. 24 

odst. 5 písm. a) směrnice umožňují členskému státu 

nevykonat evropský ochranný příkaz nebo určitý úkon, 

pokud by odporoval jeho „základním právním zásadám“. 

Tato výhrada je do zákona transponována jednou jako 

Vysvětleno. 

Článek 18 odst. 4 je implementován do § 368 odst. 2 návrhu. 

Článek 21 odst. 2 je implementován do § 372 návrhu ve spojení  

s § 55 ZMJS a do § 379 návrhu ve spojení s § 46 ZMJS.   

Článek 21 odst. 3 je implementován do § 375 písm. h). 

Článek 22 odst. 5 je implementován do § 380 odst. 3 a 4 návrhu  

ve spojení s § 69 odst. 3 ZMJS a do § 381 odst. 2 a 3 návrhu ve 

spojení s § 70 odst. 4 ZMJS. 

Článek 24 odst. 5 je implementován do § 383 odst. 2 až 4 návrhu ve 

spojení s § 58 odst. 4 až 8 ZMJS a do § 382 odst. 2 a 3 návrhu.  

 

Akceptováno. 

Článek 9 odst. 2 směrnice je implementován do § 366 odst. 2 návrhu, 

kde je použit pojem „základní právní zásady ČR“, což plně odpovídá 

směrnici. 

Článek 9 odst. 4 směrnice je implementován do § 368 odst. 1 návrhu, 

kde byl odkaz na „zásady uvedené v § 5 odst. 1“ nahrazen pojmem 

„základní právní zásady ČR“. 
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možnost odmítnout výkon, pokud je v rozporu „se 

základními právními zásadami České republiky“ (§ 366 

odst. 2), jednou jako možnost odmítnout výkon, pokud je 

v rozporu „se zásadami uvedenými v § 5 odst. 1“ (§ 368 

odst. 1) a jednou není transpozice vykazována nijak (čl. 

24). 

Požadujeme vysvětlit rozdílný způsob transpozice tohoto 

pojmu, případně návrh sjednotit. 

 

 

K § 365 odst. 1 písm. g) 

Čl. 11 odst. 1 písm. f) směrnice stanoví, že uznání nebo 

výkon evropského vyšetřovacího příkazu lze odmítnout, 

jestliže existují závažné důvody se domnívat, že 

provedení vyšetřovacího úkonu uvedeného v evropském 

vyšetřovacím příkazu by bylo neslučitelné s povinnostmi 

vykonávajícího státu podle článku 6 Smlouvy o EU a 

Listiny. 

Transpoziční § 365 odst. 1 písm. g) stanoví, že justiční 

orgán může odmítnout výkon evropského vyšetřovacího 

příkazu, pokud by ten byl v rozporu se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních 

smluv o lidských právech a základních svobodách. 

§ 365 odst. 1 písm. g) tak zcela nekoresponduje s dikcí čl. 

6 Smlouvy o EU, který se dovolává mj. obecných zásad 

práva Unie a též nijak neodkazuje na povinnosti 

vyplývající z Listiny. Požadujeme dané ustanovení 

přeformulovat. 

 

Pokud jde o článek 24 odst. 2 písm. b) směrnice, do § 383 odst. 1 

návrhu byl vedle nesouhlasu obviněného nebo podezřelého 

s výslechem doplněn jako důvod odmítnutí též rozpor se základními 

právními zásadami ČR. 

Článek 24 odst. 5 písm. a) směrnice je implementován, pokud je 

Česká republika vydávajícím státem, do § 382 odst. 3 návrhu (pojem 

„základní zásady právního řádu dotčeného členského státu). Je-li 

Česká republika vykonávajícím státem, byl v § 383 dosavadního 

odst. 4 vypuštěn odkaz na § 58 odst. 6 ZMJS a do § 383 byl doplněn 

nový odstavec 4 implementující tento článek přímo.  

 

 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo přeformulováno v požadovaném smyslu.  
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K § 367 odst. 1 

Čl. 10 odst. 1 směrnice stanoví, že za určitých podmínek 

„vykonávající orgán využije, kdykoli je to možné, jiného 

vyšetřovacího úkonu, než který je uveden v evropském 

vyšetřovacím příkazu“. § 367 odst. 1 diskreci domácího 

orgánu rozšiřuje, když stanoví, že za daných podmínek 

„justiční orgán může vykonat evropský vyšetřovací 

příkaz prostřednictvím jiného úkonu právní pomoci, než 

který je v něm uveden“. Požadujeme upravit. 

 

K § 369 odst. 1 písm. b) 

Ustanovení § 369 odst. 1 písm. b) uvádí jako důvod 

k odložení skutečnost, že předmětný důkaz je potřebný 

pro účely jiného řízení. Čl. 15 odst. 1 písm. b) směrnice 

hovoří o důkazech, které jsou již používány v jiných 

řízeních. Je otázkou, zda není kritérium potřebnosti příliš 

vágní, zejména s přihlédnutím k tomu, že jakmile důvod 

odkladu pomine, má vykonávající stát EVP provést. 

Současně podotýkáme, že z čl. 15 odst. 2 směrnice lze 

dovodit povinnost vykonávajícího státu informovat po 

odpadnutí důvodu odkladu vydávající stát o tom, že bude 

přistoupeno k výkonu EVP. Doporučujeme v tomto 

smyslu doplnit ustanovení § 369 odst. 3.  

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Znění bylo změněno na „Justiční orgán vykoná…“.  

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  

Pokud jde o úpravu § 369 odst. 1 písm. b), článek 15 odst. 2 písm. b) 

směrnice sice hovoří o důkazech, které jsou již používány v jiných 

řízeních, ale současně též uvádí „a to až do doby, kdy už jich není 

k tomuto účelu zapotřebí“. Z toho vyplývá, že i směrnice používá 

kritérium potřebnosti důkazu pro jiné řízení. Obdobně je kritérium 

potřebnosti upraveno u právní pomoci v § 67 odst. 2 ZMJS a žádné 

aplikační problémy v tomto směru nevznikají.  

 Navržené doplnění § 369 odst. 3 návrhu považujeme za nadbytečné. 

Důsledky pominutí důvodu odložení jsou jasně zřejmé ze směrnice  

i z navrženého § 369 odst. 2 návrhu (vykonávající orgán pokračuje 

tam, kde přestal), takže není zapotřebí o tom výslovně jiný orgán 

vyrozumívat (k tomu lze poukázat i na shodnou dikci v § 287 odst. 3 

ZMJS implementující článek 10 rámcového rozhodnutí Rady 

2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady 

vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci). Kromě toho pominutí 

důvodu odložení neznamená, že bude automaticky následovat výkon 

evropského vyšetřovacího příkazu, neboť v mezidobí může nastat 

skutečnost znemožňující výkon. 
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K § 370 

Dle vyjádření předkladatele v důvodové zprávě (str. 17-

18) stávající trestní předpisy ČR neumožňují dotčené 

osobě napadat opravným prostředkem nařízení nebo 

povolení v zásadě žádného z úkonů, a proto implicitně 

nemůže být naplněn požadavek čl. 14 směrnice, který 

vyžaduje dostupnost rovnocenných opravných prostředků 

jako ve vnitrostátním případě. Bod 22 preambule uvádí, 

že uvedená rovnocennost opravných prostředků je 

vyžadována „přinejmenším“. Domníváme se, že lze 

předmětná ustanovení vykládat tak, že ačkoliv nejsou tyto 

opravné prostředky zakotveny v trestních předpisech ČR, 

je i tak nutné zajistit uplatnitelnost opravných prostředků 

proti vyšetřovacímu úkonu. Požadujeme vysvětlit, 

případně opravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Předmětné ustanovení podle našeho názoru takto nelze v žádném 

případě vykládat, článek 14 směrnice zcela jednoznačně uvádí, že 

členské státy mají povinnost zajistit, aby „se na vyšetřovací úkony 

uvedené v evropském vyšetřovacím příkazu vztahovaly opravné 

prostředky rovnocenné těm, které by byly dostupné v obdobném 

vnitrostátním případě.“ I samotný bod preambule jednoznačně 

odkazuje na vnitrostátní právní předpisy členských států.  

Cílem směrnice je zajistit efektivní a rychlou justiční spolupráci, 

z tohoto pohledu se proto ani nepředpokládá forma rozhodnutí  

o uznání a výkonu evropského vyšetřovacího příkazu, proti kterému 

by mohl být opravný prostředek uplatněn. Zavádění formy 

rozhodnutí a opravného prostředku by justiční spolupráci nejen 

nezrychlilo, ale naopak by ji velmi výrazně zpomalilo a ohrozilo. Je 

třeba si navíc uvědomit, že důkazy mohou být získávány i ve fázi 

řízení, kdy zájmová osoba ani neví, že se trestní řízení vede a 

požadavek na to, aby ji bylo doručeno jakési rozhodnutí o uznání 

evropského vyšetřovacího příkazu, proti němuž lze podat opravný 

prostředek, by vážně narušilo důvěrnost takového řízení.   

Pokud jde o samotné vyšetřovací úkony, ty jsou prováděny podle 

trestního řádu. Bylo by porušením zásady rovnosti, pokud by proti 

nařízení úkonu ve vnitrostátním případě (např. proti domovní 

prohlídce) dotčena osoba nemohla brojit opravným prostředkem, ale 

v případě, že by takový úkon byl prováděn na základě evropského 

vyšetřovacího příkazu, by tuto možnost měla. Takový přístup by 

zakládal nerovnost a byl by v rozporu s ústavními předpisy ČR.  

Pokud by evropský zákonodárce měl v úmyslu harmonizovat režimy 

opravných prostředků proti úkonům trestního řízení v členských 

státech, nepochybně by tak výslovně učinil, a to podobně jako např. 

v čl. 11 rámcového rozhodnutí 2003/577/SVV o výkonu příkazů 

k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v EU. Směrnice se 

však týká výlučně mezinárodní justiční spolupráce při opatřování 
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K § 380 odst. 2 písm. a) 

Domníváme se, že předmětné ustanovení neposkytuje 

dočasně převzaté osobě ochranu před zbavením osobní 

svobody (vedením trestního stíhání, výkonem trestu) 

v rozsahu, v jakém jej poskytuje směrnice. Dle čl. 22 odst. 

9 písm. b) směrnice je převzatá osoba chráněna po dobu 

15 dnů ode dne, kdy její přítomnost již není vyžadována 

příslušným orgánem. Během této doby musí mít možnost 

opustit území vydávajícího státu, a pokud se poté (po 

uplynutí 15 dnů) na území ČR vrátí, pak uvedené ochrany 

pozbývá. Požadujeme opravit. 

Zároveň požadujeme vysvětlit, zda slova „byla na území 

České republiky dopravena zákonným způsobem“ 

přidávají novou kategorii nad rámec požadovaný 

směrnicí. 

 

 

 

 

 

 

důkazů a nikoli vnitrostátních úkonů, jimiž jsou opatřovány. 

Jednotlivé úkony trestního řízení, jimiž jsou důkazy opatřovány, 

zpravidla nejsou nařizovány rozhodnutími, proti nimž by byly 

stanoveny opravné prostředky. Obhajoba tak sice nemá možnost 

domáhat se neprovedení takového úkonu trestního řízení, má však 

vždy možnost zpochybnit výsledek takového úkonu, tj. důkaz,  

a domáhat se jeho nepoužitelnosti.  

Vysvětleno. 

Podle našeho názoru není přeformulace třeba – pokud by osoba 

neměla možnost opustit území České republiky, pak by ho 

neopustila, pokud území opustila, pak je zjevné, že tuto možnost 

měla. Obdobná dikce bez výslovného uvedení lhůty je ostatně  

i v § 198 odst. 1 ZMJS ve vztahu k evropskému zatýkacímu rozkazu, 

byť článek 27 odst. 3 písm. a) rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV 

rovněž stanoví: „neopustila-li vyžádaná osoba území členského státu, 

kterému byla předána, ve lhůtě do 45 dnů od svého konečného 

propuštění, i když k tomu měla příležitost, nebo vrátila-li se na území 

tohoto státu poté, co ho opustila. 

Uvedené znění „byla na území České republiky dopravena zákonným 

způsobem“ cílí i na situace, kdy je osoba do České republiky vydána, 

předána, vyhoštěna, převzata spolu s trestním řízením, je-li 

předáváno jako vazební, nebo převzata jako odsouzená osoba, ledaže 

je s nimi rovněž spojena zásada speciality, která to vylučuje. 

Směrnice neuvádí, že se osoba musí na území České republiky vrátit 

dobrovolně, pouze že se na území vrátí. Obdobná dikce je ostatně i v 

§ 85 odst. 1 písm. a) ZMJS ve vztahu k vydání a v § 198 odst. 1 

ZMJS ve vztahu k předání osoby na základě evropského zatýkacího 

rozkazu, byť článek 27 odst. 3 písm. a) rámcového rozhodnutí 

2002/584/SVV také hovoří pouze o „vrácení se“ na území české 

republiky. „Dobrovolné vrácení“ a „dopravení zákonným způsobem“ 

jsou jen dvě různé formy pojmu „vrácení“ obsaženého ve směrnici.  
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K § 388 

Požadujeme vysvětlit, zda nutnost upravit předstíraný 

převod plyne z čl. 29 směrnice, případně jej z návrhu 

vypustit. 

Uvedené podporuje i usnesení NS ze dne 24. 5. 2006 sp. zn. 11 Tcu 

29/2006, R 24/2007, podle něhož ze smyslu zásady speciality 

vyplývá, že její uplatnění není na místě tam, kde se osoba již 

nenachází ve faktické dispozici orgánů státu, do něhož byla předána. 

To znamená, že v případě uvedeném v § 380 odst. 2 písm. a) návrhu 

osoba pozbývá zásady speciality již v okamžiku, kdy území ČR 

opouští, a není rozhodující, jakým způsobem se sem vrátí (zda 

dobrovolně, nebo jiným zákonným způsobem). Skutečnost, že někdo 

opustí území ČR s úmyslem nikdy se sem dobrovolně nevrátit, 

neznamená, že by tím byl z důvodu zásady speciality navždy vyňat 

z pravomoci českých orgánů činných v trestním řízení.  

 

Vysvětleno 

Předstíraný převod je jednou z forem skrytého vyšetřování, kdy 

osoba provádějící předstíraný převod vystupuje pod falešnou 

identitou.  

 

 
 

V Praze dne 22. srpna 2017 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Trešlová        Podpis: …………………………… 
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