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Platné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., 
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona 
č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona 
č. …/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň 
navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) a upravuje ve věcech 
civilního letectví 
a) podmínky stavby a provozování letadla, 
b) podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť, 
c) podmínky pro letecké stavby, 
d) podmínky pro činnost leteckého personálu, 
e) podmínky využívání vzdušného prostoru, 
f) podmínky poskytování leteckých služeb, 
g) podmínky provozování leteckých činností, 
h) rozsah a podmínky ochrany letectví, 
i) podmínky užívání sportovního létajícího zařízení, 
j) rozsah a podmínky výkonu státní správy. 

                                                 
1) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích 
Společenství. 

Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje 
o cestujících. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel 
třetích zemí, která používají letiště Společenství. 

Směrnice Komise 2008/49/ES ze dne 16. dubna 2008, kterou se mění příloha II směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel, která 
používají letiště Společenství. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání 
údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. 
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 (2) Tento zákon se vztahuje ve vymezeném rozsahu na vojenské letectví ve 
věcech leteckého personálu, vojenských letišť a leteckých staveb, užívání vzdušného 
prostoru, poskytování leteckých služeb a provozování leteckých činností. 

§ 2 
(1) Civilním letectvím se rozumí letecké činnosti provozované v České 

republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké 
činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní 
účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České 
republiky. 
 (2) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v 
atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro 
účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální 
vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg. 
 (3) Výrobkem letecké techniky (dále jen "výrobek") se ve smyslu tohoto 
zákona rozumí letadlo, motor nebo vrtule. 
 (4) Letadlovými částmi a zařízeními se rozumí jakýkoli přístroj, vybavení, 
mechanismus, aparatura, příslušenství nebo agregát včetně komunikačního 
vybavení, které je využíváno nebo určeno k použití při provozu nebo řízení letadla za 
letu a je vestavěné v letadle nebo k němu upevněné. Zahrnuje části draku, motoru 
nebo vrtule. 
 (5) Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je 
umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu. 
 (6) Vzdušným prostorem České republiky je prostor nad územím České 
republiky do výšky, kterou lze využít pro letecký provoz. 
 (7) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha 
včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a 
přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím. 
 (8) Letištním pozemkem je jakýkoli pozemek, na němž se nachází letiště, nebo 
jeho část. 
 (9) Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, 
pošty nebo jiného nákladu letadlem za úplatu. 
 (10) Leteckým dopravcem se rozumí osoba oprávněná provozovat obchodní 
leteckou dopravu na základě licence nebo jiného obdobného oprávnění. 
 (11)Tuzemským leteckým dopravcem se rozumí letecký dopravce, který je 
držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy vydané příslušným 
správním orgánem České republiky. 
 (12) Leteckým dopravcem jiného členského státu se rozumí letecký dopravce, 
který je držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy vydané příslušným 
orgánem jiného členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace. 
 (13) Leteckým dopravcem ze třetí země se rozumí letecký dopravce, který je 
držitelem licence k provozování obchodní letecké dopravy nebo obdobného dokladu 
vydaného příslušným orgánem státu, který není členským státem Evropské unie, 
státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederací. 
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 (14) Sérií nepravidelných letů se rozumí uskutečnění více než 3 letů v průběhu 
2 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

 (15) Jmennou evidencí cestujících se rozumí záznamy cestovních 
požadavků cestujících obsažených v rezervačním systému leteckého dopravce, 
kontrolním systému odletů používaném leteckým dopravcem pro přihlášení 
cestujících k letu nebo v obdobném systému leteckého dopravce, které 
zahrnují veškeré údaje poskytnuté cestujícím nebo jeho jménem leteckému 
dopravci za účelem zpracování a kontroly rezervace míst na konkrétním letu. 

* * * 
 

§ 69a 
Předávání údajů jmenné evidence cestujících 

 (1) Letecký dopravce předá Policii České republiky údaje jmenné 
evidence cestujících, které shromažďuje při své obvyklé činnosti a které se 
týkají jím uskutečňovaného letu se vzletem, mezipřistáním nebo přistáním na 
území České republiky. Letecký dopravce tyto údaje předá elektronicky nebo, 
není-li to technicky možné, jiným vhodným způsobem, a to ve lhůtě  
a) 24 až 48 hodin před plánovaným časem odletu, a 
b) bezprostředně po nástupu cestujících na palubu letadla připraveného 
k odletu. 
 (2) Údaje jmenné evidence cestujících týkající se letu uskutečňovaného 
leteckým dopravcem z území členského státu Evropské unie s přistáním na 
území jiného členského státu Evropské unie bez mezipřistání mimo členské 
státy Evropské unie je letecký dopravce povinen předat podle odstavce 1 jen 
tehdy, vyplývá-li to z informace o předávání takových údajů zveřejněné v 
Úředním věstníku Evropské unie. 
 (3) Údaje jmenné evidence cestujících předávané  podle odstavce 1 písm. 
b) může letecký dopravce předat rovněž formou aktualizace údajů předaných 
podle odstavce 1 písm. a). 
 (4) Údaje jmenné evidence cestujících, které letecký dopravce předává 
podle odstavců 1 a 2, předá letecký dopravce Policii České republiky rovněž na 
její žádost, a to neprodleně po doručení žádosti. 
 (5) Údaji jmenné evidence cestujících se rozumí 
a) rezervační kód pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci cestujících, 
b) datum rezervace a datum vystavení letenky, 
c) datum plánované cesty, 
d) jméno, popřípadě jména a příjmení cestujícího,  
e) adresa a kontaktní informace o cestujícím, 
f) veškeré údaje o provedené platbě za poskytnuté služby,  
g) veškeré údaje o průběhu letu pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci 
cestujících, 
h) veškeré údaje o věrnostním programu cestujícího, 
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i) identifikační kód cestovní kanceláře, 
j) veškeré údaje o stavu odbavení cestujícího, potvrzení jeho odletu a o 
případech, kdy se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil 
na letiště bez rezervace, 
k) veškeré údaje o vyčlenění cestujícího z rezervace, 
l) veškeré údaje o nezletilých osobách cestujících bez doprovodu,  
m) veškeré údaje obsažené v položce „obecné poznámky“ v rezervačním 
systému leteckého dopravce, 
n) číslo vystavené letenky, datum a místo jejího vystavení, identifikační kód 
vystavující cestovní kanceláře a veškeré údaje z automatizovaného systému 
cen a rezervačních podmínek leteckého dopravce, 
o) číslo sedadla a veškeré další informace o sedadle, 
p) kód leteckého dopravce uváděný v rámci společného označování linek, 
q) veškeré údaje o zavazadlech, 
r) počet a jména a příjmení cestujících v rámci jednotlivého záznamu ve jmenné 
evidenci cestujících, 
s) údaje o cestujících předávané podle § 69 odst. 2 písm. a) až i), a 
t) jakékoli změny údajů uvedených v písm. a) až s). 

* * * 
 

§ 93 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 12a odst. 4 nepředá na žádost Úřadu požadované údaje, 
b) v rozporu s § 16 odst. 1 používá v civilním letectví výrobky, letadlové části nebo 
zařízení nebo letecká pozemní zařízení bez platného osvědčení, 
c) v rozporu s § 40 zřídí zařízení nebo provádí činnost v ochranném pásmu letecké 
stavby bez souhlasu Úřadu, 
d) umístí stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1, 
e) v rozporu s § 78 provozuje letecké veřejné vystoupení bez souhlasu, 
f) nesplní příkaz vydaný Ministerstvem dopravy podle § 88 odst. 5 nebo 
neuposlechne zákaz vydaný Úřadem podle § 89 odst. 2 písm. o) bodu 7 k zachování 
bezpečnosti civilního letectví, 
g) nesplní příkaz provozovatele letiště, osoby poskytující letecké služby, leteckého 
dopravce, poskytovatele letových navigačních služeb nebo provozovatele leteckých 
prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu vydaný ke splnění jejich úkolů, 
h) využívá ke své letecké činnosti letecký personál bez platného průkazu 
způsobilosti, 
i) provádí vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace 
nebo konstrukční změny výrobků, letadlových částí nebo zařízení nebo leteckých 
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pozemních zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví30) bez oprávnění, 
j) uvádí na trh výrobky bez platného osvědčení, nebo 
k) provozuje letiště bez platného povolení, provozuje obchodní leteckou dopravu bez 
licence nebo bez povolení nebo provozuje letecké práce nebo letecké činnosti pro 
vlastní potřebu bez povolení. 
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 
a) provozovatel letadla zapsaného v leteckém rejstříku, vlastník letadla, zástavní 
věřitel nebo osoba, jíž se zápis v leteckém rejstříku týká, v rozporu s § 6 neohlásí 
nebo nedoloží Úřadu veškeré změny údajů zapisovaných do leteckého rejstříku, 
b) provozovatel letadla, provozovatel sportovního létajícího zařízení nebo 
provozovatel kódovaného zařízení užije letadlovou adresu v rozporu s § 17c odst. 1, 
c) koordinátor koordinovaného letiště vykonává v rozporu s § 32 odst. 4 svoji činnost 
bez pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jejím výkonem, 
d) provozovatel letiště 
1. uvedeného v § 42d odst. 1 neprojedná s leteckými dopravci letištní ceník podle § 
42g, nebo 
2. způsobilého k přijetí letu podle přístrojů v rozporu s § 51a odst. 7 nepředá údaje o 
terénu a překážkách nebo tyto údaje předá v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím vlastnosti leteckých dat a leteckých informací 31), 
e) provozovatel letiště, tuzemský letecký dopravce nebo poskytovatel letových 
provozních služeb v rozporu s § 98a odst. 1 nepředá stanovené údaje, 
f) poskytovatel odbavovacích služeb nepředá v rozporu s § 98a odst. 2 provozovateli 
letiště údaje o počtu jím odbavených cestujících, 
g) provozovatel letadla nebo sportovního létajícího zařízení neudržuje letovou 
způsobilost nebo nepodrobuje letadlo nebo sportovní létající zařízení pravidelným 
kontrolám letové způsobilosti, 
h) provozovatel letadla nebo letecký dopravce provozuje letadlo bez pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem, 
i) provozovatel sportovního létajícího zařízení provozuje sportovní létající zařízení 
bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozem, 
j) provozovatel letadla poruší povinnost stanovenou rozhodnutím o zavedení 
provozních omezení ke snížení hluku na letišti, nebo 
k) letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poruší schválenou 
bezpečnostní letovou normu provozovatele. 
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro 
přidělování letištních časů25) úmyslně a opakovaně použije koordinované letiště v 
čase, který se podstatně liší od koordinátorem přiděleného letištního času, nebo užije 
přidělený letištní čas způsobem podstatně odlišným od způsobu stanoveného 
koordinátorem, a tím naruší provoz letecké dopravy nebo letištní provoz, 
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b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím zachování 
letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení32) 
1. provádí činnosti související s řízením zachování letové způsobilosti bez oprávnění, 
2. vystaví nebo prodlouží osvědčení kontroly letové způsobilosti letadla, nebo 
3. osvědčí uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu, 
c) provádí lety ve vzdušném prostoru České republiky v rozporu s podmínkami 
stanovenými v tomto zákoně nebo přímo použitelném předpise Evropské unie 
upravujícím provádění letů ve vzdušném prostoru26), 
d) ohrozí bezpečnost létání porušením leteckého předpisu nebo přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího provádění letů ve vzdušném prostoru26), 
e) při provozu letadla nebo sportovního létajícího zařízení způsobí v leteckém 
provozu nehodu porušením povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím provádění letů ve vzdušném 
prostoru26), nebo 
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím šetření nehod 
a incidentů v civilním letectví19) 
1. zpřístupní nebo použije záznamy získané v rámci šetření letecké nehody nebo 
vážného incidentu k jiným účelům než k jejich šetření nebo ke zlepšení letecké 
provozní bezpečnosti letectví, 
2. jako zúčastněná osoba neoznámí neprodleně Ústavu, že došlo k nehodě nebo 
vážnému incidentu, 
3. neuvědomí ve stanovené lhůtě Ústav o opatřeních, jež přijal na základě jeho 
bezpečnostního doporučení, 
4. nezavede příslušné postupy při provádění opatření přijatých v návaznosti na 
Ústavem vydané bezpečnostní doporučení, 5. jako tuzemský letecký dopravce 
nezavede postupy umožňující ve stanovené lhůtě od oznámení letecké nehody 
vypracovat seznam osob a seznam nebezpečného zboží na palubě letadla nebo tyto 
seznamy nezpřístupní oprávněným subjektům, nebo 
6. jako tuzemský letecký dopravce sdělí třetí osobě nebo neoprávněně použije 
kontaktní údaje určené pro případ nehody nebo neoprávněně zveřejní v souvislosti s 
leteckou nehodou jména cestujících. 
 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že  
a) jako letecký dopravce v rozporu s § 69 odst. 1 nepředá stanovené údaje,  
b) jako letecký dopravce v rozporu s § 69a odst. 1, 2 nebo 4 nepředá jím 
shromážděné údaje, nepředá tyto údaje ve stanovené lhůtě nebo stanoveným 
způsobem, 
b)c) jako tuzemský letecký dopravce v rozporu s § 68 odst. 2 nevypracuje plán 
pomoci obětem letecké nehody a jejich příbuzným nebo v souladu s ním 
nepostupuje,  
c)d) jako letecký dopravce Evropské unie20) provozuje obchodní leteckou dopravu 
bez uděleného přepravního práva,  
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d)e) jako letecký dopravce Evropské unie20), kterému bylo uděleno přepravní právo, 
neoznámí Ministerstvu dopravy skutečnosti stanovené v § 70c odst. 6 nebo nesplní 
podmínku stanovenou pro výkon přepravního práva v rozhodnutí podle § 70c odst. 4,  
e)f) jako letecký dopravce jiného členského státu 
1. v rozporu s § 70f odst. 1 neoznámí zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy 
nebo nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo 
2. v rozporu s § 70f odst. 5 neoznámí zahájení nepravidelné obchodní letecké 
dopravy nebo nesplní podmínky stanovené pro toto oznámení, nebo  
f)g) jako letecký dopravce ze třetí země 
1. provozuje pravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní 
povinnost stanovenou v § 71 odst. 6, 
2. neoznámí zahájení přímého nebo zprostředkovaného prodeje služeb pravidelné 
obchodní letecké dopravy nebo nesplní povinnost stanovenou v § 71b odst. 3, nebo 
3. provozuje nepravidelnou obchodní leteckou dopravu bez povolení nebo nesplní 
povinnost stanovenou v § 71c odst. 7. 
 (5) Za přestupek lze uložit pokutu  
a) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) 
nebo g) nebo odstavce 4 písm. e) nebo písm. f) bodu 2 odstavce 4 písm. f) nebo 
písm. g) bodu 2,  
b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), odstavce 2 písm. e) 
nebo f), odstavce 3 písm. f) bodu 2 nebo 3 nebo písm. g) nebo odstavce 4 písm. d) 
odstavce 4 písm. e),  
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. b) 
nebo písm. d) bodu 5, odstavce 3 písm. a), písm. b) bodu 2, písm. f) bodu 1, 5 nebo 
6 nebo písm. h) bodu 1 až 7 nebo odstavce 4 písm. a), b) nebo c) odstavce 4 písm. 
a), b), c) nebo d), 
d) od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e) 
nebo h), odstavce 2 písm. c), písm. d) bodu 1, 2 nebo 4, písm. h) nebo j), odstavce 3 
písm. b) bodu 3, písm. c), d), písm. f) bodu 4, písm. h) bodu 8 až 11 nebo odstavce 4 
písm. f) bodu 1 nebo 3 odstavce 4 písm. g) bodu 1 nebo 3, 
e) od 75 000 Kč do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. k), nebo  
f) od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), i), j) 
nebo k), odstavce 2 písm. d) bodu 3 nebo písm. i), nebo odstavce 3 písm. b) bodu 1 
nebo písm. e). 
 (6) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti 
a) do 6 měsíců, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i), 
b) do 1 roku, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. h), nebo 
odstavce 3 písm. d), nebo 
c) do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo k), nebo odstavce 3 
písm. e). 

* * * 
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§ 94 
 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává  
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li 

o 
1. přestupky fyzických osob, s výjimkou přestupků podle 92 odst. 2 písm. c) nebo 

d) nebo § 92 odst. 3 písm. e) nebo f), nebo 
2. přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou přestupků 

podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 4 nebo písm. e), § 93 odst. 3 písm. f) až h), § 93 
odst. 4 písm. a) a přestupků podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li 
pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní 
agentury, 

b) útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) 
příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o přestupky podle § 93 odst. 4 písm. 
a), 

c) Policie České republiky, jde-li o přestupek podle § 93 odst. 4 písm. b), 
c)d) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 

93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře 
nebo cestovní agentury, 

d)e) Ústav, jde-li o přestupky podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo d), § 92 odst. 3 písm. 
e) nebo f), § 93 odst. 2 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f) až h), 

e)f) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o přestupek podle § 93 odst. 2 
písm. d) bodu 4. 

 (2) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 1 
písm. b) nebo c) rozhoduje Ministerstvo vnitra. 
 (3) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4LXR)



9 
 

 
Platné znění zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona 
č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona 
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona 
č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 205/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. …/2017 (sněmovní tisk 
č. 1004), s vyznačením navrhovaných změn: 
 

 
§ 34 

Odnětí věci 
 (1) Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, 
a) lze lze-li mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí anebo 
může být zabrána, nebo 
b) jde jde-li o věc důležitou pro řízení o přestupku. 
 (2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1, je policista 
oprávněn tuto věc odejmout. Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném 
nepoměru k povaze přestupku. 
 (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše policista úřední záznam a osobě 
vystaví potvrzení; vydanou nebo odňatou věc policista předá orgánu, který je 
příslušný o přestupku rozhodnout. 
  (4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka nebo 
prekursor drog, policie takovou látku po skončení věci zničí nebo zaeviduje k účelům 
podle § 38, pokud nebylo rozhodnuto o propadnutí věci nebo zabrání věci. 
Obdobným způsobem policie postupuje u omamných nebo psychotropních látek 
nebo prekursorů drog získaných v souvislosti s činností prováděnou podle § 69 a 70. 

 
§ 39 

Rušení provozu elektronických komunikací 
 (1) Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo 
zdraví osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu9) na majetku rušit v 
nezbytné míře a po nezbytnou dobu 
a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí, 
b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo 
c) provozování radiokomunikačních služeb. 
  (2) Zavedení rušení podle odstavce 1 policie ohlásí na územně příslušné 
operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému a Českému 
telekomunikačnímu úřadu. V nezbytné míře informuje o provedeném rušení dotčené 
provozovatele sítí a služeb elektronických komunikací. To neplatí, pokud by 
poskytnutí informace podle věty první nebo druhé mohlo ohrozit plnění úkolů policie. 

§ 39 
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Rušení provozu elektronických komunikací 
 (1) Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů 
nebo zdraví osob nebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu9) na 
majetku rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu 
a) provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí, 
b) poskytování služeb elektronických komunikací, nebo 
c) provozování radiokomunikačních služeb; 
o zahájení rušení policie bez zbytečného odkladu informuje územně příslušné 
operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému a Český 
telekomunikační úřad. 
 (2) Policie může provádět rušení podle odstavce 1 rovněž při výcviku, 
přičemž ohlásí toto rušení v dostatečném předstihu územně příslušnému 
operačnímu a informačnímu středisku Integrovaného záchranného systému a 
Českému telekomunikačnímu úřadu. Za účelem odstranění nebo zmírnění 
dopadů ohlášeného rušení může Český telekomunikační úřad stanovit 
podmínky tohoto rušení. 
 (3) O provedeném rušení policie v nezbytné míře informuje dotčené 
provozovatele sítí a služeb elektronických komunikací. 
 (4) Policie o rušení podle odstavců 1 až 3 neinformuje, pokud by 
poskytnutí informace mohlo ohrozit plnění úkolů policie. 

* * * 
 

§ 44 
  (1) Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na 
předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného 
útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské 
důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně 
obývaného s útokem ohroženou osobou (dále jen „společné obydlí“), jakož i z 
bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v 
její nepřítomnosti. Pokud společné obydlí obývá nezletilé dítě, považuje se za 
ohroženou osobu podle této hlavy.  
  (2) Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze 
zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného 
opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních podle zvláštního právního 
předpisu12) v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.  
  (3) Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví 
potvrzení o vykázání, které jim předá proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je 
vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje, uvedení totožnosti ohrožené a 
vykázané osoby, poučení o právech a povinnostech vykázané osoby a adresa útvaru 
policie, u kterého si může vyzvednout kopii úředního záznamu o vykázání. Odmítne-li 

                                                 
12) Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4LXR)



11 
 

ohrožená nebo vykázaná osoba potvrzení o vykázání převzít nebo odmítne-li 
písemně potvrdit jeho převzetí, policista tuto skutečnost uvede v úředním záznamu. 
  (4) Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení o jejích právech a 
povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Je-li 
to možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání, v opačném případě ji 
poučí o možnosti převzít potvrzení o vykázání a kopii úředního záznamu o vykázání 
u příslušného útvaru policie; součástí poučení je i údaj o adrese tohoto útvaru. 
  (5) Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě 
podat námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá 
bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání 
(dále jen „příslušné krajské ředitelství“). Vykázaná osoba může dále do 3 dnů ode 
dne převzetí potvrzení o vykázání podat příslušnému krajskému ředitelství námitky 
písemně. Lhůta pro podání námitek počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy 
došlo k převzetí potvrzení o vykázání a je považována za dodrženou, jsou-li námitky 
nejpozději v její poslední den předány k poštovní přepravě nebo podány u 
příslušného krajského ředitelství. O tomto právu policista vykázanou osobu poučí 
před předáním potvrzení o vykázání. 
  (6) Shledá-li příslušné krajské ředitelství, že podmínky pro vykázání nebyly 
splněny, vykázání ukončí a o této skutečnosti vyrozumí ohroženou a vykázanou 
osobu bez zbytečného odkladu. 
  

§ 45 
  (1) Vykázaná osoba je povinna 
a) opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, 
b) zdržet se vstupu do prostoru podle písmene a),  
c) zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou, 
d) vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží. 
 Policista vykázanou osobu poučí o následcích neuposlechnutí výzvy podle 
písmene d)13). 
 (2) Vykázaná osoba má právo 
a) vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a 
osobní doklady před splněním povinnosti podle odstavce 1 písm. a), 
b) vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci podle písmene a) a věci 
nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a 
pouze v přítomnosti policisty, policista o výkonu tohoto práva ohroženou osobu 
předem informuje, 
c) ověřovat provedení vykázání zejména na čísle tísňového volání 158, 
d) vyzvednout si kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného útvaru policie. 
 (3) Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o 
pomoci násilným osobám a o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s 
tím nezbytnou součinnost. Od této osoby dále vyžádá adresu pro doručování. 
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§ 46 
 Policista poučí ohroženou osobu o 
a) možnosti podání návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o 
zvláštních řízeních soudních, 
b) možnosti využití psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci 
obětem násilí a 
c) následcích vyplývajících z uvedení vědomě nepravdivých údajů, k nimž policista 
při vykázání přihlíží. 
  

§ 47 
  (1) Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle 
míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem. Je-li v důsledku 
vykázání ohrožen provoz objektu nebo znemožněn výkon zaměstnání vykázané 
osoby, policista o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí provozovatele objektu nebo 
zaměstnavatele vykázané osoby za účelem přijetí potřebných opatření. 
 (2) Při provádění úkonů souvisejících s vykázáním policista zajistí přítomnost 
nezúčastněné osoby; to neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 
 (3) Do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí od provedení 
vykázání zašle policista kopii úředního záznamu o vykázání příslušnému 
intervenčnímu centru14) a soudu, který je příslušný k rozhodnutí o návrhu na vydání 
předběžného opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Pokud ve 
společném obydlí žije nezletilá osoba, zašle kopii úředního záznamu o vykázání v 
této lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
 (4) Policista ve lhůtě 3 dnů od vykázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba 
dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání. 
 (5) O provedených úkonech a opatřeních sepíše policista úřední záznam. 
 

§ 48 
Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostorů 

 (1) Policie zajišťuje bezpečnost chráněných objektů a prostorů. Rozsah 
zajišťování bezpečnosti stanoví na návrh policejního prezidenta ministr v závislosti 
na bezpečnostní situaci a možné míře ohrožení. 
  (2) Chráněným objektem a prostorem se rozumí objekty a prostory zvláštního 
významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, o nichž tak rozhodne vláda; chráněným 
objektem a prostorem se rovněž rozumí objekty a prostory, pro které taková ochrana 
vyplývá z mezinárodní smlouvy. 
  (3) Za chráněný objekt nebo prostor se považuje rovněž objekt nebo prostor, 
který nesplňuje podmínku podle odstavce 2, po dobu trvání jeho bezprostředního 
ohrožení. Policie zajišťuje ochranu takového objektu nebo prostoru po nezbytnou 
dobu. O zajišťování této ochrany rozhoduje policejní prezident, a pokud věc nesnese 
odkladu, policista provádějící úkon. 
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  (4) Při zajišťování bezpečnosti chráněného objektu nebo prostoru je policista 
oprávněn 
a) zjišťovat důvod vstupu osoby do objektu nebo prostoru, 
b) zjišťovat totožnost vstupující nebo vycházející osoby, 
c) provést prohlídku vnášené nebo vynášené věci, 
d) zastavovat vjíždějící nebo vyjíždějící dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, 
e) provést prohlídku vstupující nebo vycházející osoby, 
f) na dobu pobytu osoby v objektu nebo prostoru jí odebrat zbraň. 
  

§ 49 
Zajišťování bezpečnosti určených osob 

 (1) Policie zajišťuje v rámci plnění svých úkolů bezpečnost 
 a) ústavního činitele České republiky, stanoví-li tak vláda, 
 b) osoby chráněné při jejím pobytu na území České republiky podle mezinárodních 
dohod. 
 (2) Policie může dále zajišťovat v rámci plnění svých úkolů bezpečnost 
dalších osob určených ministrem. Rozsah a způsob takového zajištění 
bezpečnosti stanoví na návrh policejního prezidenta ministr. 
  (2)(3) Při zajišťování bezpečnosti osoby chráněné podle odstavce 1 nebo 2, 
nebo osoby, které je poskytována krátkodobá ochrana, je policista oprávněn 
a) provést prohlídku osoby, zavazadla, věci, dopravního prostředku nebo objektu 
nacházejících se v prostoru, ze kterého by bylo možno ohrozit bezpečnost chráněné 
osoby, a prohlídku takového prostoru a 
b) ověřit dodržení hygienických limitů ukazatelů pitné vody, potravin a pokrmů, jakož i 
splnění hygienických požadavků na výkon epidemiologicky závažných činností15), 
jestliže jich má být užito pro potřeby chráněné osoby. 
 (3)(4) Prohlídku osoby podle odstavce 23 písm. a) je policista oprávněn 
provést, jestliže tato osoba na jeho výzvu ihned neopustí prostor podle odstavce 23 
písm. a) nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. 
 (4)(5) Prohlídku objektu je policista oprávněn provést pouze se svolením 
vlastníka nebo uživatele. Bez uvedeného svolení je policista oprávněn provést 
prohlídku, je-li důvodné podezření, že z objektu hrozí útok na bezpečnost chráněné 
osoby. 
 (5)(6) Prohlídka objektu, zavazadla, věci a dopravního prostředku nesmí 
sledovat jiný zájem než zajištění bezpečnosti chráněné osoby. 
  

§ 50 
Krátkodobá ochrana osoby 

 (1) Krátkodobou ochranou osoby se pro účely tohoto zákona rozumí opatření 
zahrnující 
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a) fyzickou ochranu, 
b) dočasnou změnu pobytu osoby, 
c) použití zabezpečovací techniky, nebo 
d) poradensko-preventivní činnost. 
  (2) Krátkodobou ochranu osob poskytne policie v odůvodněných případech 
osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, avšak nelze jí 
poskytnout zvláštní ochranu osob17) nebo nejsou splněny podmínky zajišťování 
bezpečnosti osoby podle § 49 odst. 1 nebo 2 anebo podmínky ochrany osoby 
pověřené výkonem rozhodnutí podle § 21. Krátkodobá ochrana osob se v 
odůvodněných případech poskytne také osobám blízkým osobě, které zřejmě hrozí 
újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Krátkodobou ochranu nelze poskytovat 
bez souhlasu osoby, které má být poskytnuta. 
  (3) V případě bezprostředně hrozícího útoku na život nebo zdraví osoby 
poskytne policista této osobě předběžně fyzickou ochranu a informuje o tom útvar 
policie příslušný k zajišťování krátkodobé ochrany osob. 

* * * 
 

§ 66a 
Evidence digitálních fotografií 

 (1) Policie vede evidenci digitálních fotografií za účelem vyhledávání, 
odhalování nebo stíhání trestných činů, zajištění bezpečnosti České republiky 
a zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách 
a věcech.  
 (2) Zdrojem evidence digitálních fotografií jsou 
a) informační systém evidence občanských průkazů, 
b) informační systém evidence cestovních dokladů, 
c) informační systém evidence diplomatických a služebních pasů, 
d) registr řidičů, 
e) centrální registr řidičů, a 
f) informační systém cizinců. 
 (3) Policie je v evidenci digitálních fotografií oprávněna zpracovávat 
agendový identifikátor fyzické osoby a digitální fotografii. 
 (4) Osobní údaje v evidenci digitálních fotografií policie zlikviduje po 
uplynutí 10 let ode dne jejich vložení do této evidence. 

* * * 
 

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií 
 
 

§ 79 
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 (1) Policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu 
osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to nezbytné pro 
plnění jejích úkolů. 
  (2) Shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo politickém 
přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním 
chování lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného 
činu nebo přestupku. 
  

§ 80 
Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 
 (1) Policie zpřístupňuje nebo předává  osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo 
přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění závažného 
ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě okolností 
důvodně předpokládat. 
 (2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci bez 
žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný 
předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 1 písm. b) lze předat osobní 
údaje příjemci i bez žádosti. V případě podle odstavce 1 písm. c) lze předat osobní 
údaje příjemci pouze na základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro 
který mají být osobní údaje předány. 
 (3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace o 
pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k těmto údajům 
mají vztah. 
 (4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k 
předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, policie o tom bez 
zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
 (5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému 
účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za podmínky, že policie s 
tímto zpracováním souhlasí. 
 (6) Policie může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí 
a) při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány 
mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích a s nimi 
souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen „Schengenský informační systém“), 
v rozsahu a za účelem stanoveným těmito mezinárodními smlouvami a předpisy 
Evropské unie, nebo 
b) při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, odhalování a vyšetřování trestných činů nebo při zajišťování 
veřejného pořádku a bezpečnosti 
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1. mezinárodní organizaci Interpol, 
2. Evropskému policejnímu úřadu, 
3. zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
4. příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za 
účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní 
spolupráci.  
 (7) Policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému státu 
nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného 
zákona týkající se zpracování zpřístupněných nebo předaných osobních údajů. 
 (8) Policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo mezinárodní 
organizace předány osobní údaje, které policie tomuto státu nebo mezinárodní 
organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní organizaci; takový souhlas může 
být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o zpracování 
předaných osobních údajů. 
 (9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se nevyžaduje 
povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „úřad“) podle jiného právního 
předpisu. 
  

§ 80a 
Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie 

 (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo 
předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým mezinárodní smlouvou 
k provádění schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát“) nebo zpřístupněné 
nebo předávané do členského státu Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informačním systémem 
zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „evropský informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané 
evropskému orgánu anebo evropskému informačnímu systému, v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem. 
 (2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předaných 
podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím orgánem na základě 
příslušného předpisu Evropské unie o policejní spolupráci. 
 (3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem Evropské unie 
o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské unie, 
přidruženého státu nebo evropského orgánu, policie stanoví tomuto členskému státu 
Evropské unie, přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve 
které má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené lhůtě 
své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným postupem souhlasí. 
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Zpracovávání osobních údajů při plnění některých úkolů policie 
§ 79 

Základní ustanovení 
 (1) Ustanovení § 79 až 88 se použijí na zpracování osobních údajů 
za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání 
trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 
 (2) Policie může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu osoby, 
jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), je-li to nezbytné pro účel 
uvedený v odstavci 1. Policie může zpracovávat osobní údaje také k ochraně 
důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s účelem uvedeným 
v odstavci 1.  
 (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, národnosti, 
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti 
k zákonem nezakázanému sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování 
nebo orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního 
trestného činu nebo přestupku.  
 (4) Policie zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 nebo 2 odděleně 
od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie. 
 (5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2 může policie 
zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů policie 
stanovených zákonem. 
 

§ 79a 
Pověřenec 

 (1) Policejní prezident určí pověřencem pro ochranu osobních údajů 
(dále jen „pověřenec“) policistu nebo zaměstnance policie. Údaj o adrese 
pověřence policie zveřejní. 
 (2) Pověřenec  
a) poskytuje v policii informace a poradenství o povinnostech v oblasti 
ochrany osobních údajů, 
b) kontroluje s přihlédnutím k riziku, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, včetně zpřístupňování 
údajů podle § 84c  odst. 3, 
c) přijímá stížnosti a žádosti subjektů údajů související se zpracováním 
osobních údajů policií a s výkonem jejich práv, a 
d) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  
 (3) Policie zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění jeho 
úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti 
udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Policie rovněž zajistí, aby byl 
pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných činnostech 
zpracování. 
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 (4) Pokud policie poskytne využívajícím orgánům České republiky 
přístup k údajům jmenné evidence cestujících, kontroluje pověřenec 
dodržování podmínek přístupu. Pokud se příslušný pracovník Celní správy 
podílí na činnostech policie podle § 84b až § 84d , kontroluje pověřenec i jeho 
činnost. 
 

§ 80 
Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

 (1) Policie i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní údaje 
zpracovávané pro účely uvedené v § 79 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis 
Evropské unie, 
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li její prospěch na základě okolností 
důvodně předpokládat. 
 (2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání 
nepřesných osobních údajů, policie o tom bez zbytečného odkladu informuje 
příjemce těchto údajů a orgán příslušný pro plnění účelu uvedeného v § 79 
odst. 1, který je jejich původcem. 
 (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud policie s 
tímto zpracováním souhlasí. 
 (4) Policie může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů stanovit 
příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se 
zpracování zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro 
předání orgánu příslušnému k plnění účelu uvedeného v § 79 odst. 1 nebo pro 
předání podle § 88a. 

 
§ 80a 

Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 
 (1) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje při 
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při 
zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, 
který uplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/68039), 

                                                 
39) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 
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b) Evropskému policejnímu úřadu,  
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu 
a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie 
o policejní spolupráci. 
 (2) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje do 
zahraničí při využívání informačního systému vytvořeného státy, které jsou 
vázány mezinárodními smlouvami o odstraňování kontrol na společných 
hranicích a s nimi souvisejícími předpisy Evropské unie27) (dále jen 
„Schengenský informační systém“), v rozsahu a za účelem stanoveným těmito 
mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie. 
 

§ 80b 
Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 

 (1) Policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje 
mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu sboru 
státu, který neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/68039), nebo obdobnému orgánu mezinárodní 
organizace, je-li to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, prověřování 
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů, výkonu trestů nebo při zajišťování veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti. 
 (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o 
zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní 
spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie 
rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna. 
 (3) Policie může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést zpřístupnění 
nebo předání osobních údajů mezinárodní organizaci nebo zahraničnímu 
bezpečnostnímu sboru uvedeným v odstavci 1, přijmou-li nezbytná opatření 
pro zajištění ochrany osobních údajů. Policie informuje Úřad pro ochranu 
osobních údajů o kategoriích zpřístupnění nebo předání, a uchová informace o 
čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených 
osobních údajích; to neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních 
údajů stanoví obecně závazný právní předpis.   
 (4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě první, může 
policie zpřístupnit nebo předat osobní údaje, je-li to nezbytné pro 
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b)  předání podle § 80 odst. 1 písm. c),  
c)  předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v zahraničí, 
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v § 79 odst. 1, nebo 

                                                                                                                                                         
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 
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e) ochranu konkrétních právních nároků osob v souvislosti s účelem podle 
písmene d). 
 (5) Policie osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) nezpřístupní 
nebo nepředá, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud základní 
práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem na 
zpřístupnění nebo předání. 
 (6) Policie při postupu podle odstavce 4 uchová informace o čase, 
příjemci a důvodech zpřístupnění nebo předání, jakož i dotčených osobních 
údajích. 
 (7) Policie dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu 
původního předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby prostřednictvím zahraničního bezpečnostního sboru 

nebo mezinárodní organizace uvedených v odstavci 1 byly osobní údaje, 
které policie tomuto zahraničnímu bezpečnostnímu sboru nebo mezinárodní 
organizaci předala, předány zahraničnímu bezpečnostnímu sboru jiného státu 
nebo jiné mezinárodní organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
nebo 

b) požadovat od zahraničního bezpečnostního sboru nebo mezinárodní 
organizace uvedených v odstavci 1 informace o zpracování předaných 
osobních údajů. 

 
§ 80c 

Zpřístupnění a předání osobních údajů osobám a orgánům v jiných státech 
 (1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu policie při plnění účelu 
uvedeného v § 79 odst. 1, může policie zpřístupnit nebo předat osobní údaje 
jakékoli osobě nebo orgánu třetího státu, pokud 
a) veřejný zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů 
nepřevažuje nad veřejným zájmem na splnění takového úkolu, a 
b) zpřístupnění nebo předání zahraničnímu bezpečnostnímu sboru by nevedlo 
ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  
 (2) Policie příslušný zahraniční bezpečnostní sbor o zpřístupnění nebo 
předání podle odstavce 1 bez odkladu informuje, ledaže by to vedlo k průtahům 
nebo obtížím. 
 (3) Policie informuje osobu nebo orgán třetího státu, kterému byly 
osobní údaje předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové 
osobní údaje v případě nutnosti zpracovávat.  
 (4) Policie o předání podle odstavce 1 informuje Úřad pro ochranu 
osobních údajů. O postupu podle odstavců 1 až 3 policie pořídí úřední záznam. 
 

* * * 
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§ 82 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 

 (1) Policie nejméně jednou za 3 roky prověří, jsou-li osobní údaje 
zpracovávané pro účely podle § 85 § 79 odst. 1 nadále potřebné pro plnění jejích 
úkolů v této oblasti. 

(2) Policie je pro účely prověřování podle odstavce 1 oprávněna 
vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání opisu z evidence 
Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  (3) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud a 
Kancelář prezidenta republiky policii v mezích své působnosti průběžně informují pro 
účely prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, promlčení 
trestního stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících 
se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie anebo milosti. 
 

§ 83 
Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních 

údajů 
 (1) Policejní prezidium na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní 
údaje vztahující se k jeho osobě, a to do 60 dnů od jejího doručení. U osobních údajů 
zpřístupněných nebo předávaných podle § 80a odst. 1 také uvede, zda byly předány 
nebo zpřístupněny dalšímu příjemci a povahu takového příjemce. 
  (2) Policejní prezidium na písemnou žádost osoby provede neprodleně po 
jejím doručení bezplatně 
a) opravu, likvidaci, blokování nebo doplnění nepravdivých anebo nepřesných 
osobních údajů vztahujících se k osobě žadatele nebo žadateli poskytne vysvětlení. 
Pokud by opravou, likvidací, blokováním nebo doplněním osobních údajů bylo 
ohroženo plnění úkolu podle § 85, může policie místo těchto operací připojit k 
souboru opravné prohlášení, 
b) označení údajů vztahujících se k osobě žadatele, jestliže žadatel popírá jejich 
přesnost a nelze zjistit, zda jsou přesné nebo nikoli. Toto označení se odstraní pouze 
se souhlasem žadatele nebo na základě rozhodnutí příslušného soudu anebo úřadu. 
 (3) Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od 
podání žádosti předchozí. 
 (4) Policie žádostem podle odstavců 1 a 2 nevyhoví, popřípadě vyhoví pouze 
částečně, pokud by sdělením došlo k ohrožení 
a) plnění úkolu podle § 85, 
b) utajovaných informací, nebo 
c) oprávněných zájmů třetí osoby. 
 (5) O vyřízení žádosti policie žadatele písemně informuje. Informace o vyřízení 
žádosti obsahuje odůvodnění, s výjimkou případů, kdy se žadateli vyhovuje v plném 
rozsahu. Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o nevyhovění žádosti došlo k 
ohrožení plnění úkolu podle § 85, policie žadatele písemně vyrozumí o tom, že 
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nezpracovává žádné osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Informace o vyřízení 
žádosti musí obsahovat poučení o tom, že žadatel má právo obrátit se na úřad. 
 6) Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního řádu o 
správním řízení. 

* * * 
 

§ 84a 
Údaje jmenné evidence cestujících 

 (1) Policie shromažďuje, uchovává a podle § 84b až 84d dále zpracovává 
údaje jmenné evidence cestujících uvedené v § 69a odst. 5 zákona o civilním 
letectví40) (dále jen „údaje jmenné evidence cestujících“), výsledky jejich 
požadovaného zpracování a výsledky posuzování cestujících. Na činnosti 
policie podle § 84a až § 84d se může se souhlasem policejního prezidenta 
podílet určený příslušník Celní správy. 
 (2) Využívajícím orgánem České republiky se rozumí Celní správa, 
Finanční analytický úřad, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Vojenská 
policie a zpravodajská služba. Využívajícím orgánem členského státu se 
rozumí orgán členského státu Evropské unie zveřejněný v Úředním věstníku 
Evropské unie podle čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/68141). 
 (3) Posuzováním cestujících se rozumí zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících za účelem určení osob, u kterých je potřebné další 
prověření policií, využívajícími orgány nebo Evropským policejním úřadem 
před jejich plánovaným příletem nebo odletem. Výsledky posuzování 
cestujících policie uchovává v evidenci podle § 84b odst. 4 po dobu nezbytnou 
k rozhodnutí, zda je uchování dále potřebné ve prospěch cestujícího k 
vyloučení jeho nesprávného budoucího posouzení. 
 (4) Přípravou kritérií se rozumí vytváření nebo změna předem 
stanovených, cílených a určitých kritérií pro posuzování cestujících, která 
nelze založit na údajích podle § 84b odst. 2. Na přípravě kritérií se mohou 
podílet využívající orgány České republiky, k tomuto účelu jim policie poskytne 
přístup k údajům jmenné evidence cestujících. 
 (5) Jednotkou pro informace o cestujících se rozumí orgán členského 
státu zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 4 odst. 5 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68141).  
 

 
 
 

                                                 
40) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
41) Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání 
údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. 
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§ 84b 
Pravidla zpracování údajů jmenné evidence cestujících 

 (1) Účelem zpracování údajů jmenné evidence cestujících je pouze 
posuzování cestujících, příprava kritérií, plnění konkrétního úkolu 
souvisejícího s trestnou činností uvedenou v čl. 3 odst. 8 a 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68141) a předávání využívajícím 
orgánům České republiky a jiným státům pro plnění takového úkolu.  
 (2) Údaje jmenné evidence cestujících, které odhalují rasový nebo 
etnický původ, národnost, politické názory, náboženské nebo filosofické 
přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotní stav nebo sexuální 
chování nebo orientaci dané osoby, a údaje neuvedené v § 69a odst. 5 zákona 
o civilním letectví40) policie neprodleně po přijetí zlikviduje. 
 (3) Policie zpracovává údaje jmenné evidence cestujících na území 
Evropské unie. 
 (4) Policie zpracovává údaje jmenné evidence cestujících při jejich 
shromažďování, uchovávání, posuzování cestujících a přípravě kritérií 
odděleně od jiných evidencí. 
 (5) Při posuzování cestujících může policie porovnat údaje jmenné 
evidence cestujících s jinými evidencemi nebo mezinárodními nebo 
evropskými informačními systémy, pokud je oprávněna tyto systémy využít pro 
předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti. 
 (6) Po uplynutí doby šesti měsíců od přijetí údajů jmenné evidence 
cestujících policií nebo jednotkou pro informace o cestujících policie 
znepřístupní v evidenci podle odstavce 4 údaje uvedené v čl. 12 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68141). Po uplynutí pěti let 
od přijetí policie údaje jmenné evidence cestujících, včetně výsledků 
posuzování cestujících uchovávaných k vyloučení nesprávného budoucího 
posouzení cestujícího, zlikviduje; to neplatí pro údaje jmenné evidence 
cestujících využívané k plnění úkolu uvedeného v odstavci 1 nebo v souvislosti 
s jinou trestnou činností odhalenou při plnění tohoto úkolu.  
 

§ 84c 
Využití údajů jmenné evidence cestujících 

 (1) Údaje jmenné evidence cestujících, výsledky jejich zpracování a 
výsledky posuzování cestujících policie předá i bez žádosti využívajícím 
orgánům České republiky a jednotkám pro informace o cestujících, pokud je to 
potřebné pro plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1. 
 (2) Je-li to potřebné pro plnění konkrétního úkolu v případě ohrožení 
souvisejícího s trestnou činností uvedenou v čl. 3 odst. 8 a 9 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68141), vyžádá policie údaje jmenné 
evidence cestujících od leteckého dopravce i v jiné době, než kterou pro jejich 
poskytování stanoví zákon o civilním letectví40).  
 (3) Pokud takovou potřebu odůvodňují zjištěné skutečnosti, může policie 
pro plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1 dále zpracovat údaje jmenné 
evidence cestujících. Údaje jmenné evidence cestujících, které byly 
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znepřístupněny podle § 84b odst. 6, výsledky jejich požadovaného zpracování 
nebo výsledky posuzování cestujících lze v plně vypovídající podobě dále 
zpracovat pro plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1, pokud Policejní 
prezidium ověří splnění podmínky podle věty první; o tom následně informuje 
pověřence.  
 (4) Využívající orgán České republiky nebo jednotka pro informace o 
cestujících může policii podat řádně zdůvodněnou žádost k postupu podle 
odstavce 2.   
 (5) Řádně zdůvodněnou žádost k postupu podle odstavce 3 může podat 
také využívající orgán České republiky, jednotka pro informace o cestujících 
nebo Evropský policejní úřad; v naléhavých případech také využívající orgán 
členského státu.  
 (6) Policie může požádat jednotku pro informace o cestujících o postup 
podle odstavce 2 nebo 3, a to i na podnět využívajícího orgánu České 
republiky. V naléhavých případech může žádost o postup podle odstavce 3 
vůči jednotce pro informace o cestujících uplatnit i využívající orgán České 
republiky.   
 (7) Jsou-li při plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1 zjištěny informace 
o trestné činnosti neuvedené v čl. 3 odst. 8 a 9 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/68141), může policie nebo využívající orgán České 
republiky dále použít údaje jmenné evidence cestujících, výsledky jejich 
požadovaného zpracování nebo výsledky posuzování cestujících i pro plnění 
svého konkrétního úkolu v souvislosti s takovou trestnou činností.   

 
 
 

§ 84d 
Mezinárodní spolupráce se třetími státy 

 (1) Policie může předat údaje jmenné evidence cestujících, výsledky 
jejich požadovaného zpracování nebo výsledky posuzování cestujících státu, 
který neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/68141), pouze pokud 
a) je předání potřebné pro posuzování cestujících, přípravu kritérií nebo plnění 
úkolu uvedeného v § 84b odst. 1, a 
b) přijímající stát se zaváže, že předané údaje předá jinému státu, pouze pokud 
 1. bude předání nezbytné pro účel uvedený v písm. a), 
 2. s předáním policie vysloví souhlas, a 
 3. budou splněny podmínky uvedené v § 80b. 
  
 (2) Souhlas členského státu, který poskytl údaje jmenné evidence 
cestujících, výsledky jejich požadovaného zpracování nebo výsledky 
posuzování cestujících se nevyžaduje, pokud 
a) je to nezbytné pro plnění úkolu uvedeného v § 84b odst. 1, a 
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b) tento souhlas nelze získat včas. 
 (3) O předání podle odstavce 2 je členský stát a pověřenec bez 
zbytečného odkladu informován. 
 

* * * 
 

§ 85 
Zpracovávání osobních údajů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné 

činnosti a stíhání trestných činů a zajišťování bezpečnosti České republiky, 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

 (1) Policie může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to možné, policie 
osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, 
c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou 
jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
 za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných 
činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech a 
zajištění bezpečnosti České republiky. 
 (2) Policie zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 odděleně od osobních 
údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie 
 

§ 85 
 Policie může při plnění účelu uvedeného v § 79 odst. 1 
a) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 

záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, nebo 
b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 
 

§ 86 
Při zpracovávání osobních údajů podle § 85 policie 

a) stanoví účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány, 
b) neprodleně ohlásí úřadu zřízení každé evidence obsahující tyto osobní údaje; 
součástí tohoto ohlášení je název útvaru odpovědného za zpracovávání osobních 
údajů, účel evidence, kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto 
subjektů týkají, a popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů. 
 

§ 87 
 (1) Policie uchovává osobní údaje pro účely podle § 85 po dobu, která je 
nezbytná k účelu jejich zpracování. Pomine-li tento účel, osobní údaje zlikviduje. 
  (2) Policie osobní údaje nezlikviduje, 
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a) jsou-li dále využívány při plnění úkolu podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní 
údaje, které jsou součástí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou 
zpracovány v listinné nebo automatizované podobě, nebo 
b) jde-li o zpracování osobních údajů pohřešované nebo hledané osoby, za 
podmínky, že 
1. osoba byla pohřešována nebo hledána opakovaně, 
2. lze důvodně předpokládat, že bude opět pohřešována nebo hledána, nebo 
3. její osobní údaje jsou zpracovávány při plnění úkolů policie v souvislosti s trestnou 
činností. 
 (3) Policie osobní údaje nezlikviduje, lze-li důvodně předpokládat, že by 
likvidací byl poškozen oprávněný zájem subjektu údajů. V tomto případě se osobní 
údaje blokují a lze je využívat pouze k účelu, který zabránil jejich likvidaci. 

§ 87 
 Policie osobní údaje nezlikviduje, 
a) jsou-li dále využívány při plnění úkolu podle tohoto zákona nebo se jedná o 

osobní údaje, které jsou součástí spisového materiálu, bez ohledu na to, zda 
jsou zpracovány v listinné nebo automatizované podobě, nebo 

b) jde-li o zpracování osobních údajů pohřešované nebo hledané osoby, za 
podmínky, že 

1. tato osoba byla pohřešována nebo hledána opakovaně, 
2. lze důvodně předpokládat, že tato osoba bude opět pohřešována nebo 

hledána, nebo 
3. osobní údaje této osoby jsou zpracovávány při plnění úkolů policie v 

souvislosti s trestnou činností. 
 

§ 88 
 Při zpracovávání osobních údajů pro účely podle § 85 § 79 odst. 1 bez 
vědomí subjektu údajů sdělí policie tomuto subjektu v okamžiku, kdy není ohroženo 
plnění úkolů policie v souvislosti s těmito účely, že pro své potřeby zpracovává jeho 
osobní údaje. Sdělení učinit nemusí, 
a) jsou-li tyto údaje zlikvidovány bez zbytečného odkladu po zániku uvedeného 
ohrožení, nebo 
b) pokud by sdělení těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím. 

 
§ 88a 

Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie podle 
zvláštních předpisů 

 (1) Policie v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo 
předávané 
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a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým mezinárodní 
smlouvou k provádění schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát“) 
nebo zpřístupněné nebo předávané do členského státu Evropské unie nebo 
přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informačním 
systémem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen „evropský informační systém“) nebo 
zpřístupněné nebo předávané evropskému orgánu nebo evropskému 
informačnímu systému,  
v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 
 (2) Policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím 
orgánem na základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
  (3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem Evropské 
unie o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření členského státu 
Evropské unie, přidruženého státu nebo evropského orgánu, policie stanoví 
tomuto členskému státu Evropské unie, přidruženému státu nebo evropskému 
orgánu přiměřenou lhůtu, ve které má zaslat souhlas nebo vyjádření, a 
upozorní jej, že pokud ve stanovené lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, 
že s dalším předpokládaným postupem souhlasí. 
 

§ 88b 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů policií v jiných oblastech 

 (1) Ustanovení § 20 odst. 2 až 4 a § 21 odst. 3 až 6 zákona č. .../2018 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se použijí 
i na vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, likvidaci nebo omezení 
zpracování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67942). 
 (2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené 
v § 79 odst. 1 i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné 
účely. 

* * * 
 

§ 117b 
 Ministerstvo stanoví vyhláškou věcné vymezení, rozsah a dobu obměny 
nezbytného vybavení pro výkon služby policistů a organizačních článků 
policie. 

* * * 
 

                                                 
42) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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Platné znění zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb. a zákona č. …/2017 Sb. (sněmovní tisk 1004), s vyznačením 
navrhovaných změn: 

 
§ 1 

 (1) Zřizuje se Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“), 
která je ozbrojeným bezpečnostním sborem. 
 (2) V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a 
odvolává1) na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny 
příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své 
funkce odpovědný. 
 (3) Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu 
podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů1) a 
zaměstnanci zařazení v inspekci (dále jen „zaměstnanec inspekce“).  
 (4) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a 
výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího 
organizační složky státu. 

* * * 
 

§ 3 
Zdvořilost 

 Příslušník inspekce a zaměstnanec inspekce je při plnění úkolů inspekce 
povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své 
vlastní. 
 
 

§ 4 
Iniciativa 

 (1) Je-li bezprostředně ohrožen život, zdraví, svoboda osob anebo majetek 
nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty, je příslušník inspekce i v době mimo službu a 
zaměstnanec inspekce v pracovní době povinen provést úkon v rámci své 
pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení 
odstranil. 
 (2) Příslušník inspekce nemá povinnost provést úkon nebo jiné opatření, 
jestliže 
a) provádí jinou činnost, zejména 
1. plní úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky2) nebo podpůrné 
operativně pátrací prostředky, 
2. pronásleduje pachatele trestného činu, 
3. zakročuje pod jednotným velením, 
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4. vykonává šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného 
předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí, 
5. zajišťuje bezpečnost osob, 
6. provádí výcvik a přípravu k použití operativně pátracího prostředku nebo 
podpůrného operativně pátracího prostředku, nebo 
7. získává poznatky ze zájmového prostředí podle § 39, 
 jejíž přerušení nebo nedokončení by mělo zřejmě závažnější následky než 
nesplnění této povinnosti, 
b) jsou jeho schopnosti sníženy v důsledku jeho zdravotního stavu nebo vlivem léků 
anebo jiných látek tak, že řádné provedení nebo dokončení úkonu anebo jiného 
opatření by bylo ohroženo, 
c) k provedení úkonu nebo jiného opatření nebyl odborně vyškolen nebo vycvičen a 
povaha úkonu nebo jiného opatření takové vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo 
d) je zřejmé, že nemůže úkon nebo jiné opatření úspěšně dokončit. 
 (3) Pokud to okolnosti dovolují, je příslušník inspekce před provedením úkonu, 
při němž dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé 
ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího použití (dále jen „zákrok“), povinen 
použít slov „Jménem zákona!“ a odpovídající výzvy. 
 

§ 5 
Přiměřenost postupu 

 Příslušník inspekce je povinen a zaměstnanec inspekce jsou povinni  
a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich jeho postupu nevznikla bezdůvodná 
újma, 
b) dbát, aby jejich jeho rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobě, jejíž 
bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma, 
c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje 
úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu 
sledovaného úkonem. 
 

§ 6 
Prokazování příslušnosti 

 (1) Při provádění úkonu je příslušník inspekce povinen prokázat svou 
příslušnost k inspekci služebním průkazem, služebním odznakem inspekce nebo 
vnějším označením příslušníka inspekce, na kterých musí být zřetelně viditelné 
identifikační číslo. Zaměstnanec inspekce je při provádění úkonu povinen 
prokázat svou příslušnost k inspekci průkazem zaměstnance inspekce se 
zřetelně viditelným identifikačním číslem. 
 (2) Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost 
způsobem podle odstavce 1, prokáže příslušník inspekce svou příslušnost k inspekci 
ústním prohlášením „generální inspekce“; to neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti 
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úkonu také ústnímu prohlášení. Způsobem podle odstavce 1 se příslušník inspekce 
prokáže ihned, jakmile to okolnosti úkonu dovolí. 

* * * 
 

§ 8 
 Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, 
bezpečnostními sbory, státními zastupitelstvími, soudy a dalšími orgány veřejné 
správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami. 

* * * 
 

§ 9a 
Uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky 

 Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání a vydavatel 
periodického tisku jsou povinni bez náhrady nákladů na základě žádosti 
inspekce neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o 
závažném ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo veřejného pořádku. 

* * * 
 

§ 12a 
Odnětí věci 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci, 
a) lze-li mít za to, že v řízení o přestupku, řízení o kázeňském přestupku nebo 
řízení o jednání, které má znaky přestupku může být uloženo její propadnutí 
anebo může být zabrána, nebo 
b) jde-li o věc důležitou pro řízení o přestupku. 
 (2) Po předchozí marné výzvě k vydání věci podle odstavce 1, je 
příslušník inspekce oprávněn tuto věc odejmout. 
 (3) O vydání věci nebo jejím odnětí sepíše příslušník inspekce úřední 
záznam a osobě vystaví potvrzení; vydanou nebo odňatou věc příslušník 
inspekce předá orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout. 
 (4) Je-li věcí podle odstavce 1 nebo 2 omamná nebo psychotropní látka 
nebo prekursor drog, inspekce takovou látku po skončení věci předá Policii 
České republiky ke zničení nebo zaeviduje k účelům podle § 14, pokud nebylo 
rozhodnuto o propadnutí věci nebo zabrání věci. Obdobným způsobem 
inspekce postupuje u omamných nebo psychotropních látek nebo prekursorů 
drog získaných v souvislosti s činností prováděnou podle § 38 a 39. 
 (5) Není-li věci vydané nebo odňaté k dalšímu řízení třeba, příslušník 
inspekce ji vydá osobě, o jejímž právu na věc není pochyb; jinak ji vrátí osobě, 
která ji vydala nebo které byla odňata. 

* * * 
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§ 15a 
Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do 
obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo 
jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný 
pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení 
veřejného pořádku a bezpečnosti. 
 (2) Oprávnění podle odstavce 1 má příslušník inspekce také v případě 
pronásledování osoby. 
 (3) Příslušník inspekce je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené 
v odstavci 1 toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, 
v případě nutnosti i za použití síly. 
 (4) Příslušník inspekce je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru 
nebo na pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné 
osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít 
k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby. 
 (5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je příslušník inspekce 
povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru 
nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel 
nebo jiná oprávněná osoba. 

* * * 
 

§ 22 
Obecné podmínky použití donucovacího prostředku 

 (1) Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně 
bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo při omezení osobní svobody majetku. 
 (2) Před použitím donucovacího prostředku je příslušník inspekce povinen 
vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, 
s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. To neplatí v případě použití 
prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Od výzvy lze upustit v případě, že je 
ohrožen život nebo zdraví osoby a zákrok nesnese odkladu. 
 (3) Příslušník inspekce je oprávněn použít donucovací prostředek, který 
a) umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a 
b) je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje. 
 (4) Elektrický donucovací prostředek je příslušník inspekce oprávněn použít 
pouze, pokud by použití jiného donucovacího prostředku zjevně nebylo dostatečné 
k dosažení účelu sledovaného zákrokem. 
 (5) Příslušník inspekce při použití donucovacího prostředku dbá na to, aby 
nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího 
protiprávního jednání. 

* * * 
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§ 30 
Podání vysvětlení 

 (1) Příslušník inspekce může při plnění svých úkolů požadovat potřebné 
vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro 
a) odhalení přestupku, kázeňského přestupku, jednání, které má znaky 
přestupku, nebo trestného činu a jeho pachatele, 
b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci, nebo 
c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné inspekcí, 
a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného 
odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o 
podání vysvětlení. 
 (2) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů 
výzvě podle odstavce 1, může být předvedena. O předvedení sepíše příslušník 
inspekce úřední záznam. 
 (3) Úřední záznam o podání vysvětlení je příslušník inspekce povinen sepsat 
bez zbytečného odkladu po dostavení se osoby na výzvu nebo po jejím předvedení; 
předvedenou osobu po sepsání tohoto záznamu příslušník inspekce propustí. 
 (4) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila 
zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla 
této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, 
zproštěna. 
 (5) Osoba může vysvětlení odepřít, pokud by jím sobě anebo osobě blízké 
způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. 
 (6) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných 
výdajů a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje inspekce. Nárok na náhradu 
nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání. 
Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 7 dnů ode dne, kdy se na 
výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena. 

* * * 
 

§ 32 
Prokázání totožnosti 

 (1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, 
příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, 
adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní 
příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu 
zjišťování totožnosti. 
 (2) Příslušník inspekce je oprávněn při plnění svých úkolů vyzvat k prokázání 
totožnosti osobu 
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku, 
b) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti objektu inspekce nebo v místě, 
z něhož lze tento objekt účinně ohrozit, 
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c) od níž je požadováno podání vysvětlení, 
d) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby, 
e) vstupující do místa, kam je příslušníkem inspekce zakázán vstup, nebo z tohoto 
místa vycházející, 
f) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, 
g) v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby, 
h) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle trestního řádu, 
i) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo jiné 
skutečnosti důležité pro plnění úkolů inspekce, nebo 
j) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k vyhledávání, odhalování, prověřování 
anebo vyšetřování trestné činnosti příslušníků nebo zaměstnanců České republiky 
zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, Celní správě České republiky, 
Vězeňské službě České republiky nebo v inspekci (dále jen „zaměstnanec“). 
 (3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo 
nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné součinnosti a příslušník inspekce 
nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn tuto osobu 
předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou 
součinnost k prokázání totožnosti příslušník inspekce poskytne způsobem a 
v rozsahu, který nezmaří účel úkonu. 
 (4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani 
v dostupných evidencích, je příslušník inspekce oprávněn získat informace potřebné 
k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, 
měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním 
biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení. 
 (5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je příslušník 
inspekce oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být 
přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný 
obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. 
 (6) Byla-li postupem podle odstavců 2 až 5 zjištěna pohřešovaná osoba nebo 
hledaná osoba, příslušník inspekce o této skutečnosti vyrozumí Policii České 
republiky. 

* * * 
 

§ 36 
Pátrání po hledaných osobách a věcech 

 (1) Inspekce může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, zahájit a provádět 
pátrání po hledaných osobách a věcech s cílem zjistit, kde se tyto osoby nebo 
věci nacházejí, nebo identifikovat osoby neznámé totožnosti. 
 (2) Inspekce může pro účely pátrání po hledaných nebo pohřešovaných 
osobách a věcech žádat o 
a) součinnost Policii České republiky a 
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b) zanesení údajů o těchto osobách a věcech do evidencí vedených Policií České 
republiky; inspekce je povinna neprodleně informovat Policii České republiky o 
ukončení pátrání. 
 (3) Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 
pohřešované osobě nebo za účelem zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti 
anebo totožnosti nalezené mrtvoly žádat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů 
od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací způsobem 
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, nestanoví-li jiný právní předpis8) jinak. 
 (4) Inspekce může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo 
pohřešované osobě žádat od 
a) banky předávání dat o době a místě použití elektronického platebního prostředku 
hledané osoby, 
b) zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a 
místě poskytnutí zdravotní péče této osobě. 
 (5) Informace získané podle odstavců 3 a 4 lze použít pouze pro účely zjištění 
doby a místa pobytu hledané nebo pohřešované osoby. 
 

§ 37 
Předávání informací 

 (1) Inspekce předává Policii České republiky, Vězeňské službě České 
republiky, Celní správě České republiky, zpravodajským službám České republiky, 
Vojenské policii a dalším orgánům veřejné správy informace včetně osobních údajů a 
informací zpracovávaných v evidencích inspekce, které získala při plnění svých 
úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti. 
 (2) Inspekce předá bez zbytečného odkladu řediteli bezpečnostního sboru 
nebo příslušnému služebnímu funkcionáři informace o skutečnostech zjištěných 
při plnění svých úkolů, na jejichž základě lze příslušníka zprostit výkonu služby1), 
nebo přijmout jiné rozhodnutí ve věcech služebního poměru; je-li tímto příslušníkem 
ředitel bezpečnostního sboru, předá inspekce informace jeho nadřízenému 
služebnímu funkcionáři. 
 (3) Inspekce informace podle odstavců 1 a 2 nepředá, pokud by to ohrozilo 
plnění jejích úkolů. 

* * * 
 

Zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů inspekce 
§ 43 

 Inspekce může při plnění svých úkolů 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to možné, inspekce 
osobní údaje takto označí, 
b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, 
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c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou 
jiného účelu anebo jiné činnosti, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, 
za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů. 

§ 44 
  (1) Inspekce může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to 
nezbytné pro plnění úkolů inspekce. 
  (2) Inspekce může shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském 
nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení 
nebo sexuálním chování, pokud je to nezbytné pro účely šetření konkrétního 
trestného činu nebo přestupku. 

§ 45 
  Při zpracovávání osobních údajů inspekce 
a) stanoví účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány, 
b) neprodleně ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zřízení 
každé evidence obsahující osobní údaje; součástí tohoto ohlášení je název 
organizační části odpovědné za zpracovávání osobních údajů, účel evidence, 
kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají, a popis 
opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů. 
 

§ 46 
  (1) Inspekce uchovává osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování. Pomine-li tento účel, osobní údaje zlikviduje. 
  (2) Inspekce osobní údaje nezlikviduje, jsou-li dále využívány při plnění úkolu 
podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní údaje, které jsou součástí spisového 
materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo automatizované 
podobě. 
  (3) Před likvidací podle odstavce 1 inspekce osobní údaje předá Policii České 
republiky, pokud to neohrozí plnění úkolů inspekce. 
  

§ 47 
Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

 (1) Inspekce při plnění svých úkolů zpřístupňuje nebo předává osobní údaje, 
a) stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis, mezinárodní smlouva, která je 
součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“), nebo přímo použitelný 
předpis Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění závažného 
ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
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c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
předání nebo zpřístupnění souhlas nebo lze její souhlas na základě okolností 
důvodně předpokládat. 
 (2) V případě podle odstavce 1 písm. a) lze osobní údaje předat příjemci bez 
žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis, mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný 
předpis Evropské unie jinak. V případě podle odstavce 1 písm. b) lze osobní údaje 
předat příjemci bez žádosti. V případě podle odstavce 1 písm. c) lze osobní údaje 
předat příjemci na základě jeho písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro 
který mají být osobní údaje předány. 
 (3) Je-li to možné, připojí se k předávaným osobním údajům informace o 
pravomocných rozhodnutích orgánů činných v trestním řízení, pokud k těmto údajům 
mají vztah. 
  (4) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené 
osobní údaje se při předávání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k 
předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, inspekce o tom bez 
zbytečného odkladu informuje příjemce těchto údajů. 
  (5) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému 
účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, za podmínky, že inspekce s 
tímto zpracováním souhlasí. 
  (6) Inspekce může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní údaje do 
zahraničí při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo odhalování a vyšetřování trestných činů 
a) mezinárodní organizaci Interpol, 
b) Evropskému policejnímu úřadu, 
c) zahraničnímu bezpečnostnímu sboru, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu a za 
účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie o policejní 
spolupráci. 
 (7) Inspekce může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému státu 
nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného 
zákona týkající se zpracování zpřístupněných nebo předanýchosobních údajů. 
 (8) Inspekce dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo mezinárodní 
organizace předány osobní údaje, které inspekce tomuto státu nebo mezinárodní 
organizaci předala, třetímu státu nebo mezinárodní organizaci; takový souhlas může 
být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o zpracování 
předaných osobních údajů. 
 (9) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se nevyžaduje 
povolení Úřadu podle jiného právního předpisu. 
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§ 43 
Základní ustanovení 

 (1) Ustanovení § 43 až 53a se použijí na zpracování osobních údajů za 
účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání 
trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 
 (2) Inspekce může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu 
osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to nezbytné 
pro účely uvedené v odstavci 1. Inspekce může zpracovávat osobní údaje také 
k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s účely uvedenými 
v odstavci 1.  
 (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, 
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k 
zákonem nezakázanému sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování 
nebo orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního 
trestného činu nebo přestupku.  
 (4) Inspekce zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 nebo 2 odděleně 
od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů inspekce. 
 (5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2 může inspekce 
zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů inspekce 
stanovených zákonem. 
 (6) Plněním úkolu podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. …/2018 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí i 
provádění zkoušek spolehlivosti.  
 

§ 44 
Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

 (1) Inspekce i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní údaje 
zpracovávané pro účely podle § 43 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu 
(dále jen „mezinárodní smlouva“) nebo přímo použitelný předpis Evropské 
unie, 
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li její prospěch na základě okolností 
důvodně předpokládat. 
 (2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání 
nepřesných osobních údajů, inspekce o tom bez zbytečného odkladu informuje 
příjemce těchto údajů a orgán příslušný pro plnění účelu uvedeného v § 43 
odst. 1, který je jejich původcem. 
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 (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud inspekce 
s tímto zpracováním souhlasí. 
 (4) Inspekce může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů stanovit 
příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se 
zpracování zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro 
předání orgánu příslušnému pro plnění účelu uvedeného v § 43 odst. 1 nebo 
pro předání podle § 46 nebo 48. 
 

§ 45 
Vnitrostátní předávání a zpřístupňování osobních údajů 

 (1) Inspekce zpřístupňuje nebo předává osobní údaje orgánům 
příslušným k plnění účelu uvedeného v § 43 odst. 1, je-li to nezbytné pro plnění 
jejich úkolů.  
 (2) Inspekce může zpřístupnit nebo předat osobní údaje, které získala při 
plnění účelu uvedeného v § 43 odst. 1, orgánům veřejné správy pro plnění 
úkolů v rámci jejich působnosti. 
 

§ 46 
Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 

 Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje při 
předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že 
byl spáchán trestný čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo při 
zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, 

který uplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/68020), 

b) Evropskému policejnímu úřadu,  
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu 

a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie 
o policejní spolupráci. 

   
§ 47 

Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 
 (1) Inspekce může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje 
mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu sboru 
státu, který neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského 

                                                 
20) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.  
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parlamentu a Rady (EU) 2016/68020), nebo obdobnému orgánu mezinárodní 
organizace, pokud je to nezbytné pro předcházení trestné činnosti, prověřování 
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a 
vyšetřování trestných činů, výkonu trestů nebo při zajišťování veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti. 
 (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o 
zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní 
spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie 
rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna. 
 (3) Inspekce může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést zpřístupnění 
nebo předání osobních údajů zahraničnímu bezpečnostnímu sboru nebo 
mezinárodní organizaci uvedeným v odstavci 1, pokud přijmou nezbytná 
opatření pro zajištění ochrany osobních údajů. Inspekce informuje Úřad pro 
ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) o kategoriích zpřístupnění nebo 
předání, a uchová informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění nebo 
předání, jakož i dotčených osobních údajích; to neplatí, pokud opatření pro 
zajištění ochrany osobních údajů stanoví mezinárodní smlouva, která je 
součástí právního řádu.   
 (4) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3 větě první, může 
inspekce zpřístupnit nebo předat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro 
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) předání podle § 47 odst. 1 písm. c),  
c)  předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v zahraničí, 
d) plnění konkrétního úkolu při plnění účelů uvedených v § 43 odst. 1, nebo 
e) ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účelem podle 
písmene d). 
 (5) Inspekce osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) nepředá 
nebo nezpřístupní, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud 
veřejný zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů převažuje 
nad veřejným zájmem na zpřístupnění nebo předání. 
 (6) Inspekce dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, účelu 
původního předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby prostřednictvím zahraničního bezpečnostního sboru 

nebo mezinárodní organizace uvedených v odstavci 1 byly osobní údaje, 
které inspekce tomuto státu nebo mezinárodní organizaci předala, předány 
zahraničnímu bezpečnostnímu sboru jiného státu nebo obdobnému orgánu 
jiné mezinárodní organizace; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo 

b) požadovat od zahraničního bezpečnostního sboru nebo mezinárodní 
organizace uvedených v odstavci 1 informace o zpracování předaných 
osobních údajů. 
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§ 48 
Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie 

 (1) Inspekce v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o policejní 
spolupráci zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje zpřístupněné nebo 
předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým mezinárodní smlouvou 
k provádění schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát”) nebo zpřístupněné 
nebo předávané do členského státu Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informačním systémem 
zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „evropský informační systém”) nebo zpřístupněné nebo předávané 
evropskému orgánu anebo evropskému informačnímu systému, 
 v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. 
 (2) Inspekce při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo předaných 
podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím orgánem na základě 
příslušného předpisu Evropské unie o policejní spolupráci. 
 (3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem Evropské unie 
o policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské unie, 
přidruženého státu nebo evropského orgánu, inspekce stanoví tomuto členskému 
státu Evropské unie, přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, 
ve které má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené 
lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným postupem 
souhlasí. 
  

§ 48a 
Zpřístupnění nebo předání osobních údajů osobám a orgánům v jiných státech 
 (1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu inspekce při plnění 
účelu uvedeného v § 43 odst. 1, může inspekce zpřístupnit nebo předat osobní 
údaje jakékoli osobě nebo orgánu třetího státu, pokud 
a) veřejný zájem na ochraně základních práv a svobod subjektu údajů 
nepřevažuje nad veřejným zájmem na splnění takového úkolu, a 
b) zpřístupnění nebo předání zahraničnímu bezpečnostnímu sboru by nevedlo 
ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  
 (2) Inspekce příslušný zahraniční bezpečnostní sbor o zpřístupnění nebo 
předání podle odstavce 1 bez odkladu informuje, ledaže by to vedlo k průtahům 
nebo obtížím. 
 (3) Inspekce informuje osobu nebo orgán třetího státu, kterému byly 
osobní údaje předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro které lze takové 
osobní údaje v případě nutnosti zpracovávat.  
 (4) Inspekce o předání podle odstavce 1 informuje Úřad. O postupu podle 
odstavců 1 až 3 inspekce pořídí úřední záznam. 
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§ 49 

Přístup k údajům Schengenského informačního systému a vkládání údajů do 
tohoto systému 

 (1) Inspekce může v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů využívat 
údaje z informačního systému vytvořeného státy, které jsou vázány mezinárodními 
smlouvami o odstraňování kontrol na společných hranicích a s nimi souvisejícími 
předpisy Evropské unie, a v těchto údajích vyhledávat. 
  (2) Údaje určené k vložení do informačního systému podle odstavce 1 
předává inspekce Policejnímu prezidiu České republiky. 
  

§ 50 
Zveřejňování osobních údajů 

 Inspekce může zveřejňovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění 
svých úkolů. 
  

§ 51 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 

 (1) Inspekce nejméně jednou za 3 roky prověří, jsou-li osobní údaje 
zpracovávané pro účely plnění jejích úkolů pro toto plnění nadále potřebné. 
 (2) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud a 
Kancelář prezidenta republiky inspekci v mezích své působnosti informují pro účely 
prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, promlčení 
trestního stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky týkajících 
se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie anebo milosti. 
  

§ 52 
Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných 

osobních údajů 
 (1) Inspekce na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní údaje 
vztahující se k jeho osobě, a to do 60 dnů od jejího doručení. U osobních údajů 
zpřístupněných nebo předávaných podle § 48 odst. 1 také uvede, zda byly předány 
nebo zpřístupněny dalšímu příjemci a povahu takového příjemce. 
 (2) Inspekce na písemnou žádost provede neprodleně a bezplatně 
a) opravu, likvidaci, blokování nebo doplnění nepravdivých anebo nepřesných 
osobních údajů vztahujících se k osobě žadatele, nebo žadateli poskytne vysvětlení; 
pokud by opravou, likvidací, blokováním nebo doplněním osobních údajů bylo 
ohroženo zajištění bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti nebo předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů16) (dále jen „chráněný zájem“), může inspekce místo těchto operací 
připojit k souboru opravné prohlášení, 
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b) označení údajů vztahujících se k osobě žadatele, jestliže žadatel popírá jejich 
přesnost a nelze zjistit, zda jsou přesné nebo nikoli; toto označení se odstraní pouze 
se souhlasem žadatele nebo na základě rozhodnutí příslušného soudu anebo Úřadu. 
 (3) Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od 
podání žádosti předchozí. 
 (4) Inspekce žádostem podle odstavců 1 a 2 nevyhoví, popřípadě vyhoví 
pouze částečně, pokud by sdělením došlo k ohrožení 
a) chráněného zájmu, 
b) utajovaných informací, nebo 
c) oprávněných zájmů třetí osoby. 
 (5) O vyřízení žádosti inspekce žadatele písemně informuje. Informace o 
vyřízení žádosti obsahuje odůvodnění, s výjimkou případů, kdy se žadateli vyhovuje 
v plném rozsahu. Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o nevyhovění žádosti 
došlo k ohrožení chráněného zájmu, inspekce žadatele písemně vyrozumí o tom, že 
nezpracovává žádné osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Informace o vyřízení 
žádosti musí obsahovat poučení o tom, že žadatel má právo obrátit se na Úřad. 
 (6) Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního řádu o 
správním řízení. 
____________________  
16) § 3 odst. 6 písm. a), c) a d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb. 
 

§ 52 
 (1) Inspekce osobní údaje nezlikviduje, jsou-li dále využívány při plnění 
úkolu podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní údaje, které jsou součástí 
spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo 
automatizované podobě. 
  (2) Před likvidací inspekce osobní údaje předá Policii České republiky, 
pokud to neohrozí plnění úkolů inspekce. 

 
§ 53 

  Při zpracovávání osobních údajů bez vědomí subjektu údajů sdělí inspekce 
tomuto subjektu v okamžiku, kdy není ohroženo plnění úkolů inspekce, že pro své 
potřeby zpracovává jeho osobní údaje. Sdělení učinit nemusí, 
a) jsou-li tyto údaje zlikvidovány bez zbytečného odkladu po zániku uvedeného 
ohrožení, nebo 
b) pokud by sdělení těchto údajů bylo spojeno s neúměrným úsilím. 
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§ 53a 
Pověřenec 

 (1) Ředitel určí pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen 
„pověřenec“) příslušníka nebo zaměstnance inspekce, který je odborně 
připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2. Údaj o adrese pověřence 
inspekce zveřejní. 
 (2) Pověřenec 
a) poskytuje v inspekci informace a poradenství o povinnostech v oblasti 

ochrany osobních údajů, 
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 

plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a 
c) spolupracuje s Úřadem.  
 (3) Inspekce zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému plnění 
jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a možnosti 
udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Inspekce rovněž zajistí, aby byl 
pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných činnostech 
zpracování. 
 

§ 53b 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů v jiných oblastech 

 (1) Ustanovení § 20 odst. 2 až 4 a § 21 odst. 3 až 6 zákona č. .../2018 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se použijí i na 
vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, omezení zpracování nebo 
likvidaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67921. 
 (2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v § 
43 odst. 1 i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely. 
 
 

* * * 
 

§ 63 
 Kde se v tomto zákoně mluví o 
a) trestných činech, rozumí se tím i jednání vykazující znaky trestného činu spáchané 
osobou, která není trestně odpovědná, 
b) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná 
1. s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla 
této osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u 
sebe v době prohlídky, 
                                                 
21 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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2. osobou stejného pohlaví, 
c) hledané osobě, rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných 
důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a Policií České 
republiky bylo po ní vyhlášeno nebo inspekcí zahájeno pátrání, 
d) pohřešované osobě, rozumí se jí fyzická osoba, o níž se lze důvodně 
domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a 
Policií České republiky bylo po ní vyhlášeno nebo inspekcí zahájeno pátrání, 
de) zbrani, rozumí se tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, 
nestanoví-li tento zákon jinak. 

* * * 
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Platné znění zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona 
č. 204/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona 
č. 183/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 11a 

Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace  
 (1) Vojenská policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí 
identifikace u fyzické osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu 
nebo fyzické osoby, které bylo sděleno podezření pro spáchání takového 
trestného činu, snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, 
provádět měření těla, pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy a 
odebírat biologické vzorky umožňující zpracování genetických údajů fyzické 
osoby a tyto údaje dále zpracovávat.  
 (2) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor fyzické osoby provést, je 
vojenský policista po předchozí marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. 
Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Jedná-li se o 
odběr krve nebo jiný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity, odpor 
fyzické osoby překonáván být nesmí. 
 (3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je vojenský policista 
oprávněn fyzickou osobu předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu 
vojenský policista fyzickou osobu propustí, nebrání-li tomu důvody stanovené 
zákonem. 
 (4) O provedených úkonech sepíše vojenský policista úřední záznam. 
 (5) Vojenská policie může při plnění svých úkolů v zahraničních misích 
podle pravidel nasazení pořizovat a dále zpracovávat biometrické údaje také u 
jiných osob, než které jsou uvedeny v odstavci 1.    
 (6) Osobní údaje pořízené podle odstavce 1 Vojenská policie předá 
včetně všech souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii 
České republiky pro plnění jejích úkolů. Pokud by předání osobních údajů a 
s nimi souvisejících informací ohrozilo plnění úkolů Vojenské policie, předá je 
poté, kdy toto ohrožení pomine.          
 (7) Osobní údaje zpracované podle odstavce 5 Vojenská policie 
zlikviduje, jakmile jejich zpracování není nezbytné pro účely předcházení nebo 
odhalování trestné činnosti anebo stíhání trestných činů, plnění úkolů 
Vojenské policie nebo pomine-li účel, pro který byly pořízeny. 

 
§ 13 

Oprávnění zpracovávat osobní údaje 
 (1) Vojenská policie může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to 
nezbytné pro plnění jejích úkolů. 
 (2) Shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo politickém 
přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo o sexuálním 
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chování lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného 
činu nebo přestupku. 

§ 13 
Základní ustanovení o ochraně osobních údajů 

 (1) Ustanovení § 11a až 20a se použijí na zpracování osobních údajů za 
účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání 
trestných činů a pátrání po osobách a věcech. 
 (2) Vojenská policie může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt údajů“), pokud je to 
nezbytné pro účely uvedené v odstavci 1. Vojenská policie může zpracovávat 
osobní údaje také k ochraně důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí 
s účely uvedenými v odstavci 1.  
 (3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, 
náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k 
zákonem nezakázanému sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování 
nebo orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního 
trestného činu nebo přestupku.  
 (4) Vojenská policie zpracovává osobní údaje podle odstavce 1 nebo 2 
odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů Vojenské 
policie. 
 (5) Osobní údaje zpracovávané podle odstavce 1 nebo 2 může Vojenská 
policie zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných svých úkolů 
stanovených zákonem. 
 

§ 13a 
Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

 (1) Vojenská policie i bez žádosti zpřístupňuje nebo předává osobní 
údaje zpracovávané pro účely podle § 13 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, 
nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, 
b) je-li zpřístupnění nebo předání osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
zpřístupnění nebo předání podnět nebo lze-li její prospěch na základě okolností 
důvodně předpokládat. 
 (2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání 
nepřesných osobních údajů, Vojenská policie o tom bez zbytečného odkladu 
informuje příjemce těchto údajů a orgán příslušný pro plnění účelu uvedeného 
v § 13 odst. 1, který je jejich původcem. 
 (3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud Vojenská 
policie s tímto zpracováním souhlasí. 
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 (4) Vojenská policie může při zpřístupnění nebo předání osobních údajů 
stanovit příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona týkající se 
zpracování zpřístupněných nebo předaných osobních údajů; to neplatí pro 
předání orgánu příslušnému k plnění účelu uvedeného v § 13 odst. 1 nebo pro 
předání podle § 13c nebo 20. 
 (5) Vojenská policie informace nepředá, pokud by to ohrozilo plnění 
jejích úkolů. 

§ 13b 
Vnitrostátní předávání a zpřístupňování osobních údajů 

 (1) Vojenská policie zpřístupňuje nebo předává  osobní údaje orgánům 
příslušným k plnění účelů uvedených § 13 odst. 1, je-li to nezbytné pro plnění 
jejich úkolů.  
 (2) Vojenská policie může zpřístupnit nebo předat osobní údaje, které 
získala při plnění účelů uvedených v § 13 odst. 1, orgánům veřejné správy pro 
plnění úkolů v rámci jejich působnosti. 

 
 

§ 13c 
Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 

 Vojenská policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní údaje 
při předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, 
že byl spáchán trestný čin, odhalování nebo vyšetřování trestných činů nebo 
při zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 
a) bezpečnostnímu sboru členského státu Evropské unie, jakož i jiného státu, 
který uplatňuje právní předpisy k provedení směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/68018), 
b) Evropskému policejnímu úřadu,  
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu 
a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie 
o policejní spolupráci. 
  

§ 13d 
Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 

 (1) Vojenská policie může i bez žádosti zpřístupnit nebo předat osobní 
údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu bezpečnostnímu 
sboru státu, který neuplatňuje právní předpisy k provedení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68018), nebo obdobnému orgánu 

                                                 
18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 
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mezinárodní organizace, pokud je to nezbytné pro předcházení trestné 
činnosti, prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 
čin, odhalování a vyšetřování trestných činů, výkonu trestů nebo při 
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. 
 (2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o 
zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní 
spolupráce, odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie 
rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna. 
 (3) Vojenská policie může k účelům uvedeným v odstavci 1 provést 
zpřístupnění nebo předání osobních údajů státu nebo mezinárodní organizaci 
uvedeným v odstavci 1, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění ochrany 
osobních údajů. Vojenská policie informuje úřad o kategoriích zpřístupnění 
nebo předání, a uchová informace o čase, příjemci a důvodech zpřístupnění 
nebo předání, jakož i dotčených osobních údajích; to neplatí, pokud opatření 
pro zajištění ochrany osobních údajů stanoví mezinárodní smlouva, která je 
součástí právního řádu.   
 (4) Není-li splněna podmínka podle odstavce 3 věty první, může Vojenská 
policie zpřístupnit nebo předat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro 
a) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) předání podle § 13a odst. 1 písm. c),  
c) předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v zahraničí, 
d) plnění konkrétního úkolu při zajišťování účelů uvedených v § 13 odst. 1, 
nebo 
e) ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účelem podle písmene 
d). 
 (5) Vojenská policie osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo e) 
nezpřístupní a nepředá, případně zpřístupní nebo předá pouze částečně, pokud 
základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným zájmem na 
zpřístupnění nebo předání. 
 (6) Vojenská policie dále může s přihlédnutím k závažnosti případu, 
účelu původního předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím státu nebo mezinárodní 
organizace uvedených v odstavci 1 předány osobní údaje, které policie tomuto 
státu nebo mezinárodní organizaci předala, bezpečnostnímu sboru jiného státu 
nebo obdobnému orgánu jiné mezinárodní organizace, které jsou uvedeny 
v odstavci 1; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo 
b) požadovat od státu nebo mezinárodní organizace uvedených v odstavci 1 
informace o zpracování předaných osobních údajů. 
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§ 14 
Zpracování osobních údajů při předcházení a odhalování trestné činnosti 

 (1) Při předcházení a odhalování trestné činnosti je Vojenská policie při 
zpracování osobních údajů povinna 
a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, a osobní údaje 
zpracovávat pouze k tomuto účelu a v rozsahu nezbytném k jeho naplnění, 
b) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 
zpracování, 
c) neprodleně ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů zřízení každé evidence 
obsahující osobní údaje; součástí tohoto ohlášení je název útvaru odpovědného za 
zpracování osobních údajů, účel evidence, kategorie subjektů údajů a osobních 
údajů, které se těchto subjektů týkají, a popis opatření k zajištění požadované 
ochrany osobních údajů. 
  (2) Vojenská policie může při předcházení a odhalování trestné činnosti 
a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; nepřesné nebo neověřené 
osobní údaje takto označí, 
b) shromažďovat osobní údaje otevřeným nebo skrytým způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti, 
c) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, 
d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 
  (3) Vojenská policie zpracovává osobní údaje podle odstavců 1 a 2 bez 
souhlasu subjektu údajů; přitom je povinna dbát práva na ochranu jeho soukromého 
a osobního života. Není-li tím ohroženo předcházení a odhalování trestné činnosti, je 
Vojenská policie povinna subjektu údajů sdělit, že zpracovává jeho osobní údaje. 
  (4) Podle ustanovení tohoto dílu zpracovává Vojenská policie osobní údaje 
také při předcházení a odhalování činů, jejichž znaky jsou uvedeny v trestním zákoně 
a jejichž pachatelé nejsou trestně odpovědní pro nedostatek věku nebo pro 
nepříčetnost, a při zjišťování těchto pachatelů. 

§ 14 
Zpracování osobních údajů při předcházení a odhalování trestné činnosti 

 (1) Vojenská policie může při předcházení a odhalování trestné činnosti 
a) shromažďovat osobní údaje otevřeným nebo skrytým způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti, nebo 
b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 
 (2) Podle ustanovení tohoto dílu zpracovává Vojenská policie osobní 
údaje také při předcházení a odhalování činů, jejichž znaky jsou uvedeny v 
trestním zákoníku a jejichž pachatelé nejsou trestně odpovědní pro nedostatek 
věku nebo pro nepříčetnost, a při zjišťování těchto pachatelů. 
  

§ 15 
Zpracování osobních údajů při pátrání po vojácích 
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 (1) Vyhlásí-li Policie České republiky pátrání po vojákovi, je Vojenská policie 
oprávněna v potřebném rozsahu sdružovat osobní údaje získané k rozdílným účelům 
a zpracovávat citlivé údaje tohoto vojáka, je-li to nezbytné k jeho nalezení. 
  (2) Vojenská policie zlikviduje osobní údaje vojáka uvedeného v odstavci 1 
bez zbytečného odkladu po jeho nalezení. Osobní údaje se nemusejí zlikvidovat, 
a) lze-li důvodně předpokládat, že bude opět pohřešován nebo hledán, nebo 
b) jsou-li jeho osobní údaje zpracovány při předcházení a odhalování trestné 
činnosti. 
  

§ 16 
Zveřejňování osobních údajů 

 Vojenská policie je oprávněna zveřejňovat osobní údaje v rozsahu nezbytném 
k předcházení a odhalování trestné činnosti nebo při pátrání po vojákovi. 
  

§ 17 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracování osobních údajů 

 (1) Vojenská policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li zpracované 
osobní údaje i nadále potřebné pro plnění úkolů Vojenské policie nebo při plnění 
dalších úkolů podle zákona. Zjistí-li při prověřování nebo v průběhu zpracování 
osobních údajů, že již nejsou potřebné, bez zbytečného odkladu je zlikviduje. 
  (2) Vojenská policie osobní údaje nezlikviduje, využívají-li se dále při plnění 
úkolu podle tohoto zákona nebo se jedná o osobní údaje, které jsou součástí 
spisového materiálu, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány v listinné nebo 
elektronické podobě. 

(3) Vojenská policie osobní údaje nezlikviduje, lze-li důvodně předpokládat, že 
by likvidací byl poškozen oprávněný zájem subjektu údajů. V tomto případě se 
osobní údaje blokují a lze je využívat pouze k účelu, který zabránil jejich likvidaci. 
  (3) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní 
soud a Kancelář prezidenta republiky Vojenskou policii v mezích své 
působnosti informují pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých 
pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo o 
rozhodnutích prezidenta republiky týkajících se trestního řízení, trestů nebo 
udělené amnestie nebo milosti. 
  

§ 18 
Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních 

údajů 
 (1) Vojenská policie na písemnou žádost subjektu údajů sdělí do 60 dnů ode 
dne jejího doručení bezplatně osobní údaje vztahující se k subjektu údajů, které 
zpracovává, pokud tomu nebrání důvody uvedené v odstavci 4. Dále uvede, zda byly 
předány nebo zpřístupněny dalšímu příjemci a označení takového příjemce. 
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 (2) Vojenská policie na písemnou žádost subjektu údajů provede neprodleně 
po jejím doručení bezplatně 
a) opravu, likvidaci nebo doplnění nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů 
vztahujících se k subjektu údajů nebo subjektu údajů poskytne vysvětlení. Pokud by 
opravou, likvidací nebo doplněním osobních údajů bylo ohroženo předcházení a 
odhalování trestné činnosti, může Vojenská policie místo těchto operací připojit k 
souboru obsahujícímu nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje opravné prohlášení, 
b) označení údajů vztahujících se k subjektu údajů, jestliže subjekt údajů popírá 
jejich přesnost a nelze zjistit, zda jsou přesné nebo nikoli. Toto označení údajů se 
odstraní pouze se souhlasem subjektu údajů nebo na základě rozhodnutí 
příslušného soudu anebo Úřadu na ochranu osobních údajů. 
 (3) Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od 
podání předchozí žádosti. 
 (4) Vojenská policie žádosti podle odstavce 1 nebo 2 nevyhoví, popřípadě 
vyhoví pouze částečně, pokud by sdělením nebo likvidací došlo k ohrožení 
a) předcházení a odhalování trestné činnosti, 
b) utajovaných informací, nebo 
c) oprávněných zájmů třetí osoby. 
 (5) O vyřízení žádosti Vojenská policie žadatele písemně informuje. Informace 
o vyřízení žádosti obsahuje odůvodnění, s výjimkou případů, kdy se žadateli 
vyhovuje v plném rozsahu. Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o 
nevyhovění žádosti došlo k ohrožení předcházení a odhalování trestné činnosti, 
Vojenská policie takové údaje nesdělí. 
  

§ 19 
Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 

 (1) Vojenská policie předává nebo zpřístupňuje osobní údaje jiným orgánům 
nebo osobám, 
a) stanoví-li tak jiný právní předpis nebo mezinárodní smlouva, 
b) je-li to ve prospěch osoby, k níž se osobní údaje vztahují, a tato osoba dala k 
předání souhlas nebo lze její souhlas na základě okolností důvodně předpokládat, 
c) je-li předání osobních údajů nezbytné k odstranění bezprostředního závažného 
ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, 
d) je-li to potřebné pro plnění úkolů bezpečnostních sborů České republiky, nebo 
e) je-li to potřebné pro zajištění plnění úkolů ozbrojených sil České republiky. 
 (2) Vojenská policie předá doložitelným způsobem osobní údaje podle 
odstavce 1 písm. b) na základě písemné žádosti, která musí obsahovat účel, pro 
který mají být osobní údaje předány. 
  (3) Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje nelze předávat. Neověřené 
osobní údaje musejí být při předávání označeny a musí být uvedena míra jejich 
spolehlivosti. Dojde-li k předání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů, je 
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Vojenská policie povinna bez zbytečného odkladu informovat všechny příjemce 
údajů, kterým byly takové osobní údaje předány. 
  (4) Příjemce údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému účelu, než 
ke kterému byly předány, pouze za podmínky, že by mu i pro tento účel mohly být 
osobní údaje předány, a pouze s předchozím souhlasem Vojenské policie. 
  (5) Do zahraničí lze za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a) až c) 
předat osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol, Evropskému policejnímu úřadu 
(Europol), zahraničnímu bezpečnostnímu sboru nebo příslušnému orgánu anebo 
instituci členského státu Evropské unie, a to i bez žádosti. 
  (6) Vojenská policie může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů 
jinému státu nebo mezinárodní organizaci stanovit podmínky týkající se zpracování 
předaných nebo zpřístupněných osobních údajů a vyplývající z tohoto zákona nebo 
jiného právního předpisu. 
  (7) Vojenská policie dále může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím jiného státu nebo mezinárodní 
organizace předány osobní údaje, které Vojenská policie tomuto státu nebo 
mezinárodní organizaci předala nebo zpřístupnila, třetímu státu nebo mezinárodní 
organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od jiného státu nebo mezinárodní organizace informace o zpracování 
předaných osobních údajů. 
 (8) K předání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona se nevyžaduje 
povolení Úřadu na ochranu osobních údajů podle jiného právního předpisu. 
 (9) Vojenská policie informace nepředá, pokud by to ohrozilo plnění jejích 
úkolů. 
  

§ 20 
Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie 

 (1) Vojenská policie zpracovává při plnění svých úkolů osobní údaje 
zpřístupněné nebo předávané 
a) členským státem Evropské unie anebo státem přidruženým mezinárodní smlouvou 
k provádění schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát“) nebo zpřístupněné 
nebo předávané do členského státu Evropské unie nebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen „evropský orgán“) nebo informačním systémem 
zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „evropský informační systém“) nebo zpřístupněné nebo předávané 
evropskému orgánu anebo evropskému informačnímu systému. 
  (2) Vojenská policie při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 
předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky, které stanovil předávající orgán. 
  (3) Je-li k dodržení podmínky stanovené předávajícím orgánem podle 
odstavce 2 třeba souhlas nebo vyjádření členského státu Evropské unie, 
přidruženého státu nebo evropského orgánu, Vojenská policie stanoví tomuto 
členskému státu Evropské unie, přidruženému státu nebo evropskému orgánu 
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přiměřenou lhůtu, ve které má zaslat souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že 
pokud ve stanovené lhůtě své vyjádření nezašle, má se za to, že s dalším 
předpokládaným postupem souhlasí. 
  

§ 20a 
Pověřenec 

 (1) Náčelník Vojenské policie určí pověřencem pro ochranu osobních 
údajů (dále jen „pověřenec“) vojenského policistu, který je odborně připraven 
pro plnění úkolů pověřence. Údaj o adrese pověřence Vojenská policie 
zveřejní. 
 (2) Pověřenec  
a) poskytuje ve Vojenské policii informace a poradenství o povinnostech v 
oblasti ochrany osobních údajů,  
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, a 
c) spolupracuje s úřadem.  
 (3) Vojenská policie zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému 
plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a 
možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Vojenská policie rovněž 
zajistí, aby byl pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných 
činnostech zpracování. 
 

§ 20b 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Vojenskou policií v jiných 

oblastech 
 (1) Ustanovení § 20 odst. 2 až 4 a § 21 odst. 3 až 6 zákona č. …/2018 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se použijí i na 
vyřízení žádostí subjektu údajů o přístup, opravu, omezení zpracování nebo 
likvidaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67919). 
 (2) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro zajišťování účelu 
uvedeného v § 43 odst. 1 i tehdy, pokud byly shromážděny nebo zpracovávány 
pro jiné účely. 
  

                                                 
19) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., 
zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona 
č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona 
č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona 
č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona 
č. 105/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb. a zákona č. …/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 12i 

Zpracování osobních údajů státním zastupitelstvím 
 (1) Státní zastupitelství je oprávněno v rámci své působnosti stanovené 
zákonem zpracovávat osobní údaje včetně údajů citlivých (dále jen "osobní údaje").3) 
Nejvyšší státní zastupitelství vede centrální evidenci stíhaných osob, která obsahuje 
osobní údaje vztahující se k osobám, proti kterým se trestní řízení vede, k 
poškozeným, popřípadě k dalším osobám na trestním řízení zúčastněným a dále 
údaje k trestným činům, které byly nebo měly být spáchány, a údaje s tím 
bezprostředně související. Centrální evidence stíhaných osob není veřejně přístupná. 
Přístup do centrální evidence stíhaných osob mají pouze orgány činné v trestním 
řízení a Probační a mediační služba pro účely trestního řízení, státní zastupitelství 
též pro účely výkonu jiné než trestní působnosti. Pro účely plnění úkolů v Eurojustu 
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 spravedlnosti.  
 (2) Při zpracování osobních údajů podle odstavce 1 státní zastupitelství 
postupuje podle zvláštního právního předpisu4) s výjimkou, kdy 
a) státní zastupitelství je oprávněno při této činnosti sdružovat osobní údaje, které 
byly získány k rozdílným účelům, 
b) k předání nebo předávání osobních údajů do jiných států v rámci spolupráce v 
trestních věcech uskutečňované na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou 
je Česká republika vázána, není nutný předchozí souhlas Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. 

§ 12i 
Zpracovávání osobních údajů státním zastupitelstvím 

(1) Státní zastupitelství může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jeho 
úkolů, přičemž může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat 
osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. Při 
zpracovávání osobních údajů státní zastupitelství postupuje podle zákona 
upravujícího ochranu osobních údajů. 

(2) Státní zastupitelství předává nebo zpřístupňuje osobní údaje orgánům 
příslušným k zajišťování účelu předcházení, vyhledávání a odhalování trestné 
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činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, je-li to nezbytné pro plnění 
jejich úkolů. 

(3) Státní zastupitelství může předat nebo zpřístupnit osobní údaje, které 
získalo při výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v 
rámci jejich působnosti. 

(4) Nejvyšší státní zastupitelství je správcem centrální evidence 
stíhaných osob, v níž jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: 
a) spisová značka a označení orgánu, který evidovaný úkon učinil, 
b) identifikační údaje osoby, proti které se trestní řízení vede, poškozených a 
dalších osob na trestním řízení zúčastněných,  
c) právní kvalifikace skutku, pro který se trestní řízení vede, s vyznačením 
jejích změn,  
d) rozhodnutí, opatření a příkazy vztahující se k osobě, proti které se řízení 
vede, včetně údajů o jejich výkonu.  

(5) 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 Eurojustu 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. 

(6) Osobní údaje vedené v centrální evidenci stíhaných osob se zlikvidují 
po uplynutí skartační lhůty. 

* * * 
 

§ 12k 
(1) Nejvyšší státní zástupce jmenuje jediného pověřence pro ochranu 

osobních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
ochranu osobních údajů pro celou soustavu státního zastupitelství. Úkoly 
tohoto pověřence může na základě dohody státního zastupitelství a 
Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) vykonávat pověřenec pro 
ochranu osobních údajů ministerstva. 

(2) Státní zastupitelství nejmenuje pověřence pro ochranu osobních 
údajů, který by vykonával své úkoly ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů 
státním zastupitelstvím, které jsou potřebné pro plnění povinností státního 
zastupitelství za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, 
zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 
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§ 12l 
(1) Nejvyšší státní zastupitelství z moci úřední sleduje soulad postupu 

státního zastupitelství s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů 
při zpracování osobních údajů, jsou-li zpracovávány za účelem předcházení, 
vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu 
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech. 
Zjistí-li nedostatky, uloží opatření k nápravě. 

(2) Pokud by vyrozuměním o způsobu vyřízení podání týkajícího se 
ochrany osobních údajů došlo k ohrožení  
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti včetně 
pátrání po osobách a věcech, 
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky 
přestupku, 
c) utajovaných informací, nebo 
d) oprávněných zájmů třetí osoby,  
vyrozumí Nejvyšší státní zastupitelství o způsobu vyřízení podání toho, kdo je 
učinil, tak, aby takovému ohrožení předcházelo. 
 

§ 13 
 (1) Ministr spravedlnosti může kdykoli požádat kterékoli státní zastupitelství 
o informaci o stavu řízení v každé věci, v níž je státní zastupitelství činné, pokud je 
taková informace potřebná k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti (dále jen 
"ministerstvo") ministerstva nebo pokud takovou informaci potřebuje jako člen vlády. 

* * *  
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Platné znění zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění 
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona 
č. 204/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 4a 
Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů 

(1) Probační a mediační služba může zpracovávat jakékoliv osobní údaje 
bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění 
jejích úkolů, přičemž může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní 
údaje, sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a 
zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. 
Osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro splnění daného úkolu. 

(2) Probační a mediační služba předává nebo zpřístupňuje osobní údaje 
orgánům příslušným k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně 
pátrání po osobách a věcech, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.  

(3) Probační a mediační služba může předat nebo zpřístupnit osobní 
údaje, které získala při výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro 
plnění úkolů v rámci jejich působnosti. 

 
§ 4b 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 (1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Probační a mediační 

služba zpracovává pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a 
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech (dále jen 
„pověřenec“), určí ředitel Probační a mediační služby zaměstnance Probační a 
mediační služby, který je odborně připraven pro plnění úkolů uvedených v 
odstavci 2. Kontaktní údaje pověřence Probační a mediační služba zveřejní. 

(2) Pověřenec 
a) poskytuje v Probační a mediační službě informace a poradenství 

o povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  

b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a 

c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  
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(3) Probační a mediační služba zajistí pověřenci odpovídající podmínky 
k řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich 
zpracování a možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Probační a 
mediační služba rovněž zajistí, aby byl pověřenec informován o všech 
připravovaných a prováděných činnostech zpracování osobních údajů. 

(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě dohody 
Probační a mediační služby a ministerstva vykonávat pověřenec určený podle 
trestního řádu. 
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Platné znění zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona 
č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 
č. …/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 2aa 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 (1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Rejstřík trestů 
zpracovává pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a 
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech (dále jen 
„pověřenec“), určí ředitel zaměstnance Rejstříku trestů, který je odborně 
připraven pro plnění úkolů uvedených v odstavci 2. Kontaktní údaje pověřence 
Rejstřík trestů zveřejní. 
 (2) Pověřenec  
a) poskytuje v Rejstříku trestů informace a poradenství o povinnostech v 

oblasti ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  

b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a  

c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  
 (3) Rejstřík trestů zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému 
plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a 
možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Rejstřík trestů rovněž 
zajistí, aby byl pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných 
činnostech zpracování osobních údajů. 

(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě dohody 
Rejstříku trestů a Ministerstva spravedlnosti vykonávat pověřenec určený 
podle trestního řádu. 

§ 15a 
 (1) V případech, kdy byly z evidence Rejstříku trestů poskytnuty údaje 
nezbytné pro zajišťování 
a) bezpečnosti státu, 
b) obrany, 
c) veřejné bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech, 
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, 
e) výkonu trestů a ochranných opatření, 
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f) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky 
přestupku, 

 e) g) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo 
Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo 
 f) h) ochrany subjektů údajů nebo práv a svobod druhých, 
 a orgán, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že 
zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů ohrožuje zajištění některého účelu 
uvedeného v písmenech a) až f) a) až h), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení 
zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby podle zvláštního 
právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v 
trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu 
vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního 
předpisu anebo s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu 
za účelem poskytnutí evidenční ochrany nebo zpravodajským službám; Rejstřík 
trestů má k tomuto záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně 
nutném pro účely výkonu činnosti správce informačního systému podle zvláštního 
právního předpisu. 
  (2) Orgán, kterému mají být údaje z evidence Rejstříku trestů poskytnuty podle 
odstavce 1, je povinen oznámit Rejstříku trestů údaje umožňující jeho identifikaci 
a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem a dále 
bezodkladně oznámit, že pominulo ohrožení zajištění účelu uvedeného v odstavci 1 
písm. a) až f) a) až h). Bylo-li písemné prohlášení, na základě kterého došlo k 
znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, uplatněno podle 
odstavce 3 i v dalších registrech nebo informačních systémech, platí oznámení podle 
věty první i pro tyto registry a informační systémy. 
  (3) Pokud Rejstřík trestů ověřuje přesnost osobních údajů v registrech a 
informačních systémech uvedených v § 2a, platí písemné prohlášení, na základě 
kterého došlo k znepřístupnění záznamu o poskytnutí údajů podle odstavce 1, i v 
těchto registrech a informačních systémech, pokud to registry a informační systémy 
umožňují. 
  (4) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i 
elektronickými prostředky. 
  (5) Na žádost Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra vydá Rejstřík 
trestů za účelem poskytnutí evidenční ochrany informace o vydání výpisu nebo 
opisu, včetně informace, na čí žádost se tak stalo. Informace podle věty první a 
žádosti o jejich vydání se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
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Platné znění zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České 
republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona 
č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 157/2013 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 58/2017 Sb.,  zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 
Sb. a zákona č. …/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
Hlava pátá 

Vedení evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a trestu 
odnětí svobody 

Zpracovávání osobních údajů Vězeňskou službou 
 

§ 23a 
 

  (1) Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu 
odnětí svobody na území České republiky obsahuje 
a) údaje převzaté z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení oznámených 
Vězeňské službě, 
b) údaje umožňující určení totožnosti každé osoby ve výkonu zabezpečovací 
detence a uvězněné osoby, 
c) údaje o průběhu výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí 
svobody včetně údajů o přesném místě a době, kdy taková osoba vykonávala 
zabezpečovací detenci, vazbu nebo trest odnětí svobody, přehledu o udělených 
odměnách a uložených kázeňských trestech a údajů o výsledcích zdravotních 
prohlídek. 
  (2) Na zpracování osobních údajů v evidenci uvedené v odstavci 1 se užije 
zvláštní zákon6) s těmito výjimkami: 
a) ke zpracování osobních údajů v této evidenci není třeba souhlasu osoby, jíž se 
údaje týkají, 
b) Vězeňská služba nemá povinnost informovat osobu, jíž se údaje týkají, o obsahu 
své evidence, 
c) b) k předání osobních údajů z této evidence do jiných států, pokud se tak děje v 
rámci spolupráce v trestních věcech uskutečňované na základě vyhlášené 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, není nutný předchozí 
souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
d) c) osobní údaje se v evidenci uchovávají nejméně 10 let od propuštění osoby, 
které se tyto údaje týkají, z výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo trestu odnětí 
svobody. 
 (3) Údaje z evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu 
vazby a výkonu trestu odnětí svobody Vězeňská služba poskytuje na žádost 
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a) orgánům činným v trestním řízení a zpravodajským službám České republiky, 
b) soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti, 
c) správním orgánům a Rejstříku trestů, pokud je potřebují pro svou činnost, 
d) jiným osobám, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu 
sdělení nebrání zvláštní zákon. 
  (4) Žadatel, který má zřízenu datovou schránku, podává žádost 
prostřednictvím datové schránky. 
  (5) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle 
odstavce 1 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací 
detence nebo trestu odnětí svobody ze základního registru obyvatel o subjektech 
údajů referenční údaje, kterými jsou 
a) příjmení, 
b) jméno, popřípadě jména, 
c) adresa místa pobytu, 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 
místo a stát, kde se narodil, 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako 
den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  (6) Vězeňské službě poskytuje Ministerstvo vnitra pro účely evidence podle 
odstavce 1 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, zabezpečovací 
detence nebo trestu odnětí svobody z agendového informačního systému evidence 
obyvatel o státních občanech České republiky a bývalých státních občanech, kteří 
pozbyli státní občanství České republiky, údaje, kterými jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) pohlaví, 
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se 
narodil, 
e) rodné číslo, 
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného 
právního předpisu, 
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
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i) omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo 
opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres 
narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, 
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, 
matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný 
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, 
datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a 
adresa sídla, 
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření 
manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z 
manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z 
manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za 
mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za 
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství, 
l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum 
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z registrovaných partnerů (dále jen 
„registrovaný partner“), nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o 
prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 
den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo 
manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá 
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a 
datum jeho narození, 
n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo 
dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, 
příjmení dítěte a datum jeho narození, 
o) o osvojenci údaje v rozsahu 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum, místo a okres narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o 
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení 
osvojení, 
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p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, 
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení za nezvěstného, 
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, 
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, 
s) záznam o poskytnutí údajů. 
  (7) Vězeňské službě poskytuje Policie České republiky pro účely evidence 
podle odstavce 1 a pro účely ověření totožnosti osoby ve výkonu vazby, 
zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody z informačního systému cizinců 
údaje, kterými jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) pohlaví, 
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území 
České republiky, místo a okres narození, 
e) rodné číslo, 
f) fotografie, 
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
h) druh a adresa místa pobytu, 
i) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
j) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
k) omezení svéprávnosti, 
l) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 
republiky, 
m) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z 
manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z 
manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení 
za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel prohlášený za 
mrtvého nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství, 
n) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum 
zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v 
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který partner prohlášený za mrtvého nepřežil, anebo datum 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, 
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o) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li 
manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a datum narození, 
p) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v 
případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a 
datum narození, 
q) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného 
zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo 
jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení 
a datum narození, 
r) o osvojenci, pokud je cizincem, 
1. stupeň osvojení, 
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení osvojence, 
3. původní a nové rodné číslo osvojence, 
4. datum a místo narození, 
5. rodná čísla osvojitelů; v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o 
jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 
6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, 
popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se 
jedná o osvojence narozeného ženě s trvalým pobytem v České republice, která jej 
porodila a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 
7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení 
osvojení, 
s) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, 
kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení za nezvěstného, 
u) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na 
jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 
v) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 
w) jméno, popřípadě jména, příjmení 
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k pobytu na území České 
republiky, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České 
republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní 
rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České 
republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem 
jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky, 
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe 
nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem 
nebo dítětem s povolením k pobytu na území České republiky, 
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4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné 
linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 
5. rodiče nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního 
předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, 
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 
x) záznam o poskytnutí údajů. 
  (8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru 
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav. 
  (9) Vězeňská služba je oprávněna pro účely evidence podle odstavce 1 
vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. 
Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů 
se předávají v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
  (10) Neskončilo-li trestní stíhání, ve kterém byl obviněný ve vazbě, 
pravomocným odsouzením, může Vězeňská služba osobní údaje takové osoby 
poskytovat podle odstavce 3 písm. c) a d) jen s jejím souhlasem. 
  (11) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové 
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 
  (12) Vězeňská služba je pro účely správy placení pohledávek oprávněna 
požadovat z agendových informačních systémů o důchodech a o výsluhových 
příspěvcích vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů poskytnutí údaje, zda osoba 
ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody je poživatelem 
důchodu nebo výsluhového příspěvku, a to způsobem umožňujícím dálkový a 
nepřetržitý přístup. 
 (13) Vězeňská služba neposkytuje podle zvláštního právního předpisu9) údaje 
vedené pro účely evidence podle odstavce 1, informace, které souvisí s ochranou a 
obranou objektů, ve kterých je vykonávána zabezpečovací detence, vazba a trest 
odnětí svobody, o vozidlech užívaných k přepravě vězněných osob a o způsobu a 
rozsahu ochrany a střežení osob. 

§ 23aa 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Vězeňská služba 
zpracovává pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a 
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech (dále jen 
„pověřenec“), určí generální ředitel příslušníka nebo občanského zaměstnance 
Vězeňské služby, který je odborně připraven pro plnění úkolů uvedených 
v odstavci 2. Kontaktní údaje pověřence Vězeňská služba zveřejní. 

(2) Pověřenec  
a) poskytuje ve Vězeňské službě informace a poradenství o povinnostech v 

oblasti ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  
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b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a 

c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  
(3) Vězeňská služba zajistí pověřenci odpovídající podmínky k řádnému 

plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich zpracování a 
možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Vězeňská služba rovněž 
zajistí, aby byl pověřenec informován o všech připravovaných a prováděných 
činnostech zpracování osobních údajů. 

(4) Úkoly pověřence podle tohoto zákona může na základě dohody 
Vězeňské služby a ministerstva vykonávat pověřenec určený podle trestního 
řádu. 

§ 23ab 
(1) Vězeňská služba může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 

souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejích 
úkolů, přičemž může zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje, 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat 
osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. Při 
zpracovávání osobních údajů Vězeňská služba postupuje podle jiného 
právního předpisu. 

(2) Vězeňská služba předává nebo zpřístupňuje osobní údaje orgánům 
příslušným k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti 
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po 
osobách a věcech, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů. 
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Platné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., 
zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona 
č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona 
č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona 
č. 292/1993 Sb., zákona č.  154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., 
zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997  Sb., zákona 
č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona 
č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona 
č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona 
č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona 
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona 
č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona 
č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 
č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona 
č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 
č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona 
č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona 
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona 
č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona 
č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona 
č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona 
č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona 
č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona 
č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 
Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 204/2017 Sb. a zákona č. …/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 466a 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie11). 

                                                 
11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení 
a překlad v trestním řízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 
2012 o právu na informace v trestním řízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze 
dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského 
zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a 
konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být 
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§ 466b 

Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů Ministerstvem 
spravedlnosti 

(1) Ministerstvo spravedlnosti může, je-li to nezbytné pro plnění úkolů 
spadajících do jeho působnosti v trestním řízení, zpracovávat jakékoliv osobní 
údaje bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají, přičemž může zpracovávat 
nepřesné nebo neověřené osobní údaje a sdružovat osobní údaje, které byly 
získány k rozdílným účelům. Při zpracovávání osobních údajů podle věty první 
Ministerstvo spravedlnosti postupuje podle zákona upravujícího ochranu 
osobních údajů. 

(2) Ministerstvo spravedlnosti předává nebo zpřístupňuje osobní údaje 
orgánům příslušným k zajišťování účelu předcházení, vyhledávání a 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a 
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech, je-li to 
nezbytné pro plnění jejich úkolů. 

§ 466c 
Pověřenec 

 (1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů, které Ministerstvo 
spravedlnosti zpracovává pro plnění svých úkolů v oblasti předcházení, 
vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu 
trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, 
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech 
(dále jen „pověřenec“), určí ministr spravedlnosti zaměstnance Ministerstva 
spravedlnosti, který je odborně připraven pro plnění úkolů uvedených v 
odstavci 2. Kontaktní údaje pověřence Ministerstvo spravedlnosti zveřejní. 
 (2) Pověřenec  
a) poskytuje v Ministerstvu spravedlnosti informace a poradenství o 

povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů,  

b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů a 

c) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů.  
 (3) Ministerstvo spravedlnosti zajistí pověřenci odpovídající podmínky 
k řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich 
zpracování a možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Ministerstvo 
spravedlnosti dále zajistí, aby byl pověřenec informován o všech 
připravovaných a prováděných činnostech zpracování osobních údajů. 
  

                                                                                                                                                         
přítomen při trestním řízení před soudem. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním 
řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu. 
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Platné znění zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona 
č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona 
č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona 
č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona 
č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona 
č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona 
č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona 
č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona 
č. 90/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 122b 
Zpracovávání osobních údajů soudy 

(1) Soudy mohou zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu 
osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jejich úkolů, 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům a zpracovávat 
osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. Při 
zpracování osobních údajů soudy postupují podle zákona upravujícího 
ochranu osobních údajů a přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranu osobních údajů. 

(2) Správci osobních údajů jsou všechny soudy tvořící soustavu soudů.  
(3) Soudy předávají nebo zpřístupňují osobní údaje orgánům příslušným 

k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty druhé, je-li to nezbytné pro plnění 
jejich úkolů. Soudy mohou předat nebo zpřístupnit osobní údaje, které získaly 
při výkonu své působnosti, orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci 
jejich působnosti. 
 

§ 122c 
(1) Soud nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen 

„pověřenec“), který by vykonával své úkoly ve vztahu ke zpracovávání 
osobních údajů soudem, které jsou potřebné pro plnění povinností soudu za 
účelem podle § 122b odst. 1 věty druhé, a za účelem projednávání a 
rozhodování sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými 
patřícími do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, 
zákonů o soudním řízení správním a v dalších případech stanovených zákonem 
nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena. 

(2) Soudy se mohou dohodnout, že úkoly pověřence podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů 
vykonává pověřenec určený určitým soudem. Soudy a ministerstvo se mohou 
dohodnout, že tyto úkoly vykonává pověřenec určený ministerstvem. 
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§ 122d 

(1) Orgán k tomu určený sleduje z moci úřední soulad postupu soudu s 
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních 
údajů, jsou-li zpracovávány v souvislosti s účelem podle § 122b odst. 1 věty 
druhé nebo s činností soudů související s projednáváním a rozhodováním 
sporů a jiných věcí a činnostmi s tím nezbytně spojenými patřícími do jejich 
pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení, zákonů o soudním 
řízení správním a v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní 
smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a 
která byla vyhlášena. Zjistí-li nedostatky, vyrozumí o tom příslušného správce 
nebo zpracovatele a uvede, jak je napravit. 

(2) Orgánem podle odstavce 1 se rozumí soud nadřízený správci 
osobních údajů; v případě Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu se 
orgánem podle odstavce 1 rozumí orgán jimi určený.  

(3) Orgán podle odstavce 1 přijímá podněty týkající se zpracování 
osobních údajů a informuje o způsobu jejich vyřízení. Pokud by tímto 
postupem došlo k ohrožení  
a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 

a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech nebo 
bezpečnosti České republiky,  

b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky 
přestupku, 

c) utajovaných informací, nebo 
d) oprávněných zájmů třetí osoby,  
informuje o způsobu vyřízení podnětu tak, aby takovému ohrožení předcházel. 

(4) Soudy a ministerstvo se mohou dohodnout, že orgánem podle 
odstavce 1 bude namísto orgánů podle odstavce 2 ministerstvo. 
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Platné znění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona 
č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona 
č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona 
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 144/2003 Sb., zákona 
č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 25b 

Zpracovávání osobních údajů 
(1) Ústavní soud může zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez souhlasu 

osoby, jíž se tyto údaje týkají, pokud je to nezbytné pro plnění jeho úkolů a 
sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. Je-li to 
nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro účely předcházení, vyhledávání a 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestů a 
ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech i tehdy, 
pokud byly shromážděny nebo zpracovávány pro jiné účely. Při zpracování 
osobních údajů Ústavní soud postupuje podle zákona upravujícího ochranu 
osobních údajů a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
ochranu osobních údajů. 

(2) Ústavní soud předává nebo zpřístupňuje osobní údaje orgánům 
příslušným k zajišťování účelu podle odstavce 1 věty druhé, je-li to nezbytné 
pro plnění jejich úkolů. 
 

§ 25c 
Ústavní soud nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, který 

by vykonával své úkoly ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů Ústavním 
soudem souvisejícím s projednáváním a rozhodováním sporů a jiných věcí a 
činnostmi s tím nezbytně spojenými. 
 

§ 25d 
(1) Orgán k tomu určený sleduje z moci úřední soulad postupu Ústavního 

soudu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování 
osobních údajů, jsou-li zpracovávány v souvislosti s činností Ústavního soudu 
související s projednáváním a rozhodováním sporů a jiných věcí a činnostmi s 
tím nezbytně spojenými. Zjistí-li nedostatky, vyrozumí o tom správce nebo 
zpracovatele a uvede, jak je napravit.  

(2) Orgánem podle odstavce 1 se rozumí orgán Ústavním soudem 
určený.  

(3) Orgán podle odstavce 1 přijímá podněty týkající se zpracování 
osobních údajů a informuje o způsobu jejich vyřízení. Pokud by tímto 
postupem došlo k ohrožení  
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a) plnění úkolu v oblasti předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování 
vnitřního pořádku a  
bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech nebo bezpečnosti České 
republiky,  
b) řízení o přestupku, kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky 
přestupku, 
c) utajovaných informací, nebo 
d) oprávněných zájmů třetí osoby,  
informuje o způsobu vyřízení podnětu tak, aby takovému ohrožení předcházel. 
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Platné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona 
č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona 
č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona 
č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona 
č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona 
č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona 
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona 
č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona 
č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona 
č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona 
č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona 
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona 
č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona 
č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona 
č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona 
č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona 
č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona 
č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona 
č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona 
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona 
č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona 
č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona 
č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona 
č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 
č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona 
č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona 
č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona 
č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona 
č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona 
č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona 
č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona 
č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona 
č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona 
č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona 
č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona 
č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona 
č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona 
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 
č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona 
č. 293/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona 
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č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona 
č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb. a zákona č. …/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
§ 26 

(1) Odborová organizace může, s výjimkou věcí týkajících se vztahů mezi 
podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, v řízení zastupovat účastníka, který 
je jejím členem. 

(2) Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“) může 
zastupovat účastníka v řízení o určení nebo změnu vyživovací povinnosti a v řízení o 
výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost k placení výživného, jde-li o věci se vztahem 
k cizině. 

(3) Ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku 
anebo sexuální orientace se účastník může dát v řízení zastupovat též právnickou 
osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, k jejímž činnostem 
uvedeným ve stanovách patří ochrana před takovou diskriminací. 

(4) Ve sporech o nárocích vycházejících z autorského zákona, o nárocích z 
ohrožení a porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání 
bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva podle 
autorského zákona, se účastník může dát zastupovat právnickou osobou, k jejímuž 
předmětu podnikání, popřípadě činnosti patří ochrana práv podle autorského zákona. 

(5) Je-li ve věcech pracovních žalobcem cizinec, může se dát v řízení 
zastupovat též právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, 
k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců; za právnickou 
osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské 
právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro 
výkon advokacie. 

(6) Ve věcech pracovních a ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu 
cizinců na území České republiky se může dát cizinec, který na území pobývá 
na vízum  k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, v řízení zastupovat 
právnickou osobou, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv 
cizinců. 

(7) Ve věcech ochrany osobních údajů se může dát subjekt údajů v řízení 
zastupovat též právnickou osobou, jejíž zisk se nerozděluje a k jejímž 
činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv těchto osob; za 
právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má 
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů 
vyžadováno pro výkon advokacie. 

(78) Převezme-li odborová organizace nebo Úřad anebo právnická osoba 
podle odstavců 3 až 6 až 7 zastoupení, jedná jejich jménem za zastoupeného osoba 
uvedená v § 21. 
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Platné znění zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona 
č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 
č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona 
č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona 
č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona 
č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona 
č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona 
č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona 
č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona 
č. …/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 34  
Osoby zúčastněné na řízení  

 (1) Osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly přímo dotčeny ve 
svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že 
rozhodnutí nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo 
vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně 
oznámily, že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat.  
 (2) Navrhovatel je povinen v návrhu označit osoby, které přicházejí v úvahu 
jako osoby zúčastněné na řízení, jsou-li mu známy. Předseda senátu takové osoby 
vyrozumí o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu současně 
stanoví, oznámily, zda v řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení; 
takové oznámení lze učinit pouze v této lhůtě. Současně s vyrozuměním je poučí o 
jejich právech. Obdobně předseda senátu postupuje, zjistí-li se v průběhu řízení, že 
je tu další taková osoba. O osobních údajích, o těchto osobách uváděných, platí 
přiměřeně ustanovení § 37 odst. 3.  
 (3) Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, 
nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při 
jednání uděleno slovo. Doručuje se jí žaloba, usnesení o přiznání odkladného 
účinku, usnesení o předběžném opatření a rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. 
Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat jeho předmětem.  
 (4) Soud usnesením vysloví, že ten, kdo se domáhá postavení osoby 
zúčastněné na řízení, a podmínky pro to nesplňuje, není osobou zúčastněnou na 
řízení.  
 (5) Je-li počet osob zúčastněných na řízení mimořádně vysoký a jednotlivým 
výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh řízení, rozhodne soud, že 
osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva v řízení uplatňovat pouze 
prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Jestliže by celkový počet 
zvolených zmocněnců vzrostl na více než 10 a osoby zúčastněné na řízení se mezi 
sebou o výběru nedohodnou, provede výběr  s přihlédnutím k zájmům osob 
zúčastněných na řízení soud. Společný zmocněnec vykonává práva osob 
zúčastněných na řízení, které zastupuje. Ustanovení § 35 odst. 2 a 7 8 se použijí 
přiměřeně.  
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§ 35 
Zastoupení 

(1) Účastník, který nemá procesní způsobilost, musí být v řízení zastoupen 
zákonným zástupcem. 

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, účastník může být zastoupen advokátem, 
popřípadě jinou osobou, která vykonává specializované právní poradenství podle 
zvláštních zákonů, týká-li se návrh oboru činnosti v nich uvedených. Za zastupování 
náleží odměna; pro určení její výše, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, se užije 
obdobně zvláštní právní předpis, jímž jsou stanoveny odměny a náhrady advokátům 
za poskytování právních služeb. 

(3) Navrhovatel může být zastoupen též odborovou organizací, jejímž je 
členem. Za odborovou organizaci jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo 
člen. 

(4) Domáhá-li se soudní ochrany účastník, který tvrdí, že došlo správním 
orgánem  k jeho diskriminaci z důvodu pohlaví, národního, sociálního nebo rasového 
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, barvy pleti, jazyka, 
náboženství, víry, světového názoru, politického nebo jiného smýšlení, zdravotního 
postižení, věku, majetku, rodu nebo jiného postavení, anebo sexuální orientace, 
může být zastoupen též právnickou osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona, 
k jejímž činnostem, uvedeným ve stanovách, patří ochrana před takovou 
diskriminací. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo 
člen. 

(5) Domáhá-li se soudní ochrany účastník žalobou ve věci mezinárodní 
ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, 
rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, 
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, 
může být zastoupen též právnickou osobou, vzniklou na základě zvláštního zákona6, 
k jejímž činnostem, uvedeným ve stanovách, patří poskytování právní pomoci 
uprchlíkům nebo cizincům. Za právnickou osobu jedná k tomu pověřený její 
zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle 
zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. 

(6) Ve věcech vyplývajících ze zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky nebo zákona o zaměstnanosti se může dát cizinec, který na území pobývá 
na vízum  k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, v řízení zastupovat 
právnickou osobou, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv 
cizinců. 

(7) Ve věcech ochrany osobních údajů se může dát subjekt údajů v řízení 
zastupovat též právnickou osobou, jejíž zisk se nerozděluje a k jejímž 
činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana práv těchto osob; za 
právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má 
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů 
vyžadováno pro výkon advokacie. 

(78) Účastník se může dát zastoupit také fyzickou osobou, která má 
způsobilost  k právním úkonům v plném rozsahu. Soud takové zastoupení 
usnesením nepřipustí, není-li taková osoba zřejmě způsobilá k řádnému zastupování 
nebo zastupuje  v různých věcech opětovně. 
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(89) V téže věci může mít účastník jen jednoho zástupce. Zástupce musí 
jednat osobně, nestanoví-li tak zvláštní zákon výslovně jinak. 

(910) Navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních 
poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na 
návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové výdaje 
zástupce a odměnu za zastupování osoby uvedené v odstavci 2 platí v takovém 
případě stát. Byla-li navrhovateli ustanovena zástupcem některá z osob uvedených v 
odstavci 2, která je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „daň“), zvyšuje se tento 
nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny 
za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního 
předpisu 6a; to samé platí i v případě, kdy osoby uvedené v odstavci 2 jsou 
společníky právnické osoby zřízené podle zvláštních právních předpisů upravujících 
výkon jejich povolání6b a plátcem daně je tato právnická osoba. Požádá-li 
navrhovatel o osvobození od soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce, po 
dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta 
stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení. Zástupce ustanovený v řízení před 
krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační 
stížnosti. 
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Platné znění zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 
trestních, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona 
č. 55/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb. a zákona č. …/2018 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn: 

§ 1 
Tento zákon upravuje postupy justičních, ústředních a jiných orgánů v oblasti 

mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních (dále jen „mezinárodní justiční 
spolupráce“) a postavení některých subjektů působících v této oblasti a zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie1). 

 
 
 
 
 

                                                 
1) Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním 
sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení. Rámcové rozhodnutí Rady 
2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o 
opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie. 
Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 
2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují 
procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí 
vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně. 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. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně 
osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Rozhodnutí 
Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti. Rámcové rozhodnutí Rady 
2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky 
a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty. Rámcové 
rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného 
uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se 
zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii. Rámcové rozhodnutí Rady 
2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států Evropské unie. Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze 
dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. Rámcové 
rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání 
peněžitých trestů a pokut. Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 
o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a  nástrojů trestné činnosti. Rozhodnutí Rady 
2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském 
informačním systému, včetně boje proti terorismu. Rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 
22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii. 
Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu 
a postupech předávání mezi členskými státy. Rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV ze dne 
13. června 2002 o společných vyšetřovacích týmech. 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. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 
13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 
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Díl 1 
 

Ochrana osobních údajů 
 

§ 15 
 (1) Ustanovení tohoto dílu se nevztahují na předávání osobních údajů s 
Evropským policejním úřadem, Evropskou jednotkou pro justiční spolupráci zřízenou 
právním předpisem Evropské unie (dále jen „Eurojust“) nebo prostřednictvím 
informačního systému vytvořeného členskými státy, které se na základě 
schengenských předpisů účastní schengenské spolupráce, a přidruženými státy 
(dále jen „Schengenský informační systém“). Ustanovení § 16, 17, § 18 odst. 1 a 2 a 
§ 19 tohoto dílu se nevztahují na předávání osobních údajů na základě 
mezinárodních smluv. 

(2) Není-li pro jiný členský stát závazný právní předpis Evropské unie 
upravující ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů44), použijí se vůči němu § 18 a 19. 

§ 16 
Ochrana osobních údajů předaných z České republiky 

 (1) Vyžaduje-li to povaha osobních údajů, jež mají být předány do jiného 
členského státu nebo státu přidruženého mezinárodní smlouvou k provádění 
schengenských předpisů (dále jen „přidružený stát“), a je-li to proveditelné, je třeba k 
nim připojit dostupné informace umožňující tomuto státu zhodnotit jejich přesnost.  

(2) Zjistí-li orgán České republiky, který předal osobní údaje do jiného 
členského státu nebo přidruženého státu, že předané osobní údaje jsou nepřesné 
nebo nebyly předány v souladu s tímto zákonem nebo zákonem o ochraně osobních 
údajů, vyrozumí o této skutečnosti příslušný orgán státu, kterému takové údaje 
předal.  

(3) Stanoví-li právní předpis zvláštní podmínky pro zpracování osobních 
údajů, je třeba informovat příjemce o těchto podmínkách a o nutnosti je 
dodržet; mají-li být osobní údaje předány do jiného členského státu nebo 
přidruženého státu, orgán České republiky, který osobní údaje předává, 
nepoužije vůči takovému příjemci jiné podmínky než ty, které platí pro obdobné 
předávání údajů mezi subjekty v České republice. 

(3) (4) Považuje-li to za potřebné z hlediska ochrany osobních údajů, může 
orgán České republiky spolu s předáním osobních údajů do jiného členského státu 
nebo přidruženého státu požadovat, aby byly dodrženy lhůty pro uchovávání 
osobních údajů stanovené právním řádem České republiky. 

                                                 
44) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 
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  (4) (5) Z důvodu ohrožení splnění účelu trestního řízení, ochrany života nebo 
zdraví osob nebo z jiných závažných důvodů může orgán České republiky spolu s 
předáním osobních údajů do jiného členského státu nebo přidruženého státu požádat 
orgán tohoto státu, aby osoba, jíž se tyto údaje týkají, byla o jejich předání nebo 
jiném zpracování informována pouze s předchozím souhlasem orgánu České 
republiky. 
  (5) (6) Žádost příslušného orgánu jiného členského státu nebo přidruženého 
státu o souhlas s použitím osobních údajů, jež mu byly předány z České republiky, k 
jinému účelu, než pro který byly předány, posuzuje justiční nebo ústřední orgán 
České republiky, který tyto osobní údaje opatřil. Souhlas udělí, bylo-li by takové 
použití možné i podle právního řádu České republiky; tím nejsou dotčena ustanovení 
§ 7 odst. 2 a § 20. 
  (6) (7) K udělení souhlasu s dalším předáním osobních údajů státu, který není 
členským státem nebo přidruženým státem, nebo mezinárodnímu orgánu, který není 
orgánem Evropské unie, je příslušný justiční nebo ústřední orgán České republiky, 
který takové údaje opatřil. 
 

§ 17 
Ochrana osobních údajů předaných do České republiky 

 (1) Omezil-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu při předání 
osobních údajů do České republiky dobu jejich uchovávání nebo požádal-li o 
dodržení jiných omezení stanovených jeho právním řádem ve vztahu k takovým 
osobním údajům, takové omezení je nezbytné dodržet s výjimkou případů, kdy jsou 
poskytnuté osobní údaje i nadále potřebné pro účely trestního řízení, pro výkon 
trestu nebo ochranného opatření anebo k jiným zákonem stanoveným účelům 
uvedeným v odstavci 3. 
  (2) Požádal-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu při 
předání osobních údajů orgánu České republiky o to, aby osoba, jíž se tyto údaje 
týkají, nebyla o jejich předání nebo o jiném zpracování informována, lze tuto osobu 
informovat pouze s předchozím souhlasem orgánu tohoto státu. 
  (3) Osobní údaje předané orgánem jiného členského státu nebo přidruženého 
státu lze pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, použít pouze tehdy, jde-li o 
použití pro účely 
 a) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 
nebo pro výkon trestu anebo ochranného opatření, 
 b) soudního nebo správního řízení, která s předcházením, vyhledáváním, 
odhalováním trestné činnosti a stíháním trestných činů, nebo s výkonem trestu anebo 
ochranného opatření přímo souvisejí, 
 c) předcházení nebo odstraňování bezprostředního a závažného ohrožení veřejné 
bezpečnosti, nebo 
 d) státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely historické. 
  (4) Nejde-li o některý z případů uvedených v odstavci 3, lze osobní údaje 
předané orgánem jiného členského státu nebo přidruženého státu použít pro jiný 
účel, než pro který byly předány, pouze se souhlasem tohoto orgánu nebo osoby, jíž 
se týkají. Jsou-li osobní údaje poskytovány mimo rámec trestního řízení jinému 
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subjektu než orgánu veřejné moci nebo organizační složce státu, lze mu osobní 
údaje předané orgánem jiného členského státu nebo přidruženého státu poskytnout 
pouze, pokud 
 a) příslušný orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu s takovým 
poskytnutím udělil souhlas, 
 b) takovému poskytnutí nebrání jiná zvláštní práva osoby, jíž se osobní údaje týkají, 
stanovená právním řádem České republiky a 
c) takové poskytnutí je potřebné pro účely uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo c), pro 
splnění zákonné povinnosti nebo k předcházení závažnému porušení práv fyzických 
osob. 
  (5) Příslušný orgán České republiky poučí subjekt, kterému poskytuje osobní 
údaje podle odstavce 4, o účelu, k němuž mohou být poskytnuté osobní údaje 
použity. Považuje-li to za potřebné pro účely ochrany osobních údajů, může příslušný 
orgán České republiky kdykoli požádat tento subjekt o informaci, jakým způsobem 
poskytnuté osobní údaje použil. 

§ 18 
Další předání osobních údajů 

 (1) Osobní údaje, jež byly předány orgánu České republiky orgánem jiného 
členského státu nebo přidruženého státu lze dále předat do jiného státu, který není 
členským státem nebo přidruženým státem, nebo mezinárodnímu orgánu, který není 
orgánem Evropské unie, pouze za podmínky, že 
 a) jsou předávány za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti 
a stíhání trestných činů, nebo pro výkon trestu či ochranného opatření a 
 b) stát, který osobní údaje předal do České republiky, udělil souhlas s jejich dalším 
předáním; takový souhlas se nevyžaduje, je-li další předání potřebné pro 
předcházení nebo odstraňování bezprostředního a závažného ohrožení veřejné 
bezpečnosti nebo podstatných zájmů členského státu nebo přidruženého státu, 
anebo pro předcházení nebo odstraňování bezprostředního a závažného ohrožení 
veřejné bezpečnosti jiného státu, a souhlas nelze včas získat. 
  (2) O dalším předání osobních údajů bez souhlasu státu podle odstavce 1 
písm. b) je třeba tento stát bez zbytečného odkladu informovat. 
  (3) Mají-li být osobní údaje, jež byly předány orgánu České republiky orgánem 
jiného členského státu nebo přidruženého státu, dále předány do jiného státu, který 
není členským státem nebo přidruženým státem, nebo mezinárodnímu orgánu, který 
není orgánem Evropské unie, na základě mezinárodní smlouvy, vyžádá si příslušný 
orgán České republiky stanovisko státu, který takové údaje předal do České 
republiky, k jejich dalšímu předání, ledaže jsou dány důvody uvedené v odstavci 1 
písm. b). 
  (4) V žádosti o udělení souhlasu jiného členského státu nebo přidruženého 
státu s dalším předáním osobních údajů podle odstavce 1 nebo v žádosti o jeho 
stanovisko podle odstavce 3 se stanoví příslušnému orgánu tohoto státu přiměřená 
lhůta, ve které má zaslat své vyjádření, a upozorní se, že pokud ve stanovené lhůtě 
své vyjádření nezašle, bude se mít za to, že k dalšímu předání osobních údajů udělil 
souhlas. 

§ 19 
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Regresní nároky 
  (1) Ministerstvo uhradí na žádost členského státu nebo přidruženého státu, 
kterému byly postupem podle této hlavy předány nepřesné osobní údaje, nebo mu 
byly osobní údaje předány v rozporu s tímto nebo jiným zákonem, jím požadovanou 
částku, kterou tento stát vyplatil v souladu se svým právním řádem jako náhradu 
škody, a to v rozsahu, v jakém byla vzniklá škoda způsobena postupem orgánů 
České republiky. 
  (2) V případě, že žádost jiného členského státu nebo přidruženého státu 
neobsahuje potřebné údaje, vyzve ministerstvo příslušný orgán tohoto státu k jejímu 
doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Přitom jej vždy upozorní na důsledky 
nevyhovění této výzvě. Nevyhoví-li příslušný orgán jiného členského státu nebo 
přidruženého státu této výzvě ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, 
pro které tak nemohl učinit, žádost odmítne. 
  (3) Ministerstvo může žádat po jiném členském státu nebo přidruženém státu, 
který do České republiky předal nepřesné osobní údaje, nebo který osobní údaje 
předal v rozporu se svým právním řádem, úhradu částky, kterou vyplatilo jako 
náhradu škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v rozsahu, v jakém 
byla vzniklá škoda způsobena postupem tohoto státu. 
  (4) Nárok na úhradu vyplacené náhrady škody se uplatňuje formou žádosti 
k příslušnému orgánu jiného členského státu nebo přidruženého státu v souladu s 
právním řádem a požadavky tohoto státu. 

 
§ 17 

Ochrana osobních údajů předaných do České republiky 
(1) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu 

při předání osobních údajů do České republiky o zvláštních podmínkách pro 
zpracování osobních údajů a o nutnosti je dodržet, je nezbytné tyto podmínky 
dodržet. 

(2) Požádal-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu při 
předání osobních údajů orgánu České republiky o to, aby osoba, jíž se tyto 
údaje týkají, nebyla o jejich předání nebo o jiném zpracování informována, lze 
tuto osobu informovat pouze s předchozím souhlasem orgánu tohoto státu. 

(3) Informoval-li orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu 
příslušný orgán České republiky o tom, že došlo k předání nepravdivých nebo 
nepřesných osobních údajů nebo k předání osobních údajů v rozporu se 
zákonem, příslušný orgán České republiky osobní údaje opraví, zlikviduje nebo 
omezí zpracování jejich zvláštním označením. 

 
§ 18  

Předání osobních údajů do jiného státu, který není členským státem nebo 
přidruženým státem, nebo mezinárodním organizacím 

(1) Orgán České republiky může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit 
osobní údaje příslušnému orgánu státu, který není členským státem nebo 
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přidruženým státem, nebo mezinárodní organizace, je-li to nezbytné pro 
předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, trestní řízení nebo 
zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti; příslušným orgánem se rozumí 
orgán příslušný pro předcházení nebo vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti, trestní řízení nebo zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. 

(2) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci uvedené v odstavci 1 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie o zajištění odpovídající úrovně 
ochrany osobních údajů vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie, 
odstavce 3 až 5 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie rozhodne, že 
odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna. 

(3) Orgán České republiky může k účelům uvedeným v odstavci 1 předat 
nebo zpřístupnit osobní údaje příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1, 
pokud přijaly nezbytná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve formě 
obecně závazného právního předpisu nebo jiným způsobem. Byla-li nezbytná 
opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve státu nebo mezinárodní 
organizaci uvedených v odstavci 1 přijata jiným způsobem než ve formě 
obecně závazného právního předpisu, orgán České republiky informuje Úřad 
pro ochranu osobních údajů o kategoriích předání nebo zpřístupnění a uchová 
informace o čase, příjemci a důvodech předání nebo zpřístupnění, jakož i o 
dotčených osobních údajích. 

(4) Není-li splněna podmínka podle odstavce 3 věty první, může orgán 
České republiky předat nebo zpřístupnit osobní údaje příslušným orgánům 
uvedeným v odstavci 1, pokud je to nezbytné  
a) pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) pro ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů, dal-li k předání nebo 
zpřístupnění podnět nebo lze-li jeho prospěch důvodně předpokládat, 
c) k předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti v cizím 
státu, 
d) pro plnění konkrétního úkolu pro účely uvedené v odstavci 1, 
e) pro ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účely uvedenými 
v odstavci 1. 

(5) Orgán České republiky osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) nebo 
e) nepředá nebo nezpřístupní, případně předá nebo zpřístupní pouze částečně, 
pokud základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným 
zájmem na předání nebo zpřístupnění. 

(6) Orgán České republiky dále může s přihlédnutím k závažnosti 
případu, účelu původního předání a úrovni ochrany osobních údajů vyslovit 
souhlas, aby byly příslušným orgánem uvedeným v odstavci 1 předány osobní 
údaje, které mu orgán České republiky předal, příslušnému orgánu jiného státu 
nebo jiné mezinárodní organizace, uvedenému v odstavci 1; takový souhlas 
může být udělen i obecně. K vyslovení souhlasu je příslušný justiční nebo 
ústřední orgán České republiky, který takové údaje opatřil. 

(7) Mají-li být osobní údaje, jež byly předány orgánu České republiky 
orgánem jiného členského státu nebo přidruženého státu, dále předány 
příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 1, vyžádá si příslušný orgán České 
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republiky stanovisko státu, který takové údaje předal do České republiky, k 
jejich dalšímu předání. V žádosti se stanoví příslušnému orgánu tohoto státu 
přiměřená lhůta, ve které má zaslat své stanovisko, a upozorní se, že pokud ve 
stanovené lhůtě své stanovisko nezašle, bude se mít za to, že k dalšímu 
předání osobních údajů udělil souhlas. Jinak lze předat osobní údaje pouze 
tehdy, pokud je to nezbytné pro zabránění bezprostřednímu a závažnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti v členském státě, přidruženém státě nebo jiném 
státě, který není členským státem nebo přidruženým státem, nebo ohrožení 
podstatných zájmů členského státu nebo přidruženého státu, a stanovisko 
nelze včas získat; o takovém postupu příslušný orgán České republiky 
neprodleně informuje orgán jiného členského státu nebo přidruženého státu 
příslušný pro vydání stanoviska k dalšímu předání osobních údajů. 

§ 19 
Předání osobních údajů příjemcům usazeným v jiném státě, který není 

členským státem nebo přidruženým státem 
(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu při předcházení nebo 

odhalování trestné činnosti, trestním řízení nebo při zajišťování veřejného 
pořádku a bezpečnosti, může orgán České republiky předat nebo zpřístupnit 
osobní údaje jakékoli osobě nebo orgánu státu uvedeného v § 18 odst. 1, 
pokud 
a) základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad veřejným zájmem 

na splnění takového úkolu a 
b) předání nebo zpřístupnění příslušnému orgánu uvedenému v § 18 odst. 1 by 

nevedlo ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  
(2) Orgán České republiky bez odkladu informuje příslušný orgán 

uvedený v § 18 odst. 1 o předání nebo zpřístupnění podle odstavce 1, ledaže by 
to vedlo k průtahům nebo obtížím. 

(3) Orgán České republiky informuje osobu nebo orgán státu uvedeného 
v § 18 odst. 1, kterému byly osobní údaje předány nebo zpřístupněny, o 
účelech, pro které lze takové osobní údaje v případě nutnosti zpracovávat. 

(4) Orgán České republiky informuje o předání podle odstavce 1 Úřad 
pro ochranu osobních údajů a zaznamená čas a důvod předání a informace o 
příjemci a předaných osobních údajích. 

 
§ 193 

(8) Je-li předávajícím státem členský stát, pro který je závazný právní předpis 
Evropské unie upravující právo na přístup k obhájci43), a osoba, o jejíž předání jde, 
nemá v trestním řízení v České republice, v němž byl vydán evropský zatýkací 
rozkaz, obhájce, má právo zvolit si obhájce za účelem poskytování pomoci obhájci 
zvolenému nebo ustanovenému pro předávací řízení v předávajícím státě; 
ustanovení § 33 odst. 2 trestního řádu se přitom nepoužije. Pokud příslušný orgán 
předávajícího státu sdělí, že osoba, o jejíž předání jde, prohlásila, že si přeje tohoto 
práva využít, soud této osobě prostřednictvím příslušného orgánu předávajícího státu 
poskytne bez zbytečného odkladu přehled vhodných advokátů zaměřených na 
mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Zaměření podle věty druhé 
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eviduje na žádost advokáta Česká advokátní komora v seznamu advokátů nebo 
seznamu evropských advokátů. 

* * * 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4LXR)



87 
 

Platné znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu 
č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn: 
 

§ 9 
(1) Správa daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby 

jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat 
mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. 

(2) Správce daně soustavně zjišťuje předpoklady pro vznik nebo trvání 
povinností osob zúčastněných na správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto 
povinnosti byly splněny. 

(3) Správce daně může shromažďovat zpracovávat osobní údaje a jiné údaje, 
jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení 
cíle správy daní.   

§ 54 
(1) Správce daně poskytne informace podle § 53 k účelu a v rozsahu 

vymezeném zákonem. O rozsahu poskytnutých informací pořídí správce daně podle 
formy poskytnutí protokol nebo úřední záznam. 

(2) Správce daně může poskytovat informace podle § 53 postupem sjednaným 
v písemné dohodě uzavřené mezi správcem daně, který informace shromažďuje, a 
příslušným orgánem veřejné moci. 

(3) Správce daně informace neposkytne, pokud by to podstatným 
způsobem ohrozilo výkon správy daní. 

 
§ 59a 

Zpracování údajů správcem daně 
(1) Správce daně při zpracování osobních údajů 

a) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt 
údajů“), informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů 
vztahujících se k této osobě, 

b) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá 
jejich správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, 

c) může provádět výkon správy daní výhradně na základě automatizovaného 
zpracování osobních údajů.  

(2) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování 
osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti. 
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Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona 
č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn: 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MINISTERSTVU A ORGÁNŮM FINANČNÍ SPRÁVY 
ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY 

§ 17a 
Zpracování údajů 

(1) Orgány finanční správy zpracovávají osobní údaje a jiné údaje, jsou-li 
potřebné pro výkon jejich působnosti. Tyto údaje orgány finanční správy 
předávají dalším orgánům veřejné moci nebo osobám v rozsahu a za podmínek 
stanovených zákonem; údaje se nepředají, pokud by to podstatným způsobem 
ohrozilo výkon působnosti orgánů finanční správy. 

(2) Orgány finanční správy při zpracování osobních údajů 
a) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt 
údajů“), informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů 
vztahujících se k této osobě, 
b) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá 
jejich správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, 
c) mohou provádět výkon svojí působnosti výhradně na základě 
automatizovaného zpracování osobních údajů. 

(3) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování 
osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti. 

(4) Pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenuje generální ředitel 
státního zaměstnance v Generálním finančním ředitelství, který plní úkoly 
tohoto pověřence pro celou soustavu orgánů finanční správy. 
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Platné znění zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

  
§ 28 

Oprávnění požadovat vysvětlení 
(1) Celník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby a případně ji 

vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo, v případech, kdy tato 
osoba může přispět k objasnění skutečností důležitých pro 
a) odhalení trestného činu nebo přestupku souvisejícího s porušením právních 

předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, nebo 
b) odhalení trestného činu nebo přestupku souvisejícího s porušením právních 

předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy, a jejich pachatele, k němuž došlo 
mimo území České republiky na území Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká 
republika uzavřenu mezinárodní smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci v celní 
oblasti., nebo 

c) přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby, u které je 
prováděna evidenční ochrana osobních údajů podle tohoto zákona. 

(2) O podaném vysvětlení podle odstavce 1 sepíše celník úřední záznam. 
(3) Vysvětlení může odepřít osoba, která by jím sobě nebo osobě blízké 

způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. 
Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou 
nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti zproštěna 
příslušným orgánem nebo osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost má. Celník je 
povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení. 

(4) Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc. 
(5) Kdo se dostaví na výzvu podle odstavce 1, má nárok na náhradu nutných 

výdajů a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje Generální ředitelství cel. 
Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své 
protiprávní jednání. Nárok na náhradu zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do 8 dnů 
ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila. O tom musí být osoba předem 
poučena. 

(6) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů 
výzvě podle odstavce 1, může být předvedena celníkem na nejbližší orgán celní 
správy k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Úřední záznam o podání 
vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu po jejím předvedení; 
po jeho sepsání celník osobu propustí. 

(7) O předvedení sepíše celník úřední záznam. 
 

§ 44 
Donucovací prostředky 

(1) Donucovacími prostředky jsou 
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a) hmaty, chvaty, údery nebo kopy, 
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, 
c) obušek nebo jiný úderný prostředek, 
d) pouta, 
e) služební pes, 
f) technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla, 
g) zastavovací pás a jiné prostředky k nucenému zastavení vozidla, 
h) úder střelnou zbraní, 
i) hrozba namířenou střelnou zbraní, 
j) varovný výstřel, 
k) zásahová výbuška, 
l) prostředek k zamezení prostorové orientace, 
m) vytlačování vozidlem. 

(2) Donucovací prostředky je celník oprávněn použít v zájmu ochrany 
veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech užívaných orgány celní správy, 
ministerstvem, orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, v nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného 
pořádku, a dále v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku, proti 
osobě, která tyto osoby a majetek ohrožuje. 

(3) Před použitím donucovacích prostředků je celník povinen vyzvat osobu, 
proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude 
použito některého z donucovacích prostředků. To neplatí v případě donucovacích 
prostředků, jejichž povaha použití výzvy neumožňuje. Od výzvy s výstrahou může 
upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví nebo život nebo zdraví jiné 
osoby a věc nesnese odkladu. 

(4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje celník podle 
konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného služebním zákrokem; přitom 
použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání 
odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání. 

(5) Celník je povinen dbát, aby použitím donucovacího prostředku nezpůsobil 
osobě újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání. 

(6) Celník je oprávněn použít pouta ke spoutání a prostředek k zamezení 
prostorové orientace také u osoby zajištěné nebo zadržené, je-li důvodná 
obava, že může být ohrožena bezpečnost osob, majetku anebo že se osoba 
pokusí o útěk. Celník je oprávněn použít pouta ke vzájemnému připoutání dvou 
nebo více osob. Prostředek k zamezení prostorové orientace je celník 
oprávněn použít pouze, nelze-li účelu úkonu dosáhnout jinak. 

 
ČÁST PÁTÁ 

ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY 
HLAVA I 
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OBECNÁ USTANOVENÍ O ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY 
§ 56 

Zpracování a zabezpečení informací 
(1) Orgány celní správy zpracovávají informace včetně osobních údajů pouze v 

rozsahu nezbytném pro výkon své působnosti. 
(2) Zpracovávané informace musí orgány celní správy zabezpečit před 

neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, zneužitím 
nebo jiným neoprávněným zpracováním. 

 
§ 57 

Předávání informací 
(1) Orgány celní správy předávají informace 

a) policii, 
b) zpravodajským službám České republiky, 
c) Vojenské policii, 
d) Ministerstvu vnitra, 
e) Vězeňské službě České republiky, 
f) Národnímu bezpečnostnímu úřadu a 
g) dalším orgánům veřejné správy, které v oblasti týkající se působnosti orgánů celní 
správy vykonávají dozor nebo vedou řízení o správním deliktu. 

(2) Informace předávají orgány celní správy orgánům uvedeným v odstavci 1, 
jen pokud jsou tyto informace nezbytné pro výkon působnosti těchto orgánů. 

(3) Orgány celní správy informace nepředají, pokud by to podstatným 
způsobem ohrozilo výkon jejich působnosti. 

 
 

ČÁST PÁTÁ 
ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY 

 
HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ  
 

§ 56 
Zpracování údajů 

(1) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje, včetně zvláštních 
kategorií osobních údajů, a jiné údaje, jsou-li potřebné pro výkon jejich 
působnosti. Tyto údaje orgány celní správy předávají dalším orgánům veřejné 
moci nebo osobám v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; údaje se 
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nepředají, pokud by to podstatným způsobem ohrozilo výkon působnosti 
orgánů celní správy. 

(2) Orgány celní správy při zpracování osobních údajů 
a) nemusí poskytovat osobě, které se tyto údaje týkají (dále jen „subjekt 
údajů“), informace o tom, že dochází ke zpracování osobních údajů 
vztahujících se k této osobě, 
b) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá 
jejich správnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, 
c) mohou provádět výkon svojí působnosti výhradně na základě 
automatizovaného zpracování osobních údajů. 

(3) Právo vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování 
osobních údajů uplatňuje subjekt údajů prostřednictvím stížnosti. 

 
§ 57 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
(1) Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) 

jmenuje generální ředitel celníka nebo občanského zaměstnance v Generálním 
ředitelství cel, který je odborně připraven pro plnění úkolů pověřence. 
Generální ředitelství cel zveřejní kontaktní údaje pověřence způsobem 
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. 

(2) Pověřenec plní úkoly pro celou soustavu orgánů celní správy. 
(3) Pověřenec  

a) poskytuje orgánům celní správy informace a poradenství v oblasti ochrany 
osobních údajů, 
b) kontroluje s přihlédnutím k rizikovosti, povaze a rozsahu činností zpracování 
osobních údajů plnění povinností orgánů celní správy v oblasti ochrany 
osobních údajů,  
c) přijímá podání subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů 
orgány celní správy a s výkonem práv subjektů údajů,  
d) spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů. 
 (4) Generální ředitelství cel zajistí pověřenci odpovídající podmínky k 
řádnému plnění jeho úkolů, včetně přístupu k osobním údajům a jejich 
zpracování a možnosti udržovat odborné vědomosti a dovednosti. Generální 
ředitelství cel rovněž zajistí, aby byl pověřenec informován o všech 
připravovaných a prováděných činnostech zpracování. 

 
HLAVA II 

ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ 
 

§ 58 
Společná ustanovení pro získávání údajů 
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(1) Orgány celní správy mohou v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního 
úkolu při výkonu své působnosti žádat od správce evidence nebo jejího 
provozovatele poskytnutí údajů 
a) ze základního registru obyvatel, 
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) z evidence občanů Evropské unie a evidence cizinců, 
d) z evidence občanských průkazů, 
e) z evidence cestovních dokladů, 
f) z evidence diplomatických a služebních pasů, 
g) z registru rodných čísel, 
h) z registru ekonomických subjektů, 
i) z evidence povolení k zaměstnání, 
j) z evidence vězňů a vazebně stíhaných osob, 
k) z katastru nemovitostí, 
l) z rejstříku trestů, 
m) z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, 
n) z centrálního registru silničních vozidel, 
o) z centrálního registru řidičů, 
p) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů 

veřejné moci, 
q) z agendového informačního systému cizinců, 
r) z centrálního registru zbraní, 
s) z evidence údajů o mýtném, 
t) z registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, 
u) z registru pojištěnců důchodového pojištění, 
v) z registrů pojištěnců nemocenského pojištění, 
w) z registrů zaměstnavatelů, 
x) z Rejstříku zástav, 
y) ze jmenné evidence cestujících,  
z) z dalších evidencí, stanoví-li tak jiný právní předpis. 

(2) Orgány celní správy mohou žádat od Rejstříku trestů poskytnutí údajů z 
evidence přestupků v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu 
působnosti orgánů celní správy, pokud je to nezbytné pro posouzení důvodů pro 
a) zajištění daně, 
b) registraci, nebo 
c) povolení podle zákona upravujícího spotřební daně nebo daň z přidané hodnoty. 

(3) Správce evidence nebo její provozovatel je povinen žádosti o poskytnutí 
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údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné s výjimkou 
poskytnutí údajů z Rejstříku zástav. 

(4) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v 
případě evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů lze údaje 
poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup; v případě databáze 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby se údaje poskytují ve formě a rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem. 

(5) Orgány celní správy mohou v rozsahu nezbytném pro splnění konkrétního 
úkolu při výkonu své působnosti požadovat od dalších orgánů veřejné správy, jakož i 
od právnických nebo fyzických osob potřebné podklady a informace včetně osobních 
údajů. Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí 
tak učinit, brání-li jim v tom zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti 
anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí učinit, pokud by 
poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou. 

(6) Údaje musí být předávány způsobem, který umožňuje uchování 
identifikačních údajů o orgánu celní správy nebo o celníkovi, který o poskytnutí údajů 
žádal, a o účelu, k němuž bylo poskytnutí údajů žádáno, nejméně po dobu 5 let. O 
těchto skutečnostech je správce evidence nebo její provozovatel povinen zachovávat 
mlčenlivost. 

(7) Ministerstvo zpracovává a poskytuje orgánům celní správy údaje získané 
pro účel výkonu působnosti orgánů celní správy a výkonu působnosti ministerstva 
podle tohoto zákona. 

 
HLAVA III 

EVIDENČNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

§ 59 
Opatření k evidenční ochraně 

V souvislosti s výkonem své působnosti mohou orgány celní správy požadovat 
na Ministerstvu vnitra ohledně celníků, u nichž osoby, u které lze důvodně 
předpokládat ohrožení jejich života jejího života nebo zdraví, opatření k evidenční 
ochraně osobních údajů celníka, jeho osoby, jejího manžela, partnera, dítěte a 
rodičů, jejich soukromých vozidel, jakož i opatření k evidenční ochraně krycích 
dokladů a služebních vozidel. 

 
HLAVA IV 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY 

 
§ 60 

Zpracovávání osobních údajů 
(1) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje, včetně sdružování osobních 

údajů, o osobách, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAQCC4LXR)



95 
 

a) u kterých je nebo byl prováděn celní dohled nebo celní kontrola nebo služební 
úkon, 
b) které porušily právní předpis v oboru působnosti orgánů celní správy nebo jsou 
důvodně podezřelé z jeho porušení, anebo které mohou o porušení tohoto předpisu 
podat informace, 
c) vůči kterým jsou ze strany pověřeného celního orgánu činěny úkony trestního 
řízení, nebo 
d) které jsou nebo byly účastníky řízení před orgány celní správy. 

(2) K předávání osobních údajů do zahraničí podle tohoto zákona nebo podle 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se nevyžaduje povolení 
Úřadu pro ochranu osobních údajů podle jiného právního předpisu. 

(3) Orgány celní správy zpracovávají i neověřené osobní údaje, které musí být 
označeny stupněm věrohodnosti, jde-li o osobní údaje subjektů 
a) důvodně podezřelých z trestné činnosti nebo jiných forem porušování právních 
předpisů patřících do působnosti orgánů celní správy, 
b) o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou zapojeny do nedovoleného obchodu 
s nebezpečnými látkami a věcmi nebo do jiných forem nezákonného dovozu nebo 
vývozu zboží, k jejichž odhalování a stíhání zavazuje mezinárodní smlouva. 

(4) Orgány celní správy při výměně osobních údajů v rámci policejní spolupráce 
podle tohoto zákona 
a) nepředají nebo nezpřístupní nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje, 
b) ověří věrohodnost předávaných nebo zpřístupňovaných neověřených osobních 
údajů a označí je stupněm věrohodnosti, 
c) neprodleně informují příjemce předaných nebo zpřístupněných osobních údajů o 
dodatečném zjištění, že tyto údaje jsou nepravdivé nebo nepřesné anebo byly 
předány v rozporu se zákonem, a dále postupují podle § 62. 

 
§ 61 

Sdělení osobních údajů 
(1) Orgány celní správy na písemnou žádost bezplatně sdělí žadateli osobní 

údaje vztahující se k jeho osobě, a to do 30 dnů od doručení žádosti, s výjimkou 
údajů, jejichž sdělením by došlo k ohrožení výkonu působnosti orgánů celní správy 
nebo k ohrožení oprávněných zájmů třetí osoby. U osobních údajů zpřístupněných 
nebo předaných podle § 73 orgán celní správy též uvede, zda byly předány nebo 
zpřístupněny dalšímu příjemci, a povahu takového příjemce. 

(2) Při uplatnění výjimky podle odstavce 1 ve vztahu k osobním údajům 
obsaženým v celním informačním systému se zohlední oprávněné zájmy dotčené 
osoby. 

§ 62 
Likvidace, oprava a blokace osobních údajů 

(1) Orgány celní správy na žádost subjektu údajů nebo z vlastní iniciativy 
zlikvidují osobní údaje, jakmile již nejsou potřeba pro výkon jejich působnosti. Orgány 
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celní správy nejméně jednou za 3 roky ověřují, zda byly zlikvidovány osobní údaje, u 
nichž pominul účel, pro který byly zpracovány, nebo jejichž další zpracovávání je 
neúčelné. Účelnost zpracování osobních údajů, které byly přijaty v rámci policejní 
spolupráce bez předchozího vyžádání, orgány celní správy ověří neprodleně po 
jejich přijetí. 

(2) Orgány celní správy osobní údaje nezlikvidují, lze-li důvodně předpokládat, 
že by jejich likvidací byl poškozen oprávněný zájem subjektu údajů. V tomto případě 
se osobní údaje blokují a lze je využívat pouze k účelu, který zabránil jejich likvidaci. 

(3) Orgány celní správy neprodleně, nejpozději však do 30 dnů po doručení 
písemné žádosti subjektu údajů, bezplatně zlikvidují nebo opraví nepřesné osobní 
údaje, shledají-li tuto žádost důvodnou. 

(4) Stanoví-li tak jiný právní předpis, provádějí orgány celní správy opravu, 
likvidaci nebo blokaci osobních údajů souvisejících s vydáním soudního rozhodnutí v 
souladu s tímto jiným právním předpisem. 

(5) Je-li podána žádost subjektu údajů podle odstavce 1 nebo 3, orgán celní 
správy 
a) provede likvidaci, opravu nebo blokaci osobních údajů a písemně o tom vyrozumí 

žadatele, 
b) rozhodne o zastavení řízení, pokud nezpracovává osobní údaje, jichž se žádost 

týká, nebo 
c) rozhodne o zamítnutí žádosti, pokud není shledána důvodnou. 

 
HLAVA IV 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ 
A ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ A ZAJIŠTĚNÍ 

VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY 
 

§ 60 
Zpracovávání osobních údajů 

(1) Tento zákon v souladu s právním předpisem Evropské unie upravuje 
zpracování osobních údajů orgány celní správy za účelem předcházení, 
vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů včetně 
ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. 

(2) Orgány celní správy mohou zpracovávat jakékoliv osobní údaje bez 
souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro účely podle odstavce 1. 
Orgány celní správy mohou zpracovávat osobní údaje také k ochraně 
důležitých zájmů subjektu údajů, které souvisí s účelem podle odstavce 1. 

(3) Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, 
filosofickém nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem 
nezakázanému sdružení, zdravotním stavu nebo sexuálním chování mohou 
orgány celní správy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného 
činu. 

(4) Osobní údaje podle odstavce 1 mohou orgány celní správy 
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zpracovávat v nezbytném rozsahu i pro plnění jiných úkolů při výkonu své 
působnosti.   

(5) Orgány celní správy zpracovávají osobní údaje pro účely podle 
odstavce 1 odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných 
úkolů. 

(6) Orgány celní správy mohou při zajišťování účelů podle odstavce 1 
a) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod 
záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, nebo 
b) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 

(7) Je-li to nezbytné, lze osobní údaje zpracovávat pro zajišťování účelů 
podle odstavce 1 i tehdy, pokud byly zpracovávány při zajišťování jiných účelů. 

 
§ 61 

Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů 
(1) Orgány celní správy mohou i bez žádosti předat nebo zpřístupnit 

osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 60 odst. 1, 
a) stanoví-li tak zákon, mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis 
Evropské unie, 
b) je-li předání nebo zpřístupnění osobních údajů nezbytné k odstranění 
závažného ohrožení bezpečnosti osob nebo veřejného pořádku, nebo 
c) je-li to ve prospěch subjektu údajů, a tento dal k předání nebo zpřístupnění 
podnět nebo lze-li její prospěch na základě okolností důvodně předpokládat. 

(2) Nepřesné osobní údaje nelze předávat; neověřené osobní údaje se při 
předání označí a uvede se míra jejich spolehlivosti. Dojde-li k předání 
nepřesných osobních údajů, orgány celní správy o tom bez zbytečného 
odkladu informují příjemce těchto údajů a orgán příslušný pro předcházení, 
vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkon trestů, 
zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech 
nebo zajištění bezpečnosti České republiky, který je jejich původcem. 

(3) Příjemce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje k 
jinému účelu, než ke kterému byly předány nebo zpřístupněny, pokud k tomu 
orgán celní správy udělí souhlas. 

(4) Orgány celní správy mohou při předání nebo zpřístupnění osobních 
údajů stanovit příjemci podmínky vyplývající z tohoto nebo jiného zákona 
týkající se zpracování předaných nebo zpřístupněných osobních údajů; to 
neplatí pro předání orgánům příslušným pro předcházení, vyhledávání, 
odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkon trestů, zajištění 
vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech nebo 
zajištění bezpečnosti, nebo pro předání osobních údajů v rámci Evropské unie 
a schengenského prostoru. 
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§ 62 
Vnitrostátní předávání a zpřístupňování osobních údajů 

(1) Orgány celní správy předávají a zpřístupňují osobní údaje orgánům 
příslušným k předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů, výkonu trestů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, 
včetně pátrání po osobách a věcech nebo zajištění bezpečnosti České 
republiky, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů.  

(2) Orgány celní správy mohou předat nebo zpřístupnit osobní údaje, 
které získaly při zajišťování účelů podle § 60 odst. 1, orgánům veřejné správy 
pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 
HLAVA I 

POUŽITÍ OPERATIVNĚ PÁTRACÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

§ 63 
Základní podmínky použití 

(1) Orgány celní správy mohou Pověřený celní orgán může při výkonu své 
působnosti vyplývající z mezinárodních smluv používat operativně pátrací prostředky, 
sledovanou zásilku, odposlech a záznam telekomunikačního provozu stanovené 
trestním řádem (dále jen „operativně pátrací prostředky“) při provádění dohledu nad 
osobami, o kterých existují závažné důvody předpokládat, že porušují nebo porušily 
právní předpisy druhé smluvní strany. 

(2) Prováděním dohledu podle odstavce 1 nejsou dotčena práva a povinnosti 
orgánů celní správy pověřeného celního orgánu vyplývající z právních předpisů 
upravujících trestní řízení. 

(3) Operativně pátrací prostředky mohou být použity pouze, pokud by porušení 
právních předpisů druhé smluvní strany, v případě, že by k němu došlo na území 
České republiky, bylo posuzováno podle trestního zákona jako úmyslný trestný čin. 

 
§ 64 

Zvláštní podmínky použití 
(1) Používáním operativně pátracích prostředků nesmí být sledován jiný účel, 

než který je uveden v příslušné mezinárodní smlouvě; práva a svobody osob lze 
omezit jen v míře nezbytně nutné. 

(2) Orgány celní správy jsou povinny Pověřený celní orgán je povinen 
zabezpečit ochranu operativně pátracích prostředků, jakož i informací získaných při 
provádění dohledu podle § 62 § 63 před vyzrazením, zneužitím, poškozením, 
odcizením, zničením nebo ztrátou. 
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HLAVA III 
VÝMĚNA INFORMACÍ S ČLENSKÝMI STÁTY V RÁMCI POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE 

VÝMĚNA INFORMACÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SCHENGENSKÉHO 
PROSTORU 

 
HLAVA IV 

 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI 
POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V 
RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SCHENGENSKÉHO PROSTORU 

 
§ 72a 

Předávání osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru 
 Pověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit osobní 
údaje zpracovávané pro účely podle § 60 odst. 1  

a) bezpečnostnímu sboru nebo donucovacímu orgánu členského státu 
Evropské unie, jakož i jiného státu, který uplatňuje právní předpisy k 
provedení právního předpisu Evropské unie, který upravuje zpracování 
osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné 
činnosti a stíhání trestných činů včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou 
bezpečnost a jejich předcházení, 

b) Europolu,   
c) Eurojustu, nebo 
d) příslušnému orgánu nebo instituci členského státu Evropské unie v rozsahu 

a za účelem stanoveným mezinárodní smlouvou nebo předpisy Evropské unie 
o policejní spolupráci. 

 
§ 73 

Zpracovávání osobních údajů v rámci policejní spolupráce 
Zpracovávání osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie a 

schengenského prostoru 
(1) Pověřený celní orgán v souladu s příslušným předpisem Evropské unie o 

policejní spolupráci zpracovává při výkonu své působnosti osobní údaje zpřístupněné 
nebo předávané 
a) členským státem anebo přidruženým státem nebo zpřístupněné nebo předávané 
do členského státu anebo přidruženého státu, nebo 
b) orgánem zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii anebo Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen "evropský orgán") nebo informačním systémem 
zřízeným na základě Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen "evropský informační systém") nebo zpřístupněné nebo předávané 
evropskému orgánu anebo do evropského informačního systému v rozsahu a za 
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podmínek stanovených zákonem. 
(2) Pověřený celní orgán při zpracování osobních údajů zpřístupněných nebo 

předaných podle odstavce 1 dodržuje podmínky stanovené předávajícím orgánem na 
základě příslušného předpisu Evropské unie o policejní spolupráci. 

(3) Je-li k dodržení podmínky stanovené příslušným předpisem Evropské unie o 
policejní spolupráci třeba souhlas nebo vyjádření členského státu, přidruženého státu 
nebo evropského orgánu, pověřený celní orgán stanoví tomuto členskému státu, 
přidruženému státu nebo evropskému orgánu přiměřenou lhůtu, ve které má zaslat 
souhlas nebo vyjádření, a upozorní jej, že pokud ve stanovené lhůtě své vyjádření 
nezašle, má se za to, že s dalším předpokládaným postupem souhlasí. 

(4) Pověřený celní orgán může při předání nebo zpřístupnění osobních údajů 
členskému státu, přidruženému státu, evropskému orgánu nebo evropskému 
informačnímu systému stanovit podmínky týkající se zpracování předaných nebo 
zpřístupněných osobních údajů vyplývající z tohoto zákona nebo jiného právního 
předpisu. 

(5) Pověřený celní orgán může 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím členského státu, přidruženého státu, 
evropského orgánu nebo evropského informačního systému předány osobní údaje, 
které pověřený celní orgán členskému státu, přidruženému státu, evropskému 
orgánu nebo do evropského informačního systému předal nebo zpřístupnil, třetímu 
státu nebo mezinárodní organizaci; takový souhlas může být udělen i obecně, 
b) požadovat od členského státu, přidruženého státu nebo evropského orgánu 
informace o zpracovávání předaných osobních údajů. 

 
HLAVA V 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ V RÁMCI POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY  

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY A MEZINÁRODNÍMI 

ORGANIZACEMI 
 

§ 73a 
Zvláštní ustanovení o výměně operativních informací 

Ustanovení hlav III a IV § 68 až 72 se přiměřeně použijí při výměně 
operativních informací s jinými než členskými státy a mezinárodními organizacemi 
v rámci policejní spolupráce na základě mezinárodní smlouvy nebo jiného 
mezinárodního ujednání, nestanoví-li toto ujednání jinak. 

 
§ 73b 

Předávání osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím 
(1) Zpracování a předávání osobních údajů do třetích států nebo 

mezinárodním organizacím se řídí mezinárodní smlouvou nebo mezinárodním 
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ujednáním, pokud byla uzavřena před 6. květnem 2016. V ostatních případech 
se řídí tímto zákonem. 

(2) Pověřený celní orgán může i bez žádosti předat nebo zpřístupnit 
osobní údaje mezinárodní organizaci Interpol nebo zahraničnímu 
bezpečnostnímu sboru státu, který neuplatňuje právní předpisy k provedení 
právního předpisu Evropské unie, který upravuje zpracování osobních údajů za 
účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání 
trestných činů včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich 
předcházení, nebo obdobnému orgánu mezinárodní organizace, pokud je to 
nezbytné pro předcházení trestné činnosti, prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, odhalování a vyšetřování 
trestných činů, výkonu trestů nebo při zajišťování veřejného pořádku a 
bezpečnosti. 

(3) Pokud se na stát nebo mezinárodní organizaci podle odstavce 2 
vztahuje rozhodnutí orgánu Evropské unie vyhlášené v Úředním věstníku o 
zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v oblasti policejní 
spolupráce, odstavce 4 až 6 se nepoužijí, ledaže orgán Evropské unie 
rozhodne, že odpovídající úroveň ochrany již není zajištěna. 

(4) Pověřený celní orgán může k účelům uvedeným v odstavci 2 provést 
předání nebo zpřístupnění osobních údajů státu nebo mezinárodní organizaci 
uvedeným v odstavci 2, pokud přijmou nezbytná opatření pro zajištění ochrany 
osobních údajů. Pověřený celní orgán informuje Úřad pro ochranu osobních 
údajů o kategoriích předání nebo zpřístupnění, a uchovává informace o čase, 
příjemci a důvodech předání nebo zpřístupnění, jakož i dotčených osobních 
údajích; to neplatí, pokud opatření pro zajištění ochrany osobních údajů 
stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.   

(5) Není-li splněna podmínka podle odstavce 4 věty první, může pověřený 
celní orgán předat nebo zpřístupnit osobní údaje, pokud je to nezbytné 
a) pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby, 
b) k předání podle § 61 odst. 1 písm. c), 
c) k předcházení bezprostředního a závažného ohrožení bezpečnosti 

v zahraničí, 
d) pro plnění konkrétního úkolu při zajišťování účelů podle § 60 odst. 1, nebo 
e) pro ochranu konkrétních právních nároků v souvislosti s účelem podle 

písmene d). 
(6) Pověřený celní orgán osobní údaje podle odstavce 5 písm. d) nebo e) 

nepředá nebo nezpřístupní, případně předá nebo zpřístupní pouze částečně, 
pokud základní práva a svobody subjektu údajů převažují nad veřejným 
zájmem na předání nebo zpřístupnění. 

(7) Pověřený celní orgán může dále s přihlédnutím k závažnosti případu, 
účelu původního předání a úrovni ochrany osobních údajů 
a) vyslovit souhlas, aby byly prostřednictvím státu nebo mezinárodní 

organizace podle odstavce 2 předány osobní údaje, které pověřený celní 
orgán tomuto státu nebo mezinárodní organizaci předal, bezpečnostnímu 
sboru jiného státu nebo obdobnému orgánu jiné mezinárodní organizace 
podle odstavce 2; takový souhlas může být udělen i obecně, nebo 
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b) požadovat od státu nebo mezinárodní organizace podle odstavce 2 
informace o zpracování předaných osobních údajů. 

 
§ 73c 

Předání osobních údajů osobám a orgánům v třetích státech 
(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu pověřeného celního 

orgánu při zajišťování účelu podle § 60 odst. 1, může pověřený celní orgán 
předat nebo zpřístupnit osobní údaje jakékoli osobě nebo orgánu třetího státu, 
pokud 
a) základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad veřejným zájmem 

na splnění takového úkolu a 
b) předání nebo zpřístupnění zahraničnímu bezpečnostnímu sboru by nevedlo 

ke včasnému a řádnému splnění takového úkolu.  
(2) Pověřený celní orgán příslušný zahraniční bezpečnostní sbor o 

předání nebo zpřístupnění podle odstavce 1 bez odkladu informuje, ledaže by 
to vedlo ke ztížení nebo zmaření dosažení účelu předání nebo zpřístupnění 
údajů. 

(3) Pověřený celní orgán informuje osobu nebo orgán třetího státu, 
kterému byly osobní údaje předány nebo zpřístupněny, o účelech, pro které lze 
takové osobní údaje v případě nutnosti zpracovávat.  

(4) Pověřený celní orgán o předání podle odstavce 1 informuje Úřad pro 
ochranu osobních údajů. O postupu podle odstavců 1 až 3 pověřený celní 
orgán pořídí úřední záznam. 
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Platné znění zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona 
č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona 
č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona 
č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona 
č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 
Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 2 
 (1) Tento zákon se nevztahuje na 
a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro 
člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády, 
b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, 
který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády, 
c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena 
vlády, 
d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
g) člena Rady Energetického regulačního úřadu, 
h) předsedu a inspektora místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
i) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí, 
j) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu, 
k) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve 
správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje 
výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací, 
l) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, 
m) předsedu, místopředsedy a další členy Rady Národního akreditačního úřadu pro 
vysoké školství a členy Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro 
vysoké školství, 
n) člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 
komunismu, 
n) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. 
 (2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v 
bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, 
Vojenském zpravodajství, Národním úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost a v Národním bezpečnostním úřadu. 

* * * 
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§ 33 
Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby 

 (1) Do služebního poměru nelze přijmout 
a) justičního čekatele nebo právního čekatele, 
b) poslance nebo senátora, 
c) poslance Evropského parlamentu, 
d) prezidenta republiky, 
e) člena vlády nebo náměstka člena vlády, 
f) vedoucího Úřadu vlády, 
g) soudce Ústavního soudu, 
h) asistenta soudce Ústavního soudu, 
i) asistenta soudce nebo státního zástupce, 
j) prezidenta nebo viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 
k) předsedu a člena Národní rozpočtové rady, 
l) guvernéra, viceguvernéra nebo člena bankovní rady České národní banky, 
m) Veřejného ochránce práv nebo zástupce Veřejného ochránce práv, 
n) asistenta Veřejného ochránce práv, 
o) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 
p) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
q) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
r) člena Rady Energetického regulačního úřadu, 
s) předsedu a inspektora místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
t) předsedu a člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí, 
u) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu, 
v) člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněn (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva“), 
w) osobu vykonávající vojenské cvičení, službu v operačním nasazení nebo 
mimořádnou službu, 
x) předsedu a místopředsedu Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. 
 (2) Do služebního poměru nelze dále přijmout 
a) soudce, 
b) státního zástupce, 
c) člena nebo kontrolora Nejvyššího kontrolního úřadu, 
d) vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství, 
e) vojáka z povolání, 
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f) příslušníka bezpečnostního sboru, 
g) jinou osobu vykonávající činnost podle § 2. 
 (3) Je-li na základě výsledku výběrového řízení vybrána k přijetí do služebního 
poměru osoba podle odstavce 1 nebo 2, učiní neprodleně právní jednání směřující k 
odstranění překážky podle odstavce 1 nebo 2. 
 (4) Nastanou-li po přijetí do služebního poměru překážky uvedené 
a) v odstavci 1, má to za následek pozastavení výkonu služby, 
b) v odstavci 2, má to za následek skončení služebního poměru. 
 (5) Ten, u koho nastala překážka podle odstavce 1 nebo 2, je povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit služebnímu orgánu; jde-li o 
státního zaměstnance, založí se oznámení do jeho osobního spisu. 

* * * 
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Platné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona 
č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona 
č. 222/2015 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 368/2016 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 7 
Ochrana utajovaných informací 

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy4) označena za 
utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji 
neposkytne. Povinný subjekt neposkytne rovněž informaci, která by mohla 
ohrozit ochranu utajovaných informací. 

 
§ 8a 

 (1) Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 
osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, 
upravujícími jejich ochranu4a). 
 (2) Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, 
funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné 
nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.  
  
 

§ 11 
Další omezení práva na informace 

 (1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: 
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného 
subjektu, 
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, 
pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí 
rozhodnutím, nebo 
c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou 
unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv 
třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo 
„LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění 
povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci 
Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí 
souhlas 8a). 
 (2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: 
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a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána 
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím 
informace souhlasí, 
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona9) a v předem stanovených pravidelných 
obdobích až do nejbližšího následujícího období,  
c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo 
práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“)2b), nebo  
d) jde o informaci, která se týká stability finančního systému18).  
 (3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v 
rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě 
zvláštního právního předpisu11), podle kterého se na ně vztahuje povinnost 
mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se 
neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto 
úkolů vznikly jeho činností.  
 (4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o  
a) probíhajícím trestním řízení,  
b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,  
c) plnění úkolů zpravodajských služeb,12)  
c) činnosti zpravodajských služeb12) a útvaru Policie České republiky, u 
kterého jsou zařazeni příslušníci Policie České republiky vybraní ministrem 
vnitra v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky20), 
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího 
kontrolního úřadu,  
e) činnosti Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o 
provádění mezinárodních sankcí,  
f) činnosti České národní banky v souvislosti s vedením centrální evidence účtů. 
 Ustanovení zvláštních zákonů13) o poskytování informací v uvedených 
oblastech tím nejsou dotčena.  
 (5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva 
autorského2b), je-li v držení  
a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují 
na základě zvláštních právních předpisů13a),  
b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského 
zákona13b) a podle zákona o vysokých školách13c),  
c) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci 
nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje13d), nebo  
d) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou divadla, 
orchestry a další umělecké soubory, s výjimkou knihoven poskytujících veřejné 
                                                 
20) § 141 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. 
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knihovnické a informační služby podle knihovního zákona2a) a muzeí a galerií 
poskytujících standardizované veřejné služby19). 
 Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není 
dotčeno. 
 (6) Povinný subjekt neposkytne informaci, jejíž poskytnutí by mohlo ohrozit 
bezpečnost České republiky, nebo informaci o činnosti orgánů činných v trestním 
řízení, bezpečnostních sborů nebo Vojenské policie, včetně informací ze spisů, a 
to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o 
postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů a sborů při 
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné 
činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích 
osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení, bezpečnostních sborů 
nebo Vojenské policie předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat 
trestnou činnost nebo stíhat trestné činy, zajišťovat veřejný pořádek nebo 
bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím 
nejsou dotčena. 
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