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                                                                           Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s právními předpisy EU                                                                            Příloha II. 

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

 
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. 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část první, 

§ 251 odst. 

1 2. V § 251 odst. 1 se za slovo „slibem“ vkládají slova  

„, předběžným opatřením“. 

 

32009F0829 

 

čl. 4 písm. a) 

čl. 8 odst. 1 
Článek 4 

Definice 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:  

a) „rozhodnutím o opatřeních dohledu“ vymahatelné rozhodnutí přijaté 

příslušným orgánem ve vydávajícím státě v souladu s vnitrostátním 

právem hmotným i procesním v průběhu trestního řízení, které fyzické 

osobě jako alternativu zajišťovací vazby ukládá jedno nebo více opatření 

dohledu; 

Článek 8 

Druhy opatření dohledu 

1. Toto rámcové rozhodnutí se použije na tato opatření dohledu:  

a) povinnost osoby informovat příslušný orgán ve vykonávajícím státě o 

jakékoli změně bydliště, zejména za účelem doručování předvolání ke 

slyšení nebo hlavnímu líčení v průběhu trestního řízení;  

b) povinnost zdržet se návštěv určitých lokalit, míst nebo vymezených 

oblastí ve vydávajícím nebo vykonávajícím státě;  

c) povinnost zdržovat se na konkrétně stanoveném místě, případně během 

stanovené doby;  

d) povinnost obsahující omezení ohledně opuštění území vykonávajícího 

státu;  

e) povinnost hlásit se v určené době určenému orgánu; f) povinnost zdržet 

se styku s určitými osobami, které jsou spojeny s údajně spáchanými 

trestnými činy.  
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část třetí, 

Díl 8 

§ 88a odst. 

1 a 6 

§ 88a 

  

(1) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému náhradní 

opatření za vazbu, které lze při splnění podmínek stanovených 

zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

zaslat jinému členskému státu k uznání a výkonu postupem 

podle části páté hlavy IV dílů 2 a 3 zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné 

rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, kterým bylo 

rozhodnuto o ponechání obviněného mladistvého na svobodě 

nebo o jeho propuštění z vazby za současného nahrazení 

vazby zárukou, slibem, dohledem probačního úředníka nebo 

předběžným opatřením podle trestního řádu nebo jeho 

umístěním v péči důvěryhodné osoby podle tohoto zákona. 

 

…. 

 (6) Při výkonu rozhodnutí jiného členského státu 

směřujícího vůči mladistvému, jež bylo uznáno postupem 

podle části páté hlav IV, VI, VIII a IX zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, se postupuje podle 

tohoto zákona a podle trestního řádu. 

 

32009F0829 

 

čl. 1 

čl. 8 odst. 1 

čl. 16 

Článek 1 

Toto rámcové rozhodnutí stanoví pravidla, podle nichž jeden členský stát 

uznává rozhodnutí o opatřeních dohledu vydané v jiném členském státu jako 

alternativu zajišťovací vazby, dohlíží nad opatřeními dohledu uloženými 

fyzické osobě a předává dotyčnou osobu vydávajícímu státu v případě 

porušení těchto opatření. 

 

Článek 8 

1. Toto rámcové rozhodnutí se použije na tato opatření dohledu: 

a) povinnost osoby informovat příslušný orgán ve vykonávajícím státu o 

jakékoli změně bydliště, zejména za účelem doručování předvolání ke 

slyšení nebo hlavnímu líčení v průběhu trestního řízení; 

b) povinnost zdržet se návštěv určitých lokalit, míst nebo vymezených 

oblastí ve vydávajícím nebo vykonávajícím státu; 

c) povinnost zdržovat se na konkrétně stanoveném místě, případně během 

stanovené doby; 

d) povinnost obsahující omezení ohledně opuštění území vykonávajícího 

státu; 

e) povinnost hlásit se v určené době určenému orgánu; 

f) povinnost zdržet se styku s určitými osobami, které jsou spojeny s údajně 

spáchanými trestnými činy. 

Článek 16 

Dohled nad opatřeními dohledu se řídí právem vykonávajícího státu. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Část první, 

poznámka 

pod čarou 

č. 1 
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta 

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 

13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu.“ 

32011L0099 Čl. 21 odst. 1 

alinea druhá 
Článek 21 

Provádění 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 

nejpozději do 11. ledna 2015. Neprodleně  

o nich uvědomí Komisi.  

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 

učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. 

 

Část první, 

§ 340 

 

 

§ 340 

Působnost 

(1) Ustanovení této hlavy se užijí na zajištění 

pokračování ochrany před trestnou činností na základě 

evropského ochranného příkazu na území  

a) jiného členského státu, pokud byla určité osobě 

poskytnuta ochranným příkazem vydaným v trestním 

řízení vedeném v České republice, nebo 

b) České republiky, pokud byla určité osobě poskytnuta 

ochranným příkazem vydaným v trestním řízení 

vedeném v jiném členském státu. 

(2) Podle této hlavy se postupuje ve vztahu k členským 

státům, pro které je závazný právní předpis Evropské unie 

upravující evropský ochranný příkaz39). 

 

32011L0099 bod 40, 41 a 42 

preambule 

čl. 1 

 

 

Článek 1 

Cíl 

Tato směrnice stanoví pravidla umožňující 

justičnímu nebo rovnocennému orgánu  

ve členském státě, v němž bylo přijato ochranné 

opatření s cílem ochrany osoby před trestným 

činem jiné osoby, jenž může ohrozit její život, 

tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní 

svobodu nebo sexuální integritu, vydat evropský 

ochranný příkaz umožňující příslušnému orgánu  

v jiném členském státě pokračovat v ochraně této 

osoby na území tohoto jiného členského státu,  

v důsledku spáchání trestného činu nebo údajného 

spáchání trestného činu podle vnitrostátního práva 

vydávajícího státu. 

 (40) preambule 

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21)  

o postavení Spojeného království a Irska  

s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti  
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke 

Smlouvě o fungování EU, oznámilo Spojené 

království své přání účastnit se přijímání  

a používání této směrnice. 

(41) preambule 

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21)  

o postavení Spojeného království a Irska  

s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti  

a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě 

o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 tohoto 

protokolu, se Irsko neúčastní přijímání této 

směrnice a tato směrnice pro něj není závazná ani 

použitelná. 

(42) preambule 

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22)  

o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě  

o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko 

neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice 

pro něj není závazná ani použitelná. 

Část první, 

§ 341 § 341 

           (1) Evropský ochranný příkaz vydává na základě 

ochranného příkazu uvedeného v odstavci 2 

a) příslušný justiční orgán podle tohoto zákona, 

b) justiční nebo rovnocenný orgán jiného členského státu 

podle jeho právního řádu. 

         (2) Ochranným příkazem se rozumí rozhodnutí vydané 

v trestním řízení soudem a v přípravném řízení soudcem nebo 

státním zástupcem, nebo rozhodnutí vydané v trestním řízení 

orgánem jiného členského státu, pokud bylo vydáno za účelem 

ochrany osoby před trestným činem, který může ohrozit její 

život, zdraví, svobodu nebo lidskou důstojnost, a 

32011L0099 bod 5 a 10 

preambule 

čl. 2 

 

 (5) preambule 

Rada ve svém usnesení ze dne 10. června 2011  

o plánu posílení práv a ochrany obětí, zejména  

v trestním řízení, uvedla, že je na úrovni Unie 

třeba podniknout kroky za účelem posílení práv  

a ochrany obětí trestných činů, a vyzvala Komisi, 

aby za tímto účelem předložila příslušné návrhy. 

V tomto rámci by měl být vytvořen mechanismus 

k zajištění vzájemného uznávání mezi členskými 

státy rozhodnutí o ochranných opatřeních pro 

oběti trestných činů. V souladu s uvedeným 

usnesením by měla být tato směrnice, která se týká 

vzájemného uznávání ochranných opatřeních 

přijatých v trestních věcech, doplněna vhodným 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

podezřelému, obviněnému nebo odsouzenému ukládá  

a) zákaz vstupu do určitých míst nebo vymezených oblastí, 

které osoba chráněná ochranným příkazem navštěvuje nebo 

kde pobývá, 

b)  zákaz nebo omezení styku s osobou chráněnou ochranným 

příkazem, včetně styků prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací nebo jinými obdobnými prostředky, nebo 

 

c) zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se osobě chráněné 

ochranným příkazem blíže než na stanovenou vzdálenost. 

 

          (3) Chráněnou osobou se rozumí osoba, na jejíž ochranu 

byl vydán ochranný příkaz. 

 

           (4) Ohrožující osobou se rozumí osoba, které byl 

uložen zákaz nebo omezení ochranným příkazem. 

 

mechanismem upravujícím opatření přijímaná  

v občanských věcech. 

 (10) preambule 

Tato směrnice se vztahuje na ochranná opatření v 

trestních věcech, a nevztahuje se proto na 

ochranná opatření ve věcech občanských.  

K výkonu ochranného opatření v souladu s touto 

směrnicí není nezbytné, aby byl spáchaný trestný 

čin stanoven pravomocným rozhodnutím. Nezáleží 

ani na tom, zda je orgán, který ochranné opatření 

přijal, orgánem trestněprávní, správní či 

občanskoprávní povahy. Tato směrnice neukládá 

členským státům povinnost, aby změnily své 

vnitrostátní právní předpisy tak, aby byly schopny 

přijímat ochranná opatření v rámci trestního řízení. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí:  

1) "evropským ochranným příkazem" rozhodnutí 

přijaté justičním nebo rovnocenným orgánem 

členského státu v souvislosti s ochranným 

opatřením, na jehož základě justiční či rovnocenný 

orgán jiného členského státu přijme jakékoli 

vhodné opatření nebo jakákoliv vhodná opatření 

podle svého vnitrostátního práva s cílem 

pokračovat v ochraně chráněné osoby;  

2) "ochranným opatřením" rozhodnutí v trestních 

věcech přijaté vydávajícím státem v souladu s jeho 

vnitrostátním právem hmotným i procesním, jímž 

se osobě, která představuje nebezpečí, ukládá 

jeden nebo více zákazů nebo omezení uvedených 

v článku 5 za účelem ochrany chráněné osoby 

před trestným činem, který může ohrozit její život, 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní 

svobodu nebo sexuální integritu;  

3) "chráněnou osobou" fyzická osoba, která je 

předmětem ochrany vyplývající z ochranného 

opatření přijatého vydávajícím státem;  

4) "osobou, která představuje nebezpečí", fyzická 

osoba, jíž byl uložen jeden nebo více zákazů nebo 

omezení uvedených v článku 5;  

5) "vydávajícím státem" členský stát, v němž bylo 

přijato ochranné opatření, na jehož podkladě byl 

vydán evropský ochranný příkaz;  

6) "vykonávajícím státem" členský stát, kterému 

byl evropský ochranný příkaz předán za účelem 

jeho uznání;  

7) "státem dohledu" členský stát, jemuž byl 

postoupen rozsudek ve smyslu článku 2 

rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo 

rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 

4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV. 

Část první, 

§ 342 

 

§ 342 

            (1)  Při postupu podle této hlavy justiční orgán dbá na 

to, aby se ohrožující osoba nedozvěděla místo, kde se zdržuje 

chráněná osoba, nebo jiné údaje umožňující ji kontaktovat, 

není-li jejich sdělení ohrožující osobě nezbytné pro účely 
vymezení zákazu nebo omezení, které se ohrožující osobě 

ukládá.  

                    (2) Justiční orgán při postupu podle této hlavy 

spolupracuje s příslušným orgánem jiného členského státu, 

zejména si s ním vyměňuje všechny potřebné informace.  

              (3) Ministerstvo na žádost soudu a Nejvyšší státní 

zastupitelství na žádost státního zástupce poskytne součinnost 

32011L0099 čl. 4 odst. 1 

čl. 8 odst. 2 

čl. 9 odst. 3 

čl. 16 

čl. 22 

 

Článek 4 

Účast ústředního orgánu 

1. Každý členský stát může určit ústřední orgán nebo 

více ústředních orgánů, dovoluje-li to jeho právní 

systém, které budou nápomocny příslušným 

orgánům. 

Článek 8 

Postup předávání 

.. 

2. Není-li příslušnému orgánu ve vykonávajícím 

státě nebo vydávajícím státě znám příslušný orgán 

ve druhém státě, provede tento orgán za účelem 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

při zjištění potřebných informací, zejména při zjištění 

příslušného orgánu jiného členského státu, kterému má být 

zaslán evropský ochranný příkaz, nebo při ověření podmínek 

stanovených právním řádem tohoto členského státu pro jeho 

uznání a přijetí návazných opatření. Stejnou součinnost 

poskytne ministerstvo na žádost orgánu jiného členského státu 

při zjištění potřebných informací, pokud jde o příslušné 

orgány České republiky nebo ověření podmínek stanovených 

právním řádem České republiky. 

             (4) Pro účely podávání zpráv orgánům Evropské unie 

a usnadňování spolupráce s jinými členskými státy Nejvyšší 

státní zastupitelství a soudy poskytnou ministerstvu na jeho 

žádost potřebné informace, zejména o počtu evropských 

ochranných příkazů zaslaných do jiných členských států k 

uznání a přijetí návazných opatření a o výsledku těchto řízení 

v jiných členských státech, jakož i obdobné informace ohledně 

evropských ochranných příkazů zaslaných jinými členskými 

státy do České republiky. 

 

získání nezbytných informací všechna příslušná 

šetření, a to i prostřednictvím kontaktních míst 

Evropské soudní sítě podle rozhodnutí Rady 

2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008  

o Evropské soudní síti 9), národního člena 

Eurojustu nebo národního koordinačního systému 

Eurojustu ve svém státě. 

Článek 9 

Opatření ve vykonávajícím státě 

3. Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí 

osobu, která představuje nebezpečí, příslušný 

orgán vydávajícího státu a chráněnou osobu  

o jakýchkoli opatřeních přijatých podle odstavce 1 

a také o možných právních důsledcích porušení 

takového opatření, jak jsou stanoveny ve 

vnitrostátním právu a v čl. 11 odst. 2. Adresa nebo 

jiné kontaktní údaje týkající se chráněné osoby 

nesmějí být prozrazeny osobě, která představuje 

nebezpečí, pokud tyto údaje nejsou nezbytné v 

zájmu vykonání opatření přijatého podle odstavce 

1. 

Článek 16 

Konzultace mezi příslušnými orgány 

Příslušné orgány vydávajícího státu  

a vykonávajícího státu se mohou případně 

navzájem konzultovat, aby usnadnily plynulé a 

účinné uplatňování této směrnice. 

Článek 22 

Shromažďování údajů 

Členské státy v zájmu snazšího hodnocení 

uplatňování této směrnice předávají Komisi 

příslušné údaje týkající se uplatňování 

vnitrostátních postupů ve věci evropského 
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vení 
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apod.) 
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(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

ochranného příkazu, a to alespoň počet žádostí  

o vydání evropského ochranného příkazu a počet 

vydaných nebo uznaných příkazů. 

Část první, 

§ 343 § 343 

Podmínky pro převzetí evropského ochranného příkazu 

 

          (1) Evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským 

státem lze převzít za účelem rozhodnutí o jeho uznání, pokud 

jde o rozhodnutí vydané 

a) justičním nebo rovnocenným orgánem jiného členského 

státu na základě ochranného příkazu vydaného 

v trestním řízení a 

b) na žádost chráněné osoby, která se zdržuje nebo má 

bydliště na území České republiky, nebo se zde zamýšlí 

zdržovat nebo mít bydliště. 

           (2) Převzetí evropského ochranného příkazu nebrání, 

neukládá-li ochranný příkaz popsaný v evropském ochranném 

příkazu některý ze zákazů nebo omezení uvedených v § 341 

odst. 2. 

            (3) Požádá-li chráněná osoba o vydání evropského 

ochranného příkazu justiční orgán a ochranný příkaz, na jehož 

základě má být vydán evropský ochranný příkaz, byl vydán 

v jiném členském státu, justiční orgán žádost neprodleně 

postoupí příslušnému orgánu jiného členského státu. 

 

32011L0099 čl. 6 odst. 1, 3 

čl. 10 odst. 1 

písm. b) 

Článek 6 

Vydání evropského ochranného příkazu 

1. Evropský ochranný příkaz může být vydán, 

pokud se chráněná osoba rozhodne pobývat, nebo 

již pobývá, v jiném členském státě, nebo pokud se 

chráněná osoba rozhodne se zdržovat, nebo se již 

zdržuje v jiném členském státě. Při rozhodování o 

vydání evropského ochranného příkazu zohlední 

příslušný orgán ve vydávajícím státě mimo jiné 

dobu či doby, po které se chráněná osoba hodlá 

zdržovat ve vydávajícím státě, a závažnost potřeby 

ochrany.  

.. 

3. Chráněná osoba může podat žádost o vydání 

evropského ochranného příkazu buď příslušnému 

orgánu vydávajícího státu, nebo příslušnému 

orgánu vykonávajícího státu. Jestliže se žádost 

podává ve vykonávajícím státě, předá tamní 

příslušný orgán tuto žádost co nejdříve 

příslušnému orgánu vydávajícího státu.  

Článek 10 

Důvody pro neuznání evropského ochranného 

příkazu 

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může 

odmítnout uznat evropský ochranný příkaz za 

těchto okolností:  

b) nebyly dodrženy požadavky stanovené v článku 

5;  
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Poznámka 

 

Část první, 

§ 344 odst. 

3 
§ 344 

Příslušnost 

 ….. 

                 (3) Byl-li evropský ochranný příkaz zaslán orgánu, 

který není k postupu podle tohoto dílu a dílu 1 příslušný, 

postoupí jej neprodleně příslušnému soudu a současně  

o postoupení vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, 

který mu jej zaslal. Má-li soud, kterému byl evropský 

ochranný příkaz postoupen, pochybnosti o své příslušnosti, 

postupuje přiměřeně podle § 24 trestního řádu. 

32011L0099 čl. 3 

čl. 8 odst. 3 

 

Článek 8 

Postup předávání 

3. Není-li orgán vykonávajícího státu, který obdrží 

evropský ochranný příkaz, příslušný k jeho 

uznání, postoupí jej z úřední povinnosti 

příslušnému orgánu a neprodleně o tom uvědomí 

příslušný orgán vydávajícího státu jakýmkoli 

způsobem umožňujícím vyhotovení písemného 

záznamu. 

 

Část první, 

§ 346 odst. 

1 až 3 
§ 346 

Rozhodnutí o uznání evropského ochranného příkazu         

a přijetí návazných opatření 

 

                  (1) Nepovažuje-li samosoudce evropský ochranný 

příkaz zaslaný jiným členským státem za dostatečný podklad 

pro rozhodnutí o jeho uznání a přijetí návazných opatření, 

požádá příslušný orgán tohoto členského státu, aby mu v jím 

stanovené lhůtě zaslal nezbytné dodatkové informace. 

Nezašle-li jiný členský stát dodatkové informace ve stanovené 

lhůtě, aniž by uvedl podstatné důvody, pro které tak neučinil, 

samosoudce řízení ukončí a o jeho ukončení vyrozumí 

příslušný orgán jiného členského státu, státního zástupce, byl-

li již ve věci činný, a chráněnou osobu. Na tyto následky musí 

být příslušný orgán jiného členského státu upozorněn.  

 (2) O tom, zda se evropský ochranný příkaz uzná 

nebo neuzná, a o návazných opatřeních samosoudce rozhodne 

neprodleně.  

32011L0099 čl. 9 odst. 1, 3,  

4 

čl. 10 odst. 2 

čl. 11 odst. 1 

 

 

 

Článek 9 

Opatření ve vykonávajícím státě 

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu 

neprodleně po obdržení evropského ochranného 

příkazu předaného v souladu s článkem 8 tento 

příkaz uzná a přijme rozhodnutí o přijetí 

jakéhokoli opatření, které by bylo podle jeho 

vnitrostátního práva v obdobném případě 

dostupné, aby zajistil ochranu chráněné osoby, 

pokud se nerozhodne uplatnit některý z důvodů 

pro odmítnutí uznání stanovených v článku 10. V 

souladu se svým vnitrostátním právem může 

vykonávající stát použít opatření trestněprávní, 

správní nebo občanskoprávní povahy. 

.. 

3. Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí 

osobu, která představuje nebezpečí, příslušný 

orgán vydávajícího státu a chráněnou osobu o 

jakýchkoli opatřeních přijatých podle odstavce 1 a 

také o možných právních důsledcích porušení 
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Poznámka 

 

 (3) Rozhodnutí o uznání evropského ochranného 

příkazu a návazných opatřeních samosoudce doručí bez 

zbytečného odkladu státnímu zástupci a chráněné osobě. 

Uznal-li samosoudce evropský ochranný příkaz, rozhodnutí 

doručí také ohrožující osobě. Neuznal-li samosoudce evropský 

ochranný příkaz, informuje chráněnou osobu o podmínkách, 

za kterých může požádat o vydání předběžných opatření podle 

trestního řádu. O uznání evropského ochranného příkazu  

a návazných opatřeních, včetně důsledků jejich porušení, 

samosoudce bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušný 

orgán jiného členského státu; v případě neuznání jej vyrozumí 

i o důvodech takového postupu.  

 

takového opatření, jak jsou stanoveny ve 

vnitrostátním právu a v čl. 11 odst. 2. Adresa nebo 

jiné kontaktní údaje týkající se chráněné osoby 

nesmějí být prozrazeny osobě, která představuje 

nebezpečí, pokud tyto údaje nejsou nezbytné v 

zájmu vykonání opatření přijatého podle odstavce 

1. 

4. Pokud se příslušný orgán vykonávajícího státu 

domnívá, že informace předané spolu s evropským 

ochranným příkazem podle článku 7 jsou neúplné, 

neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán 

vydávajícího státu jakýmkoli způsobem 

umožňujícím vyhotovení písemného záznamu  

a stanoví mu přiměřenou lhůtu k poskytnutí 

chybějících informací. 

Článek 10 

Důvody pro neuznání evropského ochranného 

příkazu 

2. Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu  

z jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1 

odmítne uznat evropský ochranný příkaz:  

a) neprodleně uvědomí o tomto odmítnutí  

a souvisejících důvodech vydávající stát  

a chráněnou osobu;  

b) v případě potřeby uvědomí chráněnou osobu  

o možnosti požádat o přijetí ochranného opatření  

v souladu s jeho vnitrostátní právem;  

c) případně informuje chráněnou osobu  

o jakýchkoli použitelných opravných prostředcích 

proti takovému rozhodnutí, které jsou dostupné 

podle jeho vnitrostátního práva. 
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Článek 11 

Rozhodné právo a příslušnost ve vykonávajícím státě 

1. Vykonávající stát je příslušný přijímat  

a vykonávat opatření v tomto státě po uznání 

evropského ochranného příkazu. Při přijímání a 

výkonu rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 se uplatňuje 

právo vykonávajícího státu, včetně pravidel 

týkajících se opravných prostředků proti 

rozhodnutím přijatým ve vykonávajícím státě  

v souvislosti s evropským ochranným příkazem. 

Část první, 

§ 347 odst. 

1, 3 a 4 
§ 347  

Důvody pro neuznání evropského ochranného příkazu 

 (1) Samosoudce neuzná evropský ochranný příkaz 

vydaný jiným členským státem, pokud 

a) uznání evropského ochranného příkazu a přijetí 

návazných opatření by bylo v rozporu s překážkou věci 

pravomocně rozhodnuté, 

b) skutek, pro který byl ochranný příkaz popsaný 

v evropském ochranném příkazu vydán, nenaplňuje 

znaky skutkové podstaty trestného činu podle práva 

České republiky, 

c) ohrožující osoba požívá podle právního řádu České 

republiky nebo mezinárodního práva výsad a imunit, pro 

které je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním 

řízení, 

d) ohrožující osoba by nebyla podle právního řádu České 

republiky vzhledem ke svému věku trestně odpovědná 

za jednání, pro které byl vydán ochranný příkaz popsaný 

v evropském ochranném příkazu,  

e) trestní odpovědnost za jednání, pro které byl ochranný 

příkaz popsaný v evropském ochranném příkazu vydán, 

32011L0099 čl. 9 odst. 4 

čl. 10 odst. 1 

čl. 17 

Článek 9 

Opatření ve vykonávajícím státě 

4. Pokud se příslušný orgán vykonávajícího státu 

domnívá, že informace předané spolu s evropským 

ochranným příkazem podle článku 7 jsou neúplné, 

neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán 

vydávajícího státu jakýmkoli způsobem 

umožňujícím vyhotovení písemného záznamu  

a stanoví mu přiměřenou lhůtu k poskytnutí 

chybějících informací. 

Článek 10 

Důvody pro neuznání evropského ochranného 

příkazu 

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může 

odmítnout uznat evropský ochranný příkaz za 

těchto okolností:  

a) evropský ochranný příkaz není úplný nebo 

nebyl doplněn ve lhůtě stanovené příslušným 

orgánem vykonávajícího státu;  

b) nebyly dodrženy požadavky stanovené v článku 

5;  
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je podle právního řádu České republiky promlčena  

a takový ochranný příkaz byl vydán pro skutek, jehož 

stíhání je podle právního řádu České republiky  

v pravomoci orgánů České republiky, 

f) zákaz nebo omezení uložené ohrožující osobě 

ochranným příkazem popsaným v evropském 

ochranném příkazu neodpovídá zákazu nebo omezení 

uvedenému v § 341 odst. 2, nebo 

g) zákaz nebo omezení uložené ohrožující osobě 

ochranným příkazem popsaným v evropském 

ochranném příkazu je součástí trestu nebo ochranného 

opatření, na jejichž výkon se v České republice vztahuje 

amnestie, a takový zákaz nebo omezení byly uloženy pro 

skutek, jehož stíhání je podle právního řádu České 

republiky v pravomoci orgánů České republiky. 

… 

 (3) Samosoudce nemusí uznat evropský ochranný 

příkaz, byl-li ochranný příkaz v něm popsaný vydán pro 

skutek spáchaný zcela nebo zčásti na území České republiky 

nebo mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného 

plavidla, nebo letadla anebo jiného vzdušného dopravního 

prostředku, které jsou registrovány v České republice; přitom 

zohlední zejména okolnosti spáchání skutku. 

 

(4) Samosoudce dále nemusí uznat evropský 

ochranný příkaz, pokud je zjevně neúplný nebo není přeložen 

do českého jazyka nebo jiného jazyka, ve kterém lze evropský 

ochranný příkaz podle prohlášení České republiky40) přijmout. 

Před rozhodnutím o neuznání samosoudce vyzve příslušný 

orgán jiného členského státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené 

zaslal doplněné znění evropského ochranného příkazu nebo 

jeho překlad do příslušného jazyka. Před rozhodnutím o 

neuznání samosoudce vyzve příslušný orgán jiného členského 

státu, aby mu ve lhůtě jím stanovené zaslal evropský ochranný 

příkaz na stanoveném formuláři, jeho doplněné znění nebo 

překlad do příslušného jazyka. Zároveň jej upozorní, že pokud 

c) ochranné opatření se vztahuje na čin, který není 

trestným činem podle práva vykonávajícího státu;  

d) ochrana vyplývá z výkonu trestu nebo opatření, 

na něž se podle práva vykonávajícího státu 

vztahuje amnestie, a týká se činu nebo jednání 

spadajícího podle tohoto práva do jeho pravomoci;  

e) podle práva vykonávajícího státu se osobě, 

která představuje nebezpečí, přiznává imunita, což 

znemožňuje přijmout opatření na základě 

evropského ochranného příkazu;  

f) trestní stíhání osoby, která představuje 

nebezpečí z důvodu činu nebo jednání, v 

souvislosti s nímž bylo přijato ochranné opatření, 

je podle práva vykonávajícího státu promlčeno, 

pokud daný čin nebo jednání spadá podle 

vnitrostátního práva tohoto státu do jeho 

pravomoci;  

g) uznání evropského ochranného příkazu by 

porušilo zásadu ne bis in idem;  

h) podle práva vykonávajícího státu nemůže být 

osoba, která představuje nebezpečí, z důvodu 

svého věku trestně odpovědná za čin nebo jednání, 

pro něž bylo přijato ochranné opatření;  

i) ochranné opatření se týká trestného činu, který 

je podle práva vykonávajícího státu považován za 

trestný čin, který byl zcela nebo z podstatné zčásti 

spáchán na jeho území. 

Článek 17 

Jazyky 

1. Evropský ochranný příkaz musí být příslušným 

orgánem vydávajícího státu přeložen do úředního 

jazyka nebo jednoho z úředních jazyků 
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Poznámka 

 

tak neučiní ve stanovené lhůtě, aniž by uvedl podstatné 

důvody, pro které tak nemohl učinit, neuzná evropský 

ochranný příkaz. 

 

vykonávajícího státu.  

2. Příslušný orgán vykonávajícího státu přeloží do 

úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků 

vydávajícího státu formulář uvedený v článku 12.  

3. Každý členský stát může v okamžiku přijetí této 

směrnice nebo později uvést v prohlášení, které 

uloží u Komise, že přijme překlad do jednoho 

nebo více dalších úředních jazyků Unie. 

 

Část první, 

§ 348 § 348 

Uznání a přijetí návazných opatření 

           Nejde-li o případ uvedený v § 345 odst. 2 nebo 3 nebo 

v § 346 odst. 1 anebo v § 352 odst. 1 větě druhé, nebo není-li 

dán důvod pro neuznání evropského ochranného příkazu, 

samosoudce uzná evropský ochranný příkaz na území České 

republiky a současně uloží ohrožující osobě návazné opatření, 

kterým je vždy to z předběžných opatření uvedených v § 88c 

trestního řádu, jež svou povahou nejvíce odpovídá zákazu 

nebo omezení uloženému v ochranném příkazu popsaném v 

evropském ochranném příkazu, a to bez ohledu na to, v jaké 

fázi trestního řízení byl ochranný příkaz v jiném členském 

státu vydán. Při ukládání návazného opatření postupuje 

přiměřeně podle § 88b až 88m trestního řádu. Součástí 

usnesení je i poučení o důsledcích porušení návazného 

opatření. 

 

 

 

32011L0099 čl. 9 odst. 1 a 2 
Článek 9 

Opatření ve vykonávajícím státě 

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu 

neprodleně po obdržení evropského ochranného 

příkazu předaného v souladu s článkem 8 tento 

příkaz uzná a přijme rozhodnutí o přijetí 

jakéhokoli opatření, které by bylo podle jeho 

vnitrostátního práva v obdobném případě 

dostupné, aby zajistil ochranu chráněné osoby, 

pokud se nerozhodne uplatnit některý z důvodů 

pro odmítnutí uznání stanovených v článku 10. V 

souladu se svým vnitrostátním právem může 

vykonávající stát použít opatření trestněprávní, 

správní nebo občanskoprávní povahy. 

2. Opatření přijaté příslušným orgánem 

vykonávajícího státu podle odstavce 1 a jakékoli 

jiné opatření přijaté na základě následného 

rozhodnutí podle článku 11 musí v co největší 

možné míře odpovídat ochrannému opatření 

přijatému ve vydávajícím státě.  
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Část první, 

§ 349 odst. 

1 

§ 349  

Řízení o stížnosti 

         (1) Proti rozhodnutí podle § 347 odst. 1, 3 a 4 nebo § 

348 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Stížností 

nelze napadnout důvody, pro které byl evropský ochranný 

příkaz nebo ochranný příkaz v něm popsaný vydán v jiném 

členském státu.  

 

32011L0099  čl. 11 odst. 1 

 
 

Článek 11 

Rozhodné právo a příslušnost ve vykonávajícím státě  

1. Vykonávající stát je příslušný přijímat  

a vykonávat opatření v tomto státě po uznání 

evropského ochranného příkazu. Při přijímání  

a výkonu rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 se 

uplatňuje právo vykonávajícího státu, včetně 

pravidel týkajících se opravných prostředků proti 

rozhodnutím přijatým ve vykonávajícím státě  

v souvislosti s evropským ochranným příkazem. 

 

Část první, 

§ 350 
§ 350 

Návazná opatření 

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, při 

výkonu návazného opatření samosoudce postupuje přiměřeně 

podle ustanovení trestního řádu upravujících výkon 

předběžných opatření; ustanovení § 88n odst. 1 trestního řádu 

se neužije. Poruší-li ohrožující osoba návazné opatření, může 

jí samosoudce uložit pouze pořádkovou pokutu. 

(2) Porušení návazného opatření ohrožující osobou 

samosoudce bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému 

orgánu jiného členského státu. Oznámení o porušení 

návazného opatření se zasílá na formuláři stanoveném 

právním předpisem Evropské unie upravujícím evropský 

ochranný příkaz41) přeloženém do úředního jazyka nebo 

jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu, nebo do 

jazyka, v němž tento stát podle svého prohlášení40) oznámení 

přijímá. 

 

32011L0099 čl. 11 odst. 1 a 

2 

čl. 12  

čl. 17 odst. 2 a 

3 

 

 

 

Článek 11 

Rozhodné právo a příslušnost ve vykonávajícím 

státě 

1. Vykonávající stát je příslušný přijímat  

a vykonávat opatření v tomto státě po uznání 

evropského ochranného příkazu. Při přijímání  

a výkonu rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 se 

uplatňuje právo vykonávajícího státu, včetně 

pravidel týkajících se opravných prostředků proti 

rozhodnutím přijatým ve vykonávajícím státě  

v souvislosti s evropským ochranným příkazem.  

2. V případě porušení jednoho nebo více opatření, 

která vykonávající stát přijal po uznání 

evropského ochranného příkazu, je příslušný 

orgán vykonávajícího státu na základě odstavce 1 

příslušný k:  

a) uložení trestů a přijetí jakéhokoli jiného 

opatření v důsledku porušení daného opatření, 

pokud toto porušení představuje podle právních 

předpisů vykonávajícího státu trestný čin; 

b) přijetí rozhodnutí jiné než trestněprávní povahy 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

v souvislosti s porušením opatření;  

c) přijetí jakéhokoli naléhavého a předběžného 

opatření za účelem ukončení porušování opatření, 

případně v očekávání následného rozhodnutí ze 

strany vydávajícího státu.  

Článek 12 

Oznámení v případě porušení 

Příslušný orgán vykonávajícího státu oznámí 

příslušnému orgánu vydávajícího státu nebo státu 

dohledu jakékoli porušení opatření přijatých na 

základě evropského ochranného příkazu. Pro 

oznámení se použije jednotný formulář obsažený v 

příloze II. 

Článek 17 

Jazyky 

2. Příslušný orgán vykonávajícího státu přeloží do 

úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků 

vydávajícího státu formulář uvedený v článku 12.  

3. Každý členský stát může v okamžiku přijetí této 

směrnice nebo později uvést v prohlášení, které 

uloží u Komise, že přijme překlad do jednoho 

nebo více dalších úředních jazyků Unie. 

 

Část první, 

§ 351  § 351 

Zrušení a změna přijatých návazných opatření  

            (1) Změní-li orgán jiného členského státu ochranný 

příkaz popsaný v evropském ochranném příkazu, samosoudce 

rozhodne, zda návazné opatření uložené na základě 

evropského ochranného příkazu takto pozmění, uloží místo něj 

32011L0099 čl. 9 odst. 3 

čl. 13 odst. 6, 7 

čl. 14 odst. 1 

písm. a), c), d) 

a odst. 2  

 

 

Článek 9 

Opatření ve vykonávajícím státě 

3. Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí 

osobu, která představuje nebezpečí, příslušný orgán 

vydávajícího státu a chráněnou osobu o jakýchkoli 

opatřeních přijatých podle odstavce 1 a také o 

možných právních důsledcích porušení takového 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

jiné, nebo zda je ponechá v původní podobě. Ukládá-li 

změněný ochranný příkaz jinou povinnost, než která je 

uvedena v § 341 odst. 2, samosoudce rozhodne o ponechání 

návazného opatření v původní podobě; stejně postupuje i 

v případě, že je dán důvod pro neuznání nového evropského 

ochranného příkazu podle § 347 odst. 4 a příslušný orgán 

jiného členského státu bez uvedení podstatných důvodů 

nevyhoví jeho výzvě ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí 

samosoudce doručí státnímu zástupci, chráněné osobě a 

ohrožující osobě. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná 

stížnost, která má odkladný účinek. Stížností nelze napadnout 

důvody, pro které byl evropský ochranný příkaz nebo 

ochranný příkaz v něm popsaný vydán v jiném členském státu.  

                   (2) Samosoudce vyrozumí příslušný orgán jiného 

členského státu o změně návazného opatření uloženého na 

základě uznaného evropského ochranného příkazu nebo  

o jeho ponechání v platnosti, a to včetně uvedení důvodů, pro 

které nemohlo dojít k jejich změně. Pokud samosoudce 

ponechá v platnosti návazné opatření uložené na základě 

uznaného evropského ochranného příkazu, dotáže se 

příslušného orgánu jiného členského státu, zda má pokračovat 

v jeho výkonu, nebo zda je má zrušit.  

  (3) Samosoudce bez zbytečného odkladu rozhodne 

o zrušení návazného opatření, pokud 

a) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud, 

že netrvá na dalším výkonu návazného opatření 

uloženého na základě původního evropského 

ochranného příkazu,  

b) se chráněná osoba přestala zdržovat na území České 

republiky nebo zde již nemá bydliště, 

c) příslušný orgán jiného členského státu vyrozumí soud  

o zrušení evropského ochranného příkazu,  

d) jde o případ uvedený v § 352 odst. 2 větě druhé, nebo 

e) nastane jiná skutečnost, v jejímž důsledku nelze 

opatření, jak jsou stanoveny ve vnitrostátním právu a v 

čl. 11 odst. 2. Adresa nebo jiné kontaktní údaje 

týkající se chráněné osoby nesmějí být prozrazeny 

osobě, která představuje nebezpečí, pokud tyto údaje 

nejsou nezbytné v zájmu vykonání opatření přijatého 

podle odstavce 1.  

Článek 13 

Příslušnost ve vydávajícím státě 

……. 

6. Pokud příslušný orgán vydávajícího státu zrušil 

nebo odvolal evropský ochranný příkaz v souladu 

s odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, přeruší 

příslušný orgán vykonávajícího státu opatření 

přijatá v souladu s čl. 9 odst. 1, jakmile je o této 

skutečnosti náležitě informován příslušným 

orgánem vydávajícího státu.  

7. Pokud příslušný orgán vydávajícího státu 

pozměnil evropský ochranný příkaz v souladu s 

odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, příslušný orgán 

vykonávajícího státu případně:  

a) v souladu s článkem 9 změní opatření přijatá na 

základě evropského ochranného příkazu nebo  

b) odmítne vykonat pozměněný zákaz nebo 

omezení, pokud nespadá mezi druhy zákazů nebo 

omezení uvedené v článku 5 nebo pokud jsou 

informace předávané spolu s evropským 

ochranným příkazem podle článku 7 neúplné, 

nebo nebyly doplněny ve lhůtě stanovené 

příslušným orgánem vykonávajícího státu v 

souladu s čl. 9 odst. 4. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

pokračovat ve výkonu návazného opatření uloženého na 

základě uznaného evropského ochranného příkazu. 

               (4) O zrušení návazného opatření podle odstavce 3  

a o důvodech takového postupu samosoudce bez zbytečného 

odkladu vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu.  

 

  

Článek 14 

Důvody pro přerušení opatření přijatých na 

základě evropského ochranného příkazu 

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může 

přerušit opatření přijatá při výkonu evropského 

ochranného příkazu:  

a) existují-li jednoznačné informace o tom, že 

chráněná osoba nepobývá ani se nezdržuje na 

území vykonávajícího státu nebo že toto území 

definitivně opustila;  

……. 

c) v případě uvedeném v čl. 13 odst. 7 písm. b) 

nebo  

d) jsou-li rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového 

rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí  

o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 

rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV postoupeny 

vykonávajícímu státu po uznání evropského 

ochranného příkazu.  

2. Příslušný orgán vykonávajícího státu o tomto 

rozhodnutí neprodleně informuje příslušný orgán 

vydávajícího státu a pokud možno i chráněnou 

osobu. 

Část první, 

§ 352 § 352 

Souběh řízení 

   (1) Byl-li do České republiky zaslán ochranný příkaz 

popsaný v evropském ochranném příkazu za účelem postupu 

podle hlavy IV nebo IX a samosoudce se o této skutečnosti 

dozví předtím, než rozhodne o uznání evropského ochranného 

příkazu a přijetí návazných opatření podle § 348, rozhodnutí 

32011L0099 čl. 14 odst. 1 

písm. d)  

 

Článek 14 

Důvody pro přerušení opatření přijatých na 

základě evropského ochranného příkazu 

1. Příslušný orgán vykonávajícího státu může 

přerušit opatření přijatá při výkonu evropského 

ochranného příkazu:  

……. 

d) jsou-li rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
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vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

odloží do doby, než je pravomocně rozhodnuto o uznání a 

výkonu ochranného příkazu podle hlavy IV nebo IX. Pokud 

bylo v řízení podle hlavy IV nebo IX pravomocně rozhodnuto, 

že se ochranný příkaz uzná a vykoná, samosoudce řízení o 

uznání evropského ochranného příkazu a přijetí návazných 

opatření ukončí a o této skutečnosti, včetně uvedení důvodů, 

vyrozumí příslušný orgán jiného členského státu, státního 

zástupce a chráněnou osobu. V opačném případě samosoudce 

v řízení pokračuje. 

   (2) Byl-li do České republiky zaslán ochranný příkaz 

popsaný v evropském ochranném příkazu za účelem postupu 

podle hlavy IV nebo IX a samosoudce se o této skutečnosti 

dozví až poté, co již pravomocně rozhodl, že se evropský 

ochranný příkaz uznává a že se ukládá návazné opatření podle 

§ 348, pokračuje ve výkonu návazného opatření do doby, než 

je pravomocně rozhodnuto o uznání a výkonu ochranného 

příkazu podle hlavy IV nebo IX. Pokud bylo v řízení podle 

hlavy IV nebo IX pravomocně rozhodnuto, že se ochranný 

příkaz uzná a vykoná, samosoudce rozhodne o zrušení 

návazného opatření; v opačném případě ponechá návazné 

opatření v platnosti. 

 

rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o 

opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového 

rozhodnutí 2009/829/SVV postoupeny 

vykonávajícímu státu po uznání evropského 

ochranného příkazu.  

 

Část první, 

§ 353 § 353 

Náklady 

 

Náklady řízení o uznání evropského ochranného 

příkazu a přijetí návazných opatření nese Česká republika. 

32011L0099 čl. 18 
Článek 18 

Náklady 

Náklady vyplývající z uplatňování této směrnice,  

s výjimkou nákladů vzniklých výlučně na území 

vydávajícího státu, nese v souladu se svým 

vnitrostátním právem vykonávající stát. 

 

Část první, 

§ 354 

§ 354 

Vydání, změna a zrušení evropského ochranného příkazu 

 

(1) Justiční orgán, který je příslušný k výkonu 

ochranného příkazu, může na žádost chráněné osoby vydat 

32011L0099 čl. 3 

čl. 5 

čl. 6 odst. 1 až 

3 a 7 

čl. 7 

Článek 3 

Stanovení příslušných orgánů 

1. Každý členský stát informuje Komisi, který 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
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vení 
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písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

evropský ochranný příkaz, zdržuje-li se chráněná osoba nebo 

má-li bydliště na území jiného členského státu, do kterého má 

být evropský ochranný příkaz zaslán, nebo zamýšlí-li se v něm 

zdržovat nebo mít bydliště. Justiční orgán při zvažování, zda 

vydá evropský ochranný příkaz, zejména zohlední dobu, po 

kterou se chráněná osoba zamýšlí zdržovat nebo mít bydliště 

v jiném členském státu, a míru jejího ohrožení. Před vydáním 

evropského ochranného příkazu justiční orgán ověří, že 

ochranný příkaz, na jehož základě má být vydán, ukládá 

některý ze zákazů nebo omezení odpovídajících zákazům nebo 

omezením uvedeným v § 341 odst. 2. Nevydá-li justiční orgán 

evropský ochranný příkaz, rozhodne o zamítnutí žádosti 

chráněné osoby.  

 

(2) Evropský ochranný příkaz se vydává na 

formuláři stanoveném právním předpisem Evropské unie 

upravujícím evropský ochranný příkaz 42) a obsahuje 

náležitosti v něm uvedené. 

 

(3) Přichází-li ohledně ochranného příkazu vůči 

témuž členskému státu v úvahu postup podle hlavy IV nebo 

hlavy IX, justiční orgán přednostně postupuje podle 

ustanovení těchto hlav. 

 

(4) Evropský ochranný příkaz nebo rozhodnutí  

o zamítnutí žádosti chráněné osoby o jeho vydání justiční 

orgán doručí chráněné osobě. Proti rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o vydání evropského ochranného příkazu může 

chráněná osoba podat stížnost. 

 

(5) Byl-li ochranný příkaz změněn nebo zrušen, 

justiční orgán, který vydal evropský ochranný příkaz, jej 

odpovídajícím způsobem změní nebo jej odvolá. Změněný 

evropský ochranný příkaz justiční orgán doručí příslušnému 

orgánu jiného členského státu a o této změně vyrozumí též 

chráněnou osobu. O odvolání evropského ochranného příkazu 

čl. 13 odst. 1 

až 5 

 

justiční či rovnocenný orgán nebo orgány jsou 

podle jeho vnitrostátního práva příslušné vydávat 

a uznávat evropský ochranný příkaz v souladu s 

touto směrnicí, je-li daný členský stát vydávajícím 

nebo vykonávajícím státem.  

2. Komise zpřístupní obdržené informace všem 

členským státům. Členské státy informují Komisi 

o veškerých změnách informací uvedených v 

odstavci 1. 

Článek 5 

Nezbytnost existence ochranného opatření 

podle vnitrostátního práva 

Evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, 

pokud bylo ve vydávajícím státě již přijato 

ochranné opatření ukládající osobě, která 

představuje nebezpečí, jeden nebo více z těchto 

zákazů nebo omezení:  

a) zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo 

vymezených oblastí, kde chráněná osoba pobývá 

nebo které navštěvuje;  

b) zákaz nebo omezení kontaktů, v jakékoli formě, 

s chráněnou osobou, včetně kontaktů 

prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné 

pošty, faxem či jakýmikoli jinými prostředky; 

nebo  

c) zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se 

chráněné osobě blíže než na předepsanou 

vzdálenost. 

Článek 6 

Vydání evropského ochranného příkazu 

1. Evropský ochranný příkaz může být vydán, 

pokud se chráněná osoba rozhodne pobývat, nebo 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

justiční orgán vyrozumí chráněnou osobu a příslušný orgán 

jiného členského státu. 

 

již pobývá, v jiném členském státě, nebo pokud se 

chráněná osoba rozhodne se zdržovat, nebo se již 

zdržuje v jiném členském státě. Při rozhodování o 

vydání evropského ochranného příkazu zohlední 

příslušný orgán ve vydávajícím státě mimo jiné 

dobu či doby, po které se chráněná osoba hodlá 

zdržovat ve vydávajícím státě, a závažnost potřeby 

ochrany.  

2. Justiční či rovnocenný orgán vydávajícího státu 

může vydat evropský ochranný příkaz pouze na 

žádost chráněné osoby a po ověření, že ochranné 

opatření splňuje požadavky stanovené v článku 5.  

3. Chráněná osoba může podat žádost o vydání 

evropského ochranného příkazu buď příslušnému 

orgánu vydávajícího státu, nebo příslušnému 

orgánu vykonávajícího státu. Jestliže se žádost 

podává ve vykonávajícím státě, předá tamní 

příslušný orgán tuto žádost co nejdříve 

příslušnému orgánu vydávajícího státu.  

… 

7. Je-li žádost o vydání evropského ochranného 

příkazu zamítnuta, informuje příslušný orgán 

vydávajícího státu chráněnou osobu o jakýchkoli 

použitelných opravných prostředcích proti 

takovému rozhodnutí, které jsou dostupné podle 

jeho vnitrostátního práva. 

Článek 7 

Forma a obsah evropského ochranného příkazu 

Evropský ochranný příkaz se vydává v souladu  

s formulářem uvedeným v příloze I této směrnice. 

Musí obsahovat zejména tyto informace:  

a) totožnost a státní příslušnost chráněné osoby, 

jakož i totožnost a státní příslušnost opatrovníka či 
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vení 
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písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

zástupce, je- li chráněná osoba nezletilá nebo nemá-

li způsobilost k právním úkonům;  

b) datum, od kterého chráněná osoba hodlá pobývat 

nebo se zdržovat ve vykonávajícím státě, a doba 

nebo doby pobytu, jsou-li známy;  

c) jméno, adresu, číslo telefonu a faxu a adresu 

elektronické pošty příslušného orgánu vydávajícího 

státu;  

d) určení (například prostřednictvím čísla a data) 

právního aktu obsahujícího ochranné opatření, na 

jehož podkladě byl vydán evropský ochranný příkaz;  

e) souhrn skutečností a okolností, které vedly  

k přijetí ochranného opatření ve vydávajícím státě;  

f) zákazy nebo omezení uložené v ochranném 

opatření, které je základem pro evropský ochranný 

příkaz, osobě, která představuje nebezpečí, doba 

jejich trvání a označení sankce, existuje-li, v případě 

porušení příslušného zákazu nebo omezení;  

g) použití technického zařízení, existuje-li, které 

bylo poskytnuto chráněné osobě nebo osobě, která 

představuje nebezpečí, jakožto prostředek k posílení 

ochranného opatření;  

h) totožnost a státní příslušnost osoby, která 

představuje nebezpečí, jakož i její kontaktní údaje;  

i) skutečnost, zda byla chráněné osobě nebo osobě, 

která představuje nebezpečí, poskytnuta bezplatná 

právní pomoc ve vydávajícím státě, pokud je tato 

skutečnost známa příslušnému orgánu vydávajícího 

státu bez dalšího zjišťování; 

j) v případě potřeby popis dalších okolností, které by 

mohly mít vliv na posouzení nebezpečí, jemuž je 

chráněná osoba vystavena;  

k) výslovné uvedení případné skutečnosti, že 
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apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 

2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních 

dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 

2009/829/SVV již byly postoupeny státu dohledu, 

je-li odlišný od státu vykonání evropského 

ochranného příkazu, a určení orgánu uvedeného 

státu příslušného pro výkon tohoto rozsudku nebo 

rozhodnutí. 

 

Článek 13 

Příslušnost ve vydávajícím státě 

1. Příslušný orgán vydávajícího státu má výlučnou 

příslušnost k přijímání rozhodnutí týkajících se:  

a) obnovení, přezkumu, změny, zrušení a odvolání 

ochranného opatření a následně i evropského 

ochranného příkazu;  

2. Na rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 se 

použije právo vydávajícího státu. 

3. Pokud rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového 

rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o 

opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového 

rozhodnutí 2009/829/SVV byly jinému členskému 

státu již postoupeny, nebo jsou-li postoupeny po 

vydání evropského ochranného příkazu, následná 

rozhodnutí, jak stanovují uvedená rámcová 

rozhodnutí, se přijímají v souladu s příslušnými 

ustanoveními uvedených rámcových rozhodnutí. 

4. Je-li ochranné opatření součástí rozsudku ve 

smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 

2008/947/SVV, který byl po vydání evropského 

ochranného příkazu postoupen nebo je postupován 

do jiného členského státu, a příslušný orgán státu 

dohledu přijal další rozhodnutí týkající se 
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písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

povinností a příkazů obsažených v ochranném 

opatření v souladu se článkem 14 uvedeného 

rámcového rozhodnutí, příslušný orgán 

vydávajícího státu na tomto základě ochranný 

příkaz přiměřeně obnoví, přezkoumá, změní, zruší 

nebo odvolá. 

5. Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně 

informuje příslušný orgán vykonávajícího státu o 

jakémkoli rozhodnutí přijatém v souladu s odstavci 

1 nebo 4.  

.. 

Část první, 

§ 355 
§ 355 

Zaslání evropského ochranného příkazu do jiného 

členského státu 

                (1) Justiční orgán, který vydal evropský ochranný 

příkaz, jej zašle příslušnému orgánu jiného členského státu,  

ve kterém se chráněná osoba zdržuje nebo má bydliště nebo  

ve kterém se zamýšlí zdržovat anebo mít bydliště, za účelem 

jeho uznání a přijetí návazných opatření.  

(2) Evropský ochranný příkaz zašle justiční orgán 

příslušnému orgánu jiného členského státu přeložený do 

úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků tohoto 

členského státu, nebo do jazyka, v němž jej tento členský stát 

podle svého prohlášení40) přijímá.  

               (3) Na žádost příslušného orgánu jiného členského 

státu poskytne justiční orgán dodatkové informace a doplnění 

potřebná pro účely uznání evropského ochranného příkazu  

a přijetí návazných opatření. 

 

32011L0099 čl. 6 odst. 1 

čl. 8 odst.1 

čl. 9 odst. 4 

čl. 17 odst. 1  

a 3 

 

 

 

 

 

Článek 6 

Vydání evropského ochranného příkazu 

1. Evropský ochranný příkaz může být vydán, 

pokud se chráněná osoba rozhodne pobývat, nebo 

již pobývá, v jiném členském státě, nebo pokud se 

chráněná osoba rozhodne se zdržovat, nebo se již 

zdržuje v jiném členském státě. Při rozhodování o 

vydání evropského ochranného příkazu zohlední 

příslušný orgán ve vydávajícím státě mimo jiné 

dobu či doby, po které se chráněná osoba hodlá 

zdržovat ve vydávajícím státě, a závažnost potřeby 

ochrany.  

.. 

Článek 8 

Postup předávání 

1. Předává-li příslušný orgán vydávajícího státu 

příslušnému orgánu vykonávajícího státu evropský 

ochranný příkaz, učiní tak jakýmkoli způsobem 

umožňujícím vyhotovení písemného záznamu, aby 

se mohl příslušný orgán vykonávajícího státu 
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písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

přesvědčit o jeho pravosti. Veškerý úřední styk 

rovněž probíhá přímo mezi těmito příslušnými 

orgány.  

Článek 9 

Opatření ve vykonávajícím státě 

4. Pokud se příslušný orgán vykonávajícího státu 

domnívá, že informace předané spolu s evropským 

ochranným příkazem podle článku 7 jsou neúplné, 

neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán 

vydávajícího státu jakýmkoli způsobem 

umožňujícím vyhotovení písemného záznamu a 

stanoví mu přiměřenou lhůtu k poskytnutí 

chybějících informací. 

Článek 17 

Jazyky 

1. Evropský ochranný příkaz musí být příslušným 

orgánem vydávajícího státu přeložen do úředního 

jazyka nebo jednoho z úředních jazyků 

vykonávajícího státu.  

…. 

3. Každý členský stát může v okamžiku přijetí této 

směrnice nebo později uvést v prohlášení, které 

uloží u Komise, že přijme překlad do jednoho 

nebo více dalších úředních jazyků Unie. 

Část první, 

§ 356 § 356 

Důsledky zaslání evropského ochranného příkazu do 

jiného členského státu 

 (1) Uznání evropského ochranného příkazu 

orgánem jiného členského státu a přijetí návazných opatření 

nebrání výkonu ochranného příkazu, na jehož základě byl 

32011L0099 Čl. 13 odst. 1 

až 5 

bod 26 

preambule 

Článek 13 

Příslušnost ve vydávajícím státě 

1. Příslušný orgán vydávajícího státu má výlučnou 

příslušnost k přijímání rozhodnutí týkajících se:  

a) obnovení, přezkumu, změny, zrušení a odvolání 

ochranného opatření a následně i evropského 

ochranného příkazu;  
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Poznámka 

 

evropský ochranný příkaz vydán.  

                   (2) Pokud orgán jiného členského státu, který 

uznal evropský ochranný příkaz a přijal návazné opatření, 

vyrozumí justiční orgán o tom, že ohrožující osoba porušila 

toto návazné opatření, postupuje se obdobně jako v případě, 

že by ohrožující osoba porušila podmínky stanovené 

ochranným příkazem na území České republiky, nebyl-li 

výkon ochranného příkazu předán do některého z členských 

států. 

 (3) Justiční orgán neprodleně vyrozumí příslušný 

orgán jiného členského státu o jakémkoli rozhodnutí, opatření 

nebo skutečnostech, v jejichž důsledku nelze pokračovat  

ve výkonu opatření přijatých jiným členským státem na 

základě uznaného evropského ochranného příkazu.“.  

 

b) uložení opatření spojeného s odnětím svobody v 

důsledku porušení ochranného opatření za 

předpokladu, že se ochranné opatření uplatňovalo na 

základě rozsudku ve smyslu článku 2 rámcového 

rozhodnutí 2008/947/SVV nebo na základě 

rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 

rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV.  

2. Na rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 se 

použije právo vydávacího státu. 

3. Pokud rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového 

rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí  

o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 

rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV byly jinému 

členskému státu již postoupeny, nebo jsou-li 

postoupeny po vydání evropského ochranného 

příkazu, následná rozhodnutí, jak stanovují 

uvedená rámcová rozhodnutí, se přijímají v 

souladu s příslušnými ustanoveními uvedených 

rámcových rozhodnutí. 

4. Je-li ochranné opatření součástí rozsudku ve 

smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 

2008/947/SVV, který byl po vydání evropského 

ochranného příkazu postoupen nebo je postupován 

do jiného členského státu, a příslušný orgán státu 

dohledu přijal další rozhodnutí týkající se 

povinností a příkazů obsažených v ochranném 

opatření v souladu se článkem 14 uvedeného 

rámcového rozhodnutí, příslušný orgán 

vydávajícího státu na tomto základě ochranný 

příkaz přiměřeně obnoví, přezkoumá, změní, zruší 

nebo odvolá.  

5. Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně 

informuje příslušný orgán vykonávajícího státu o 

jakémkoli rozhodnutí přijatém v souladu s 
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Poznámka 

 

odstavci 1 nebo 4. 

 (26) preambule 

V rámci spolupráce mezi orgány zapojenými do 

zajištění ochrany chráněné osoby by měl příslušný 

orgán vykonávajícího státu sdělit příslušnému 

orgánu vydávajícího státu jakékoli porušení 

opatření přijatých ve vykonávajícím státě za 

účelem výkonu evropského ochranného příkazu. 

Toto sdělení by mělo umožnit příslušnému orgánu 

vydávajícího státu urychleně rozhodnout  

o jakékoli vhodné reakci ohledně ochranného 

opatření uloženého v jeho státě vůči osobě, která 

představuje nebezpečí. Taková reakce může 

zahrnovat, je-li to vhodné, uložení trestu odnětí 

svobody namísto opatření nezahrnujícího odnětí 

svobody, které bylo původně přijato například 

jako alternativa k předběžnému zadržení nebo jako 

důsledek podmíněného trestu. Rozumí se, že 

takové rozhodnutí, jelikož neukládá trest ex novo 

ve vztahu k novému trestnému činu, není v 

rozporu s možností, že vykonávající stát případně 

uloží sankce v případě porušení opatření přijatých 

za účelem výkonu evropského ochranného 

příkazu. 

Část čtvrtá 

§ 14 odst. 

8 

§ 14 

(8) Justiční orgán vydá evropský ochranný příkaz za 

podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních. 

32011L0099 čl. 6 odst. 5 
Článek 6 

Vydání evropského ochranného příkazu 

5. Pokud příslušný orgán přijme ochranné opatření 

obsahující jeden nebo více zákazů nebo omezení 

uvedených v článku 5, uvědomí jakýmkoli 

vhodným způsobem v souladu s postupy podle 

svého vnitrostátního práva chráněnou osobu  

o možnosti požádat o evropský ochranný příkaz, 

pokud se tato osoba rozhodne odejít do jiného 

členského státu, a o základních podmínkách pro 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

podání takové žádosti. Tento orgán chráněné 

osobě poradí, aby žádost podala ještě předtím, než 

opustí území vydávajícího státu. 

Část pátá 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 

 

  

32011L0099  čl. 21 odst. 1 Článek 21 

Provádění 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní  

a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu 

s touto směrnicí nejpozději do 11. ledna 2015. 

Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

 

 
 

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut  

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část třetí, 

Díl 8,  

§ 88a odst. 

2 a 6 

§ 88a 

  

 

(2) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému 

peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění, které lze při 

splnění podmínek stanovených zákonem o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních zaslat jinému 

členskému státu k uznání a výkonu postupem podle části páté 

hlavy VI dílu 2 části páté zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních, je pravomocné rozhodnutí 

soudu, kterým bylo uloženo peněžité opatření, nebo kterým 

byl nařízen podmíněně odložený výkon peněžitého opatření 

anebo kterým bylo rozhodnuto o povinnosti odsouzeného 

32005F0214 

 

 

čl. 1 písm. a) 

bod i), písm. b) 

a c) 

čl. 9 odst. 1 

 Článek 1 

Definice  

1. Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

a) "rozhodnutím" pravomocné rozhodnutí požadující úhradu peněžitého trestu 

nebo pokuty fyzickou nebo právnickou osobou, jestliže takto rozhodl: 

i) soud vydávajícího státu ve vztahu k trestnému činu podle práva vydávajícího 

státu, 

… 

b) "peněžitým trestem nebo pokutou" povinnost uhradit: 

i) peněžitou částku uloženou rozhodnutím na základě odsouzení za trestný čin 

nebo přestupek, 

ii) náhradu ve prospěch obětí, uloženou stejným rozhodnutím, přičemž oběť 

nemusí v daném řízení uplatnit žádné občanskoprávní nároky a soud jedná v 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

mladistvého k náhradě nákladů trestního řízení ve prospěch 

státu, jakož i rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, 

kterým byla mladistvému v trestním řízení uložena pořádková 

pokuta. 

…. 

 (6) Při výkonu rozhodnutí jiného členského státu 

směřujícího vůči mladistvému, jež bylo uznáno postupem 

podle části páté hlav IV, VI, VIII a IX zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, se postupuje podle 

tohoto zákona a podle trestního řádu. 

 

rámci výkonu své trestní pravomoci, 

iii) peněžitou částku na náklady na soudní nebo správní řízení vedoucí k 

rozhodnutí, 

iv) peněžitou částku do veřejného fondu nebo organizace na podporu obětí, 

uloženou stejným rozhodnutím. 

Peněžitý trest nebo pokuta nezahrnují: 

- příkazy k zabrání nebo propadnutí nástrojů trestného činu nebo výnosů z 

trestné činnosti, 

- příkazy občanskoprávní povahy, které vyplývají z nároků na náhradu škody a 

uvedení do původního stavu a které jsou vykonatelné v souladu s rozhodnutím 

Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání    

a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [5]; 

 

Článek 9 

Právo rozhodné pro výkon 

1. Aniž je dotčen odstavec 3 a článek 10, řídí se výkon rozhodnutí právem 

vykonávajícího státu stejným způsobem jako u peněžitého trestu nebo pokuty 

uložené vykonávajícím státem. Pouze orgány vykonávajícího státu jsou 

příslušné rozhodnout o postupech pro výkon rozhodnutí a stanovit veškerá  

s tím související opatření, včetně důvodů pro ukončení výkonu. 

 

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část třetí, 

Díl 8 

§ 88a odst. 

3 

§ 88a 

… 

(3) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému 

propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných 

32006F0783 

 

Čl. 2  Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí: 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

majetkových hodnot, které lze při splnění podmínek 

stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci  

ve věcech trestních zaslat jinému členskému státu k uznání  

a výkonu postupem podle části páté hlavy VII dílu 2 zákona  

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je 

pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo uloženo  

a) trestní opatření propadnutí majetku,  

b) trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty,  

c) propadnutí náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti,  

d) ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové 

hodnoty, nebo 

e) zabrání náhradní hodnoty za výnos z trestné činnosti. 

a) "vydávajícím státem" se rozumí členský stát, v němž soud v rámci 

trestního řízení vydal příkaz ke konfiskaci; 

b) "vykonávajícím státem" se rozumí členský stát, jemuž byl příkaz ke 

konfiskaci předán pro účely jeho výkonu; 

c) "příkazem ke konfiskaci" se rozumí pravomocný trest nebo opatření 

nařízené soudem následující po řízení, které se týká jednoho nebo více 

trestných činů a které vede k trvalému odnětí majetku; 

d) "majetkem" se rozumí jakýkoli majetek, hmotný nebo nehmotný, 

movitý nebo nemovitý, a právní listiny a dokumenty dokládající nárok na 

tento majetek nebo právo k tomuto majetku, o kterém soud vydávajícího 

státu rozhodl, že 

i) je výnosem z trestného činu nebo celkově nebo částečně hodnotě 

takového výnosu odpovídá, 

nebo 

ii) je nástrojem takového trestného činu, 

nebo 

iii) podléhá konfiskaci vyplývajícímu z toho, že vydávající stát použije 

některou z rozšířených konfiskačních pravomocí uvedených v čl. 3 odst. 

1 a 2 rámcového rozhodnutí 2005/212/SVV, nebo 

iv) podléhá konfiskaci podle jiných ustanovení vztahujících se k 

rozšířeným konfiskačním pravomocím podle práva vydávajícího státu; 

e) "výnosy" se rozumí všechny ekonomické výhody pocházející z 

trestných činů. Tato výhoda může spočívat ve veškerém majetku v 

jakékoli podobě; 

f) "nástroji" se rozumí jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo 

určený k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více 

trestných činů; 

g) "kulturní statky, jež jsou součástí národního kulturního dědictví" se 

vymezují podle čl. 1 odst. 1 směrnice Rady 93/7/EHS ze dne 15. března 

1993 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území 

členského státu; 
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Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 
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h) pokud trestní řízení vedoucí k příkazu ke konfiskaci zahrnuje základní 

trestný čin a rovněž praní peněz, rozumí se "trestným činem" podle čl. 8 

odst. 2 písm. f) základní trestný čin. 

 

 

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 
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část třetí, 

Díl 8 

§ 88a odst. 

4 a 6 

                                      § 88a 

… 

(4) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému sankci 

spojenou se zbavením osobní svobody, které lze při splnění 

podmínek stanovených zákonem o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních zaslat jinému členskému státu 

k uznání a výkonu postupem podle části páté hlavy VIII dílu 2 

zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 

je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bylo uloženo trestní 

opatření nepodmíněného odnětí svobody nebo bylo 

rozhodnuto o výkonu jeho zbytku, včetně případů, kdy bylo 

rozhodnuto o výkonu podmíněně odloženého trestního 

opatření odnětí svobody, o výkonu náhradního trestního 

opatření odnětí svobody za nevykonané trestní opatření 

domácího vězení nebo peněžité trestní opatření, nebo kterým 

bylo na nepodmíněné odnětí svobody přeměněno trestní 

opatření obecně prospěšných prací, nebo kterým byla uložena 

zabezpečovací detence, ústavní ochranné léčení nebo ochranná 

výchova. 

.. 

32008F0909 

 

čl. 1 písm. a) a 

b) 

čl. 17 

Článek 1 

Definice 

 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

a) "rozsudkem" pravomocné rozhodnutí nebo příkaz soudu vydávajícího 

státu ukládající trest fyzické osobě; 

b) "trestem" trest odnětí svobody nebo opatření spojené se zbavením 

osobní svobody uložené na dobu určitou nebo neurčitou na základě 

trestního řízení jako důsledek trestného činu; 

 

Článek 17 

Právo rozhodné pro výkon 

 

1. Výkon trestu se řídí právem vykonávajícího státu. Pouze orgány 

vykonávajícího státu jsou příslušné rozhodovat s výhradou odstavců 2 a 3 

o postupech pro výkon trestu a stanovit veškerá s tím související opatření, 

včetně důvodů pro předčasné nebo podmíněné propuštění. 
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Ustano-

vení 
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odst., 

písm., 

apod.) 
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(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

(6) Při výkonu rozhodnutí jiného členského státu směřujícího 

vůči mladistvému, jež bylo uznáno postupem podle části páté 

hlav IV, VI, VIII a IX zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních, se postupuje podle tohoto 

zákona a podle trestního řádu. 

 

 

 

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 
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustano-

vení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

 

Část třetí, 

Díl 8 

§ 88a odst. 

5 a 6 

                                      § 88a 

… 

(5) Rozhodnutím ukládajícím mladistvému sankci 

nespojenou se zbavením osobní svobody, dohled nebo 

omezení anebo povinnosti, které lze při splnění podmínek 

stanovených zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve 

věcech trestních zaslat jinému členskému státu k uznání  

a výkonu postupem podle části páté hlavy IX dílu 2 zákona  

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, je 

pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl mladistvému, vůči 

němuž bylo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření, 

jemuž byl podmíněně odložen výkon trestního opatření odnětí 

svobody nebo který byl podmíněně propuštěn z výkonu 

trestního opatření odnětí svobody, uložen dohled probačního 

úředníka, povinnost podrobit se probačnímu programu, 

výchovná povinnost nebo výchovné omezení, a pravomocné 

rozhodnutí soudu, kterým bylo mladistvému uloženo trestní 

32008F0947 

 

 

čl. 2 odst. 1 až 

7 

čl. 13 odst. 1 

 

Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí: 

1) "rozsudkem" pravomocné rozhodnutí nebo příkaz soudu vydávajícího státu, 

který stanoví, že fyzická osoba spáchala trestný čin, a ukládá jí 

a) trest odnětí svobody nebo opatření spojené se zbavením osobní svobody, 

pokud bylo na základě tohoto rozsudku nebo následného rozhodnutí o probaci 

rozhodnuto o jejím podmíněném propuštění; 

b) podmíněný trest; 

c) podmíněné odsouzení; 

d) alternativní trest; 

2) "podmíněným trestem" trest odnětí svobody nebo opatření spojené se 

zbavením osobní svobody, jejichž výkon se při vynesení rozsudku zcela nebo 

částečně podmíněně odkládá za současného uložení jednoho nebo více 

probačních opatření. Tato probační opatření mohou být stanovena buď v 

samotném rozsudku nebo v samostatném rozhodnutí o probaci vydaném 
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opatření domácího vězení, obecně prospěšných prací, zákazu 

činnosti, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 

společenské akce nebo ambulantní ochranné léčení. 

.. 

(6) Při výkonu rozhodnutí jiného členského státu směřujícího 

vůči mladistvému, jež bylo uznáno postupem podle části páté 

hlav IV, VI, VIII a IX zákona o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních, se postupuje podle tohoto 

zákona a podle trestního řádu. 

 

příslušným orgánem; 

3) "podmíněným odsouzením" rozsudek, kterým se podmíněně upouští od 

potrestání za současného uložení jednoho či více probačních opatření nebo 

kterým se ukládá jedno nebo více probačních opatření namísto trestu odnětí 

svobody nebo opatření spojeného se zbavením osobní svobody. Tato probační 

opatření mohou být stanovena buď v samotném rozsudku, nebo v samostatném 

rozhodnutí o probaci vydaném příslušným orgánem; 

4) "alternativním trestem" jiný trest než trest odnětí svobody, opatření spojené 

se zbavením osobní svobody nebo peněžitý trest či pokuta, ukládající povinnost 

nebo příkaz; 

5) "rozhodnutím o probaci" rozsudek nebo pravomocné rozhodnutí příslušného 

orgánu vydávajícího státu přijaté na základě rozsudku, 

a) jímž je rozhodnuto o podmíněném propuštění nebo 

b) jež ukládá probační opatření; 

6) "podmíněným propuštěním" pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu 

nebo vyplývající z vnitrostátního práva o předčasném propuštění odsouzené 

osoby po výkonu části trestu odnětí svobody nebo opatření spojeného se 

zbavením osobní svobody za současného uložení jednoho nebo více probačních 

opatření; 

7) "probačním opatřením" povinnosti a příkazy uložené příslušným orgánem 

fyzické osobě v souladu s vnitrostátním právem vydávajícího státu v souvislosti 

s podmíněným trestem, podmíněným odsouzením nebo podmíněným 

propuštěním; 

.. 

Článek 13 

Rozhodné právo 

1. Dohled nad probačními opatřeními a alternativními tresty a jejich výkon se 

řídí právem vykonávajícího státu. 

.. 

 

 

Číslo předpisu EU  (kód 

celex) 

Název předpisu EU 

 

 

32011L0099 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu. 
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32009F0829 

 

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.  

32005F0214 Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut. 

32006F0783 
 

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci. 

 

32008F0909 

 

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. 

 

32008F0947 

 

 

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. 
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