
 

ZÁKON 

 

ze dne          2017, 

 

kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve 

znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 14 odst. 1 písm. b) se za slova „řízení o předání“ vkládají slova „z České 

republiky“ a za slova „hlavy II“ se vkládají slova „dílů 3 a 4“. 

 

2. V § 83 odst. 1 se text „odst. 5“ nahrazuje textem „odst. 6“ a text „odst. 6“ se 

nahrazuje textem „odst. 7“. 

 

3. V § 193 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod 

čarou č. 43 zní: 

 

„(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 eviduje na žádost advokáta Česká advokátní komora v seznamu 

advokátů nebo seznamu evropských advokátů. 

_____________ 
43)  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.“. 

 

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10. 
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4. V § 203 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 

„(5) Je-li vyžadujícím státem členský stát, pro který je závazný právní předpis 

Evropské unie upravující právo na přístup k obhájci43), poučí státní zástupce bez 

zbytečného odkladu po zahájení předběžného šetření o právech uvedených v § 204 odst. 3 

větách první a druhé rovněž osobu, o jejíž předání jde, omezenou na svobodě z jiného 

důvodu než zadržení; ustanovení § 204 odst. 3 věty třetí se použije obdobně.“. 

 

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10. 

 

5. V § 203 odst. 10, § 205 odst. 5, § 208 odst. 2 a 5 a v § 210 odst. 6 se číslo „8“ 

nahrazuje číslem „9“. 

 

6. V § 204 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

 „(3) Je-li vyžadujícím státem členský stát, pro který je závazný právní předpis 

Evropské unie upravující právo na přístup k obhájci43), státní zástupce nebo policejní 

orgán, který provedl zadržení, poučí zadrženou osobu již v průběhu zadržení o tom, že 

nemá-li v trestním řízení ve vyžadujícím státě, v němž byl nebo by mohl být vydán 

evropský zatýkací rozkaz, obhájce, má právo zvolit si v souladu s právem vyžadujícího 

státu obhájce za účelem poskytování pomoci obhájci zvolenému nebo ustanovenému pro 

řízení podle tohoto dílu. Zadrženou osobu poučí rovněž o tom, že prohlásí-li, že si přeje 

práva podle věty první využít, vyžadující stát je jí povinen poskytnout informace, které jí 

zvolení obhájce za tímto účelem usnadní. Prohlásí-li zadržená osoba, že si přeje využít 

práva podle věty první, státní zástupce o tom neprodleně informuje příslušný orgán 

vyžadujícího státu a informace, které obdrží od příslušného orgánu vyžadujícího státu za 

účelem uplatnění práva podle věty první, poskytne bez zbytečného odkladu zadržené 

osobě. Ustanovením tohoto odstavce není dotčen běh lhůt podle § 209.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.  

 

7. V § 205 odst. 2 písm. a), § 215 odst. 4 a 5 a v § 225 odst. 1 se číslo „5“ 

nahrazuje číslem „6“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna trestního řádu 

 

Čl. II 

 

Zákon 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 
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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. …/2016 Sb., zákona č. …/2017 Sb., zákona č. …/2017 Sb. a zákona č. …/2017 

Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 33 odst. 5 se slova „ , v případě, že bude vzat do vazby“ zrušují. 

 

2. V § 69 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  

 

„(4) Zatčená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez přítomnosti třetí 

osoby a radit se s ním již v průběhu zatčení. Zatčená osoba má dále právo na své náklady 

komunikovat prostřednictvím písemných sdělení nebo telefonu s osobou, kterou sama určí, 

je-li to technicky možné a pokud to okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to dosažení 

účelu trestního řízení nebo nebrání-li tomu zájem na ochraně oběti; tato komunikace 

podléhá kontrole. Zatčený cizinec má právo, aby byl o jeho zatčení vyrozuměn konzulární 

úřad státu, jehož je občanem, a právo na komunikaci s tímto konzulárním úřadem. Nemá-li 

zatčený cizinec dostatek finančních prostředků, komunikace s konzulárním úřadem se mu 

umožní bezplatně. O těchto právech je třeba zatčenou osobu poučit a poskytnout jí plnou 

možnost jejich uplatnění.“. 

 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7. 

 

3. V § 76 odstavec 6 zní: 

 

„(6) Zadržený podezřelý má právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jeho 

výslechu podle odstavce 3, ledaže je obhájce ve lhůtě uvedené v odstavci 4 

nedosažitelný.“. 
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4. Za § 76a se vkládá nový § 76b, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 76b 

Práva zadržené osoby 

 

Zadržená osoba má právo zvolit si obhájce, mluvit s ním bez přítomnosti třetí osoby 

a radit se s ním již v průběhu zadržení. Zadržená osoba má dále právo na své náklady 

komunikovat prostřednictvím písemných sdělení nebo telefonu s osobou, kterou sama určí, 

je-li to technicky možné a pokud to okolnosti umožňují, zejména neohrozí-li to dosažení 

účelu trestního řízení nebo nebrání-li tomu zájem na ochraně oběti; tato komunikace 

podléhá kontrole. Zadržený cizinec má právo, aby byl o jeho zadržení vyrozuměn 

konzulární úřad státu, jehož je občanem, a právo na komunikaci s tímto konzulárním 

úřadem. Nemá-li zadržený cizinec dostatek finančních prostředků, komunikace 

s konzulárním úřadem se mu umožní bezplatně. O těchto právech je třeba zadrženou osobu 

poučit a poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění.“. 

 

5. V § 202 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná 

část ustanovení, která zní: „na to a na jiné následky nedostavení (§ 66 a 90) musí 

být obžalovaný v předvolání upozorněn.“. 

 

 

6. Za § 466 se vkládá nový § 466a, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní: 

 

„§ 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 přítomen při 

trestním řízení před soudem.“. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o výkonu vazby 

 

Čl. III 

 

V § 13a odst. 1 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 52/2004 

Sb. a zákona č. 276/2013 Sb., se slovo „Obviněnému“ nahrazuje slovem „Obviněný“ a 

slova „se zpravidla umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.4b)“ se nahrazují 

slovy „má právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou v době vymezené 

vnitřním řádem vazební věznice; toto právo lze omezit pouze v odůvodněných případech, 

zejména je-li to nutné k ochraně bezpečnosti nebo práv jiných osob.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže 

 

Čl. IV 

 

V § 46 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 

a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže), ve znění zákona č. …/2017 Sb., se na konci odstavce 2 doplňují věty 

„Namísto zákonného zástupce nebo opatrovníka, kteří nemohou mladistvého zastupovat 

pro střet zájmů, se vyrozumí, je-li to v zájmu mladistvého, opatrovník ustanovený podle § 

43 odst. 2. Zaměstnavatel mladistvého se vyrozumí pouze, prohlásí-li mladistvý, popřípadě 

jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, že s takovým vyrozuměním souhlasí.“. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. V 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení. 
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