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V. 
 

PLATNÁ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLŇKŮ 
 

Změna zákona o státním zastupitelství 
(ve znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o zpracování osobních údajů a návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) 

  
§ 4 

(1) Státní zastupitelství v rozsahu, za podmínek a způsobem stanoveným zákonem 
a v případě uvedeném v písmenu a) též přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného 
žalobce, (dále jen „nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce“) 
a) je orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající z trestního řádu,  
b) vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, 

trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní 
výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní 
svoboda,  

c) působí v jiném než trestním řízení,  
d) vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon.  

(2) Státní zastupitelství se v souladu se svou zákonem stanovenou působností podílí 
na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.  
 

Poskytování informací  
§ 12g 

(1) Státní zastupitelství si vzájemně poskytují informace, které potřebují k plnění svých 
úkolů; má-li být informace poskytnuta na žádost, v žádosti o poskytnutí informace se 
vždy uvede důvod vyžádání informace. Informací se pro tyto účely rozumí údaje o postupu 
státního zastupitelství při výkonu jeho působnosti v určité věci a údaje, které v této souvislosti 
státní zastupitelství zjistilo. S právem vyžadovat informace není spojeno právo jakkoliv 
zasahovat do postupu ve věci, v níž se informace vyžadují, nejde-li současně o výkon dohledu 
nebo výkon oprávnění nejvyššího státního zástupce podle tohoto zákona.  

(2) V trestním řízení se informace podle odstavce 1 po nezbytně nutnou dobu 
neposkytne, lze-li důvodně předpokládat, že by její poskytnutí ohrozilo podstatné 
národní bezpečnostní zájmy, průběh trestního řízení nebo bezpečnost osob. O dočasném 
neposkytnutí informace sepíše státní zastupitelství, jež by informaci mělo poskytnout, 
záznam, který založí do spisu. 

(2) (3) Nejvyšší státní zastupitelství je při výkonu své působnosti oprávněno si vyžádat 
od kteréhokoli státního zastupitelství zvláštní zprávu o postupu státních zástupců při výkonu 
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působnosti státního zastupitelství anebo uložit tomuto státnímu zastupitelství, aby tak 
postupovalo ve vztahu k nejblíže nižším státním zastupitelstvím ve svém obvodu. Oprávnění 
vrchních a krajských státních zastupitelství vůči nejblíže nižším státním zastupitelstvím při 
výkonu dohledu nejsou tím dotčena.  

 
§ 12i 

Zpracovávání osobních údajů státním zastupitelstvím 
(1) Státní zastupitelství může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro výkon 

jeho působnosti. Osobní údaje může zpracovávat i k jinému účelu, než pro který byly 
původně shromážděny. 

(2) Státní zastupitelství může zpřístupňovat nebo předávat osobní údaje 
a) 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,  

b) orgánům a osobám provozujícím zařízení, ve kterém je podle zákonného oprávnění 
omezována osobní svoboda, jde-li o místa, kde státní zastupitelství v zákonem stanovených 
případech vykonává dozor, plní jiné úkoly vyplývající z právních předpisů nebo kam 
předává osobu, anebo osobám, které v takovém místě zajišťují výkon omezení osobní 
svobody, nebo 

c) soudům v souvislosti s jeho účastí v řízení při výkonu jiné než trestní působnosti 
a orgánům veřejné správy pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti. 

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

o jejich výkonu.  
(4) 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. 

(5) Osobní údaje vedené v centrální evidenci stíhaných osob se vymažou po uplynutí 
skartační lhůty spisu, ve kterém byl učiněn úkon, na základě kterého byl záznam osobních 
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údajů v centrální evidenci stíhaných osob proveden. 
 

§ 12j 
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje státnímu zastupitelství, evropskému žalobci 

a evropskému pověřenému žalobci pro výkon působnosti podle tohoto zákona a dalších 
právních předpisů  
a) ze základního registru obyvatel referenční údaje o subjektech údajů,  
b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích, a to 

v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí 
obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel3a),  

c) z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 
avšak nejsou uvedeny v písmenu b); pokud to umožňuje technický stav registru rodných 
čísel, poskytují se tyto údaje pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou referenční údaje o  
a) příjmení, 
b) jménu, popřípadě jménech, 
c) adrese místa pobytu, 
d) datu, místu a okrese narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datu, místu 

a státu, kde se narodil, 
e) datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

poskytne se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno 
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytne se 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) státním občanství, popřípadě více státních občanstvích. 
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o státních občanech České 

republiky a bývalých státních občanech, kteří pozbyli státní občanství České republiky, a to  
a) jméno, popřípadě jména, 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 občan 

narodil,  
e) rodné číslo,  
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 

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 ve 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  a 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 „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  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  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, jméno, 

popřípadě jména, příjmení a datum 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,  

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, poskytne 
se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
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r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který občan nepřežil, 

s) záznam o poskytnutí údajů.  
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou údaje o cizincích, kteří jsou 

obyvateli, a to  
a) jméno, popřípadě jména, 
b) příjmení, 
c) rodné číslo; pokud nebylo přiděleno, datum narození.  

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) rodné číslo, 
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, 
d) den, měsíc a rok narození, 
e) místo a okres narození; u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.  

 (6) Policie České republiky poskytuje státnímu zastupitelství, evropskému žalobci 
a evropskému pověřenému žalobci pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového 
informačního systému cizinců o cizincích údaje, a to  
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) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
g) druh a adresa místa pobytu, 
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
j) omezení ve svéprávnosti, 
k) správní vyhoštění a dobu, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
l) 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, 

m) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku 
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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, 

n) 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, 

o) 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, 

p) 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, 

q) 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 neposkytují, 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, 
r) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, 
s) 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,  

t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,  

u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,  

v) 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 
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nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo 
dítětem s povolením   k pobytu na území České republiky,  

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.  

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup 
 

§ 16a  
Přijímání a vyřizování podání  

(1) Podání se posuzuje podle jeho obsahu; lze je učinit písemně, telegraficky, telefaxem, 
dálnopisem, prostředky elektronické pošty nebo ústně do protokolu.  

(2) Z podání musí být patrno, kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho se 
ten, kdo je učinil, po státním zastupitelství domáhá. Nemá-li podání některou z uvedených 
náležitostí a není-li ani po upozornění ve stanovené lhůtě tím, kdo podání učinil, doplněno, 
státní zastupitelství je bez opatření založí. Anonymní podání se přešetřují jen tehdy, pokud 
obsahují dostatečné údaje pro to, aby jejich obsah bylo možno prověřit; jinak se podání 
bez opatření založí.  

(3) Není-li k vyřízení podání příslušné státní zastupitelství, jemuž bylo podání učiněno, 
a z obsahu podání vyplývá, že k jeho vyřízení je příslušné jiné státní zastupitelství nebo Úřad 
evropského veřejného žalobce, postoupí podání tomuto státnímu zastupitelství nebo Úřadu 
evropského veřejného žalobce a toho, kdo podání podal, o tom vyrozumí.  

(4) Není-li vyřízení podání v působnosti státního zastupitelství a k jeho vyřízení je 
příslušný jiný státní orgán, státní zastupitelství, jemuž bylo učiněno, neprodleně podání zašle 
tomu, kdo je učinil, a vyrozumí ho podle povahy věci o tom, na koho se má obrátit. Jestliže 
z obsahu podání příslušnost nevyplývá a jeho obsah zjevně nesouvisí s činností státního 
zastupitelství, státní zastupitelství o tom vyrozumí toho, kdo podání učinil, a podání založí.  

(5) Obsahuje-li podání potřebné náležitosti a jeho vyřízení je v působnosti státního 
zastupitelství, jemuž bylo učiněno, státní zastupitelství jeho důvodnost přezkoumá. Zjistí-li 
porušení zákona nebo jiného právního předpisu, přijme v rámci své působnosti příslušná 
opatření ke zjednání nápravy.  

(6) Po přezkoumání důvodnosti podání je státní zastupitelství povinno o způsobu vyřízení 
vyrozumět nejpozději do 2 měsíců od doručení podání nebo jeho vrácení vyšším státním 
zastupitelstvím toho, kdo je učinil; tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, pokud v jejím průběhu 
nelze získat podklady potřebné pro vyřízení podání, o tom je potřeba toho, kdo podání učinil, 
písemně vyrozumět.  

(7) Není-li ten, kdo podání učinil, se způsobem vyřízení spokojen, může požádat 
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o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství, jehož rozhodnutí v téže 
věci je konečné. O tom je třeba toho, kdo podání podal, vždy poučit. Pokud žádost 
o přezkoumání postupu státního zastupitelství obsahuje nové skutečnosti, jež by samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými mohly odůvodnit jiné posouzení věci, nejblíže vyšší státní 
zastupitelství vrátí věc nižšímu státnímu zastupitelství k opětovnému přezkoumání.  

(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nepoužijí na podání činěná státnímu zastupitelství 
podle zvláštního právního předpisu5e).  
 

§ 16b  
Stížnosti 

(1) Každý je oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství 
nebo na nevhodné chování státních zástupců, vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců 
státního zastupitelství; proti evropskému pověřenému žalobci lze podat stížnost 
na nevhodné chování.  

(2) K vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu 
zástupci, proti němuž stížnost směřuje; je též příslušný k vyřízení stížnosti směřující proti 
zaměstnanci státního zastupitelství nebo vyššímu úředníkovi, v jehož čele stojí. K vyřízení 
stížnosti směřující proti nejvyššímu státnímu zástupci je příslušný ministr spravedlnosti. 
Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení.  

(3) Ten, kdo je příslušný k vyřízení stížnosti, je povinen přešetřit skutečnosti ve stížnosti 
uvedené; vyžaduje-li to řádné prošetření stížnosti, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž 
stížnost směřuje, popřípadě požádá o vyjádření další osoby, které mohou přispět k objasnění 
věci. Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, sdělí stěžovateli 
v rámci vyrozumění o vyřízení stížnosti, jaká opatření byla přijata pro odstranění zjištěných 
závad.  

(4) Je-li v téže věci podána stejným stěžovatelem další stížnost, aniž by obsahovala nové 
skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá; na to je 
třeba stěžovatele v odpovědi na předchozí stížnost upozornit.  

(5) Na podávání a vyřizování stížností se jinak použijí ustanovení upravující podání 
státnímu zastupitelství s tím, že lhůtu 2 měsíců, uvedenou v § 16a odst. 6 nelze v tomto řízení 
překročit, a že k přezkoumání vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce nadřízený 
vedoucímu státnímu zástupci, který stížnost vyřizoval, a pokud stížnost vyřizoval nejvyšší 
státní zástupce nebo ministerstvo, ministr spravedlnosti.  
 

§ 22 
Dočasné zproštění výkonu funkce 

(1) Ministr spravedlnosti dočasně zprostí výkonu funkce státního zástupce, byl-li dočasně 
přidělen k ministerstvu nebo Justiční akademii podle § 19a odst. 1, a to na dobu tohoto 
dočasného přidělení. 

(2) Ministr spravedlnosti může dočasně zprostit výkonu funkce státního zástupce, 
a) který je trestně stíhán, a to do pravomocného skončení trestního stíhání, 
b) je-li kárně stíhán pro takové kárné provinění, pro které je možno uložit kárné opatření 
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odvolání z funkce, a to na dobu do skončení kárného řízení, 
c) bylo-li z důvodu uvedeného v § 26 zahájeno řízení o jeho nezpůsobilosti vykonávat funkci 

státního zástupce, a to na dobu do pravomocného skončení tohoto řízení. 
(3) Před dočasným zproštěním výkonu funkce státního zástupce, který je evropským 

pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem, informuje ministr spravedlnosti 
evropského nejvyššího žalobce.  

(3) (4) K dočasnému zproštění výkonu funkce státního zástupce dojde dnem, v němž bylo 
státnímu zástupci doručeno rozhodnutí o dočasném zproštění, není-li v rozhodnutí uveden den 
pozdější. 

(4) (5) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle odstavce 1 přísluší státnímu 
zástupci jeho dosavadní plat podle zvláštního právního předpisu5h). 

(5) (6) Proti rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce podle odstavce 2 písm. b) 
může státní zástupce do 5 pracovních dnů od jeho doručení podat námitky k soudu, 
příslušnému podle zvláštního právního předpisu ke kárnému řízení5i); podání námitek nemá 
odkladný účinek. 

 
§ 27 

Státní zástupce je odpovědný za kárné provinění. Evropský žalobce a evropský 
pověřený žalobce je odpovědný za kárné provinění v případech, ve kterých to nařízení 
o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce připouští; ustanovení této části se 
na evropského žalobce a evropského pověřeného žalobce použijí obdobně. 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE 

§ 34b 
(1) Ke dni jmenování státního zástupce do funkce evropského nejvyššího žalobce, 

evropského žalobce nebo evropského pověřeného žalobce je státní zástupce dočasně 
přidělen k Úřadu evropského veřejného žalobce. Dočasné přidělení trvá po dobu výkonu 
této funkce.   

(2) Ministr spravedlnosti po projednání s nejvyšším státním zástupcem a se 
souhlasem státního zástupce jmenovaného do funkce evropského pověřeného žalobce 
stanoví určité státní zastupitelství jako místo výkonu jeho funkce. 

§ 34c 
(1) Má se za to, že státní zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu 

funkce evropského pověřeného žalobce, je státním zastupitelstvím, u kterého je 
evropský pověřený žalobce činný.  

(2) Vedoucí státní zástupce stojící v čele státního zastupitelství, které bylo stanoveno 
jako místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce, je v rozsahu, v jakém to 
nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce připouští, evropskému 
pověřenému žalobci nadřízen.  
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(3) Úkolem správy státního zastupitelství je rovněž vytvářet podmínky k řádnému 
plnění úkolů evropského pověřeného žalobce.   

§ 34d 
(1) Oprávnění a povinnosti stanovené právními předpisy státnímu zástupci se 

považují za oprávnění a povinnosti stanovené i evropskému žalobci a evropskému 
pověřenému žalobci v rozsahu, v jakém to nařízení o zřízení Úřadu evropského 
veřejného žalobce připouští. 

(2) Evropský žalobce a evropský pověřený žalobce je oprávněn získávat informace 
z rejstříků, registrů, evidencí a databází ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako je 
získává státní zástupce pro účely trestního řízení. 

(3) Na poskytování informací mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského 
veřejného žalobce se § 12g odst. 1 a 2 použije obdobně. Na oprávnění ministra 
spravedlnosti požádat Úřad evropského veřejného žalobce o informaci o stavu řízení 
ve věci, ve které je Úřad evropského veřejného žalobce činný, se § 13 odst. 1 použije 
obdobně. 

§ 34e 
Spory o příslušnost mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského veřejného 

žalobce rozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství. 
 

ČÁST DVANÁCTÁ TŘINÁCTÁ 
Ustanovení přechodná a závěrečná  

 
 

**** 
Změna trestního řádu  

§ 2  
Základní zásady trestního řízení 

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví 
tento zákon. 

(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze 
na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. 

(3) Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon, 
přímo použitelný předpis Evropské unie nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána, nestanoví jinak. 

(4) Jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, postupují orgány činné v trestním řízení 
z úřední povinnosti. Trestní věci musí projednávat urychleně bez zbytečných průtahů; 
s největším urychlením projednávají zejména vazební věci a věci, ve kterých byl zajištěn 
majetek, je-li to zapotřebí vzhledem k hodnotě a povaze zajištěného majetku. Trestní věci 
projednávají s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod 
a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká 
republika vázána; při provádění úkonů trestního řízení lze do těchto práv osob, jichž se takové 
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úkony dotýkají, zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné 
míře pro zajištění účelu trestního řízení. K obsahu petic zasahujících do plnění těchto 
povinností orgány činné v trestním řízení nepřihlížejí. 

(5) Orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi 
uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. 
Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat 
všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení 
objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti 
svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem 
státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. 
Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby 
sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí. 

(6) Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení 
založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. 

(7) Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů 
a využívají jejich výchovného působení. 

(8) Trestní stíhání před soudy je možné jen na základě obžaloby, návrhu na potrestání 
nebo návrhu na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu (dále jen „dohoda o vině 
a trestu“), které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní 
zástupce. 

(9) V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu 
nebo samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Rozhoduje-li 
v přípravném řízení soud v prvním stupni, rozhodnutí činí soudce. 

(10) Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli 
projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být 
veřejnost vyloučena jen v případech výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním zákoně. 

(11) Jednání před soudy je ústní; důkaz výpověďmi svědků, znalců a obviněného se 
provádí zpravidla tak, že se tyto osoby vyslýchají. 

(12) Při rozhodování v hlavním líčení, jakož i ve veřejném, vazebním a neveřejném 
zasedání smí soud přihlédnout jen k těm důkazům, které byly při tomto jednání provedeny. 

(13) Ten, proti němuž se trestní řízení vede, musí být v každém období řízení vhodným 
způsobem a srozumitelně poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby 
a o tom, že si též může zvolit obhájce; všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny 
umožnit mu uplatnění jeho práv. 

(14) Orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém 
jazyce. Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn používat před orgány 
činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvede, že ho 
ovládá. 

(15) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit 
poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným 
způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení musí 
vést s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti. 
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§ 12 
Výklad některých pojmů  

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.  
(2) Policejními orgány se rozumějí  

a) útvary Policie České republiky,  
b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie 

České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo 
zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo 
o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské 
službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti 
s plněním jejich pracovních úkolů,  

c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob 
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební 
věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence,  

d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením  
1. celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, 

kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů,  
2. právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropské unie, je-li 

toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky,  
3. daňových předpisů upravujících daň z přidané hodnoty,  
4. daňových předpisů v případech, kdy jsou celní orgány správcem daně podle jiných 

právních předpisů,  
e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil 

a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských 
objektech anebo proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku 
státu, s nímž jsou příslušné hospodařit Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizační 
složky státu nebo s nímž jsou příslušné hospodařit anebo s nímž mají právo hospodařit 
státní organizace zřízené nebo založené Ministerstvem obrany,  

f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků 
Bezpečnostní informační služby,  

g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech 
příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace,  

h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků 
Vojenského zpravodajství,  

i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech 
příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců 
České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů.  

Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 157 odst. 2 písm. b). Není-li dále 
stanoveno jinak, jsou uvedené orgány oprávněny ke všem úkonům trestního řízení patřícím 
do působnosti policejního orgánu.  

(3) Kde tento zákon mluví o soudu, rozumí se tím podle povahy věci okresní soud, 
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krajský soud, vrchní soud nebo Nejvyšší soud České republiky (dále jen "nejvyšší soud").  
(4) Kde tento zákon mluví o okresním soudu, rozumí se tím i obvodní soud, popřípadě 

jiný soud se stejnou působností; kde tento zákon mluví o krajském soudu, rozumí se tím 
i městský soud v Praze. 

(5) Státním zástupcem se rozumí i evropský pověřený žalobce a evropský žalobce 
v rozsahu jejich působnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, 
kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného 
žalobce.  

(5) (6) Kde tento zákon mluví o okresním státním zástupci, rozumí se tím i obvodní státní 
zástupce, popřípadě jiný státní zástupce se stejnou působností; kde tento zákon mluví 
o krajském státním zástupci, rozumí se tím i městský státní zástupce v Praze.  

(6) (7) Stranou se rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba 
a poškozený a v řízení před soudem též státní zástupce a společenský zástupce; stejné 
postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která 
podala opravný prostředek.  

(7) (8) Pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného, rozumí se obviněným též obžalovaný 
a odsouzený.  

(8) (9) Po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný.  
(9) (10) Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl 

právní moci.  
(10) (11) Trestním řízením se rozumí řízení podle tohoto zákona a zákona o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních, trestním stíháním pak úsek řízení od zahájení trestního 
stíhání až do právní moci rozsudku, případně jiného rozhodnutí orgánu činného v trestním 
řízení ve věci samé a přípravným řízením úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání 
záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných 
úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od zahájení 
trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupení 
věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí či vzniku jiné skutečnosti, 
jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, anebo do jiného 
rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující objasňování a prověřování skutečností 
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a vyšetřování.  

(11) (12) Pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, 
posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek.  

(12) (13) Skutkem podle tohoto zákona se rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného 
činu, není-li výslovně stanoveno jinak.  
 

§ 17 
(1) Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon 

stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze 
uložit výjimečný trest. O trestných činech 
a) zabití, vraždy novorozeného dítěte matkou, neoprávněného odebrání tkání a orgánů, 

nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány, odběru tkáně, orgánu a provedení 
transplantace za úplatu, nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem, 
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obchodování s lidmi, 
b) spáchaných prostřednictvím investičních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování 

v obchodním systému nebo o jejichž přijetí k obchodování v obchodním systému bylo 
požádáno, nebo jejich padělků a napodobenin, pokud jejich zákonným znakem je 
způsobení značné škody nebo získání značného prospěchu, 

c) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, manipulace s kurzem investičních 
nástrojů, zneužití informace v obchodním styku, zneužití postavení v obchodním styku, 
poškození finančních zájmů Evropských společenství Evropské unie, porušení předpisů 
o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu zboží 
a technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží 
a technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem 
bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence 
pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů 
ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, vývoje, výroby a držení 
zakázaných bojových prostředků a 

d) účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, 
vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, zneužití zastupování státu 
a mezinárodní organizace, vyzvědačství, ohrožení utajované informace, spolupráce 
s nepřítelem, styků ohrožujících mír, použití zakázaného bojového prostředku 
a nedovoleného vedení boje, plenění v prostoru válečných operací, 

koná v prvním stupni řízení krajský soud i tehdy, je-li dolní hranice trestu odnětí svobody 
nižší. 

(2) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o trestném činu opilství v případě, že čin 
jinak trestný, jehož se dopustil pachatel ve stavu nepříčetnosti, který si zaviněně přivodil, 
naplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestných činů, u nichž je stanovena příslušnost 
krajského soudu podle odstavce 1. 

(3) Krajský soud koná v prvním stupni řízení též o dílčích útocích pokračujícího trestného 
činu, jestliže postupem podle § 45 trestního zákoníku přichází v tomto řízení v úvahu 
rozhodnutí o vině některého z trestných činů uvedených v odstavci 1 nebo 2. 

   
§ 144  

Vzdání se a zpětvzetí stížnosti  
(1) Oprávněná osoba se může stížnosti výslovně vzdát.  
(2) Oprávněná osoba může podanou stížnost vzít výslovně zpět, dokud o ní nebylo 

rozhodnuto. Stížnost státního zástupce může vzít zpět i státní zástupce nadřízený, nebo, jde-li 
o stížnost evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce, Úřad evropského 
veřejného žalobce.  

(3) Stížnost podaná ve prospěch obviněného jinou oprávněnou osobou nebo 
za obviněného obhájcem nebo opatrovníkem, může být vzata zpět jen s výslovným souhlasem 
obviněného. Státní zástupce však může vzít takovou stížnost zpět i bez souhlasu obviněného. 
V tomto případě běží obviněnému nová lhůta k podání stížnosti od vyrozumění, že stížnost 
byla vzata zpět.  

(4) Zpětvzetí stížnosti vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí orgán povolaný 
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k rozhodnutí o stížnosti, a nebyla-li věc dosud tomuto orgánu předložena, orgán, proti jehož 
rozhodnutí stížnost směřuje; v řízení před soudem činí toto rozhodnutí předseda senátu.  
 

§ 146  
Řízení před orgánem, proti jehož usnesení stížnost směřuje  

(1) Orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět, nedotkne-li se 
změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. Jde-li o usnesení policejního 
orgánu, které bylo vydáno s předchozím souhlasem státního zástupce nebo na jeho pokyn, 
může policejní orgán sám stížnosti vyhovět jen s předchozím souhlasem státního zástupce.  

(2) Jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti 
nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí  
a) policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li 

o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho 
prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci nebo, je-li takovým státním zástupcem 
evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce, jeho prostřednictvím Úřadu 
evropského veřejného žalobce,  

b) státní zástupce nadřízenému státnímu zástupci nebo soudu,  
c) evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce Úřadu evropského veřejného 

žalobce nebo soudu, 
c) d) předseda senátu okresního soudu nadřízenému krajskému soudu, předseda senátu 

krajského soudu nadřízenému vrchnímu soudu a předseda senátu vrchního soudu 
Nejvyššímu soudu; přitom doručí, je-li to potřebné, opis stížnosti státnímu zástupci 
a osobě, která by mohla být rozhodnutím o stížnosti přímo dotčena,  

d) e) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství nejvyššímu státnímu zástupci.  
 

§ 146a  
Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního 

orgánu 
(1) O stížnosti proti rozhodnutí, kterým státní zástupce 

a) rozhodl o vazbě, nejde-li o rozhodnutí o propuštění obviněného z vazby bez přijetí 
některého opatření nahrazujícího vazbu, 

b) rozhodl o žádosti o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí, 
o uložení předběžného opatření (§ 88m odst. 2), o tom, že se nepovolí setkání obviněného 
s poškozeným, osobou mu blízkou nebo jinou osobou (§ 88d odst. 2), nebo o žádosti 
o zrušení předběžného opatření (§ 88n odst. 3), 

c) zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že je nástrojem nebo výnosem 
z trestné činnosti, rozhodl o omezení takového zajištění nebo nevyhověl žádosti o zrušení 
nebo omezení takového zajištění, 

d) zajistil náhradní hodnotu, rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty, nepovolil 
provedení úkonu týkajícího se zajištěné náhradní hodnoty, nebo nevyhověl žádosti 
o zrušení nebo omezení takového zajištění, 
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e) změnil důvod zajištění věci, 
f) zajistil majetek pro účely zajištění nároku poškozeného nebo rozhodl o omezení zajištění, 

nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl žádosti 
o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

g) zajistil majetek obviněného pro účely výkonu peněžitého trestu nebo trestu propadnutí 
majetku, rozhodl o omezení zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného 
majetku, anebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

h) zajistil majetek pro účely výkonu zabrání části majetku, rozhodl o omezení takového 
zajištění, nepovolil provedení úkonu týkajícího se zajištěného majetku, anebo nevyhověl 
žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, 

i) rozhodl o uložení pořádkové pokuty (§ 66 odst. 1), 
j) rozhodl o zničení věci ohrožující bezpečnost lidí nebo majetku (§ 81b odst. 1), nebo 
k) rozhodl o nesplnění podmínek podle § 159c odst. 1, 

rozhoduje zpravidla do pěti dnů po uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným 
osobám soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který napadené rozhodnutí vydal; 
vydal-li napadené rozhodnutí evropský žalobce, rozhoduje soud, v jehož obvodu by byl 
činný evropský pověřený žalobce, který by byl jinak příslušný k výkonu dozoru 
nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. 

(2) O stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu, kterým rozhodl o uložení pořádkové 
pokuty, změnil důvod zajištění věci, zajistil věc, o níž nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, 
že je nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, rozhodl o omezení takového zajištění nebo 
nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení takového zajištění, zajistil náhradní hodnotu, 
rozhodl o omezení zajištění náhradní hodnoty nebo nevyhověl žádosti o zrušení nebo omezení 
takového zajištění, rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 soud, v jehož obvodu je činný 
státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném 
řízení; jde-li o evropského žalobce, rozhoduje soud, v jehož obvodu by byl činný 
evropský pověřený žalobce, který by byl jinak příslušný k výkonu dozoru 
nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí 
státní zástupce. 

 
§ 158e 

Použití agenta 
(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 
trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 
písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, 
při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při zadání 
veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné 
dražbě podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního 
zákoníku, přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku, podplacení podle § 332 trestního 
zákoníku, nepřímého úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný 
trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
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republika vázána, je policejní orgán, pokud jím je útvar Policie České republiky nebo 
Generální inspekce bezpečnostních sborů, oprávněn použít agenta.  

(2) Agentem je příslušník Policie České republiky nebo Generální inspekce 
bezpečnostních sborů plnící úkoly uložené mu řídícím policejním orgánem, vystupující 
zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Je-li to k použití agenta, jeho přípravě 
nebo k jeho ochraně nutné, je k zastírání jeho totožnosti možné  
a) vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést 

do informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů,  
b) provádět hospodářské činnosti, k jejichž vykonávání je třeba zvláštní oprávnění, povolení 

či registrace,  
c) zastírat příslušnost k Policii České republiky nebo ke Generální inspekci bezpečnostních 

sborů.  
(3) Orgány veřejné správy jsou povinny poskytnout Policii České republiky a Generální 

inspekci bezpečnostních sborů bez odkladu potřebnou součinnost při plnění oprávnění 
uvedených v odstavci 2.  

(4) Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství 
nebo na návrh evropského pověřeného žalobce soudce vrchního soudu, v jehož obvodu je 
státní zástupce, podávající návrh, činný. Návrh na použití agenta může podat i evropský 
žalobce; v takovém případě povoluje použití agenta soudce vrchního soudu, v jehož 
obvodu by byl činný evropský pověřený žalobce, který by byl jinak příslušný k výkonu 
dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. V povolení musí být uveden 
účel použití a doba, po kterou bude agent použit, a údaje umožňující identifikaci agenta. 
Na základě nového návrhu, obsahujícího vyhodnocení dosavadní činnosti agenta, lze dobu 
povolení prodloužit, a to i opakovaně. 

 (5) Ke sledování osob a věcí v rozsahu uvedeném v § 158d odst. 2 a k provedení 
předstíraného převodu podle § 158c agent nepotřebuje další povolení.  

(6) Agent je povinen při své činnosti volit takové prostředky, které jsou způsobilé 
ke splnění jeho služebního úkolu a jimiž není jiným osobám způsobována újma na jejich 
právech nad míru nezbytně nutnou. Jiné povinnosti podle zvláštního zákona upravujícího 
postavení příslušníků Policie České republiky nebo podle zvláštního zákona upravujícího 
postavení příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nemá.  

(7) Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje 
potřebné pro posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu 
se zákonem. Tyto údaje je povinen pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, posuzovat, 
a pominou-li důvody pro použití agenta, dá policejnímu orgánu pokyn k bezodkladnému 
ukončení činnosti agenta. Policejní orgán je povinen předložit státnímu zástupci záznam 
o výsledku použití agenta.  

 
§ 174a 

(1) Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení 
nižších státních zástupců o nestíhání podezřelého podle § 159d odst. 1, o zastavení trestního 
stíhání nebo o postoupení věci, nejde-li o usnesení vydané Úřadem evropského veřejného 
žalobce. 
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(2) Za tím účelem může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyžadovat 
od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět prověrky.  

(3) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo 
o postoupení věci, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním 
stupni. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší státní 
zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní zástupce 
nařídil.  

(4) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o nestíhání podezřelého, rozhodne policejní 
orgán o zahájení trestního stíhání, nevyřídí-li věc jinak.  

 
§ 250  

Vzdání se a zpětvzetí odvolání  
(1) Po vyhlášení rozsudku může se oprávněná osoba odvolání výslovně vzdát.  
(2) Osoba, která odvolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až 

do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Odvolání státního zástupce může 
vzít zpět i nadřízený státní zástupce nebo, jde-li o odvolání evropského pověřeného žalobce 
nebo evropského žalobce, Úřad evropského veřejného žalobce.  

(3) Odvolání podané ve prospěch obžalovaného jinou oprávněnou osobou nebo 
za obžalovaného obhájcem nebo opatrovníkem může být vzato zpět jen s výslovným 
souhlasem obžalovaného. Státní zástupce může vzít takové odvolání zpět i bez souhlasu 
obžalovaného. V tomto případě běží obžalovanému nová lhůta k podání odvolání 
od vyrozumění, že odvolání bylo vzato zpět.  

(4) Zpětvzetí odvolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu 
odvolacího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu 
prvního stupně.  

 
§ 265d 

Oprávněné osoby 
(1) Dovolání mohou podat  

a) nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce anebo i bez 
takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch 
i v neprospěch obviněného, pokud veřejnou žalobu před soudem nezastupoval 
evropský žalobce nebo evropský pověřený žalobce, 

b) Úřad evropského veřejného žalobce pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí 
soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného, pokud veřejnou žalobu před 
soudem zastupoval evropský žalobce nebo evropský pověřený žalobce, 

b) c) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká.  
(2) Obviněný může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce. Podání obviněného, 

které nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, se nepovažuje za dovolání, byť bylo takto 
označeno; o tom musí být obviněný poučen (§ 125 odst. 3). Nejvyšší soud o takovém podání 
nerozhoduje, ale zašle ho v závislosti na jeho obsahu buď příslušnému soudu jako návrh 
na povolení obnovy řízení nebo ministru spravedlnosti jako podnět ke stížnosti pro porušení 
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zákona, popřípadě ho vrátí obviněnému s poučením, že dovolání může podat pouze 
prostřednictvím obhájce. Obdobně postupuje u podání osob, které by mohly podat v jeho 
prospěch odvolání. Je-li obviněný omezen ve svéprávnosti, může i proti vůli obviněného 
za něho v jeho prospěch dovolání podat též jeho opatrovník a jeho obhájce.  
  

§ 265f 
Obsah dovolání  

(1) V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3) podání uvedeno, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho 
se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem 
na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2, o které se dovolání 
opírá. Nejvyšší státní zástupce a Úřad evropského veřejného žalobce je povinen v dovolání 
uvést, zda je podává ve prospěch nebo v neprospěch obviněného.  

(2) Rozsah, v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno, a důvody dovolání lze měnit jen 
po dobu trvání lhůty k podání dovolání. 

 
§ 265g  

Zpětvzetí dovolání  
(1) Osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až 

do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. V řízení o dovolání se však 
pokračuje, vzal-li nejvyšší státní zástupce nebo Úřad evropského veřejného žalobce zpět 
dovolání podané jen ve prospěch obviněného, pokud obviněný trvá na pokračování 
dovolacího řízení; v takovém případě Nejvyšší soud rozhoduje v rozsahu, jakoby takové 
dovolání podané nejvyšším státním zástupcem nebo Úřadem evropského veřejného žalobce 
podal sám obviněný. Zpětvzetí dovolání podaného nejvyšším státním zástupcem nebo 
Úřadem evropského veřejného žalobce jen ve prospěch obviněného, který zemřel, je 
neúčinné.  

(2) Zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu 
Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu 
prvního stupně. Vzal-li nejvyšší státní zástupce nebo Úřad evropského veřejného žalobce 
zpět dovolání podané jen ve prospěch obviněného a obviněný trvá na pokračování řízení 
o dovolání, uvede to předseda senátu Nejvyššího soudu v usnesení, jímž rozhoduje o zpětvzetí 
dovolání.  
 

§ 265h  
Řízení u soudu prvního stupně  

(1) Nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo Úřadu evropského 
veřejného žalobce anebo dovolání obviněného podané jeho obhájcem náležitosti obsahu 
dovolání podle § 265f odst. 1, vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě dvou 
týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude dovolání odmítnuto podle 
§ 265i odst. 1 písm. d).  

(2) Předseda senátu soudu prvního stupně doručí opis dovolání obviněného státnímu 
zástupci a opis dovolání státního zástupce obhájci obviněného a obviněnému s upozorněním, 
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že se mohou k dovolání písemně vyjádřit a souhlasit s projednáním dovolání v neveřejném 
zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c)]. Jakmile lhůta k podání dovolání uplyne všem oprávněným 
osobám, předloží spisy Nejvyššímu soudu.  

(3) Dospěje-li předseda senátu na podkladě dovolání a obsahu spisů k závěru, že by měl 
být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy 
s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o takovém návrhu rozhodne 
usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li v mezidobí již dokončeno 
řízení u soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení.  
 

§ 265o  
(1) Před rozhodnutím o dovolání může předseda senátu Nejvyššího soudu odložit nebo 

přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.  
(2) Je-li pro rozhodnutí o dovolání třeba objasnit nějakou okolnost, provede potřebné 

šetření předseda senátu Nejvyššího soudu, anebo na jeho žádost některý jiný orgán činný 
v trestním řízení, který je povinen mu bez zbytečného odkladu vyhovět. Pro takové šetření 
platí ustanovení hlavy páté. Ve zvlášť naléhavých případech lze k zajištění důkazního 
materiálu použít i prostředků uvedených v hlavě čtvrté. Zajistit osobu obviněného vydáním 
příkazu k zatčení a vzetím do vazby lze však jen tehdy, navrhne-li to nejvyšší státní zástupce 
nebo Úřad evropského veřejného žalobce v dovolání podaném v neprospěch obviněného 
a považuje-li to Nejvyšší soud za nezbytné vzhledem k závažnosti trestného činu 
a naléhavosti vazebních důvodů.  
 

§ 265p  
(1) V neprospěch obviněného může Nejvyšší soud změnit napadené rozhodnutí jen 

na podkladě dovolání nejvyššího státního zástupce nebo Úřadu evropského veřejného 
žalobce, jež bylo podáno v neprospěch obviněného.  

(2) Dovolání v neprospěch obviněného je vyloučeno, jestliže  
a) obviněný zemřel,  
b) na čin se vztahuje rozhodnutí prezidenta republiky, kterým nařídil, aby se v trestním stíhání 

nepokračovalo.  
(3) Bylo-li podáno dovolání pouze ve prospěch obviněného, nepřekáží jeho smrt 

provedení řízení na podkladě dovolání; trestní stíhání tu nelze zastavit proto, že obviněný 
zemřel.  
  

§ 265r  
(1) O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném zasedání. V neveřejném zasedání 

může učinit  
a) rozhodnutí o odmítnutí dovolání (§ 265i),  
b) rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí (§ 265k) a přikázání věci k novému 

projednání a rozhodnutí (§ 265l odst. 1 a 2), je-li zřejmé, že vadu nelze odstranit 
ve veřejném zasedání, nebo  
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c) jiná rozhodnutí, souhlasí-li s projednáním v neveřejném zasedání nejvyšší státní zástupce 
i obviněný obviněný a nejvyšší státní zástupce nebo, v případě, kdy veřejnou žalobu 
před soudem zastupoval evropský žalobce nebo evropský pověřený žalobce, Úřad 
evropského veřejného žalobce.  

(2) Účast státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství ve veřejném 
zasedání je povinná.  

(2) Ve veřejném zasedání je účast státního zástupce činného u Nejvyššího státního 
zastupitelství nebo, v případě, kdy veřejnou žalobu zastupoval před soudem evropský 
žalobce nebo evropský pověřený žalobce, účast zástupce Úřadu evropského veřejného 
žalobce povinná.  

(3) Při veřejném zasedání konaném o dovolání musí mít obviněný obhájce v případech 
uvedených v § 36a odst. 2 písm. a) až c), pokud se jej podle § 36b nevzdá.  

(4) V nepřítomnosti obviněného, který je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, 
lze veřejné zasedání konat jen tehdy, jestliže obviněný výslovně prohlásí, že se účasti 
při veřejném zasedání vzdává.  

(5) Nelze-li vyrozumění o veřejném zasedání doručit osobě, která rozhodnutím 
o dovolání může být přímo dotčena, stačí o konání veřejného zasedání vyrozumět jejího 
obhájce, popřípadě zmocněnce. Nemá-li tato osoba obhájce, popřípadě zmocněnce, je třeba jí 
ho k tomu účelu ustanovit. Ustanovení § 39 se tu užije obdobně.  

(6) Po zahájení veřejného zasedání přednese předseda senátu nebo jím určený člen senátu 
napadené rozhodnutí a podá zprávu o stavu věci. Potom přednese dovolatel své dovolání 
a odůvodní je. Státní zástupce a osoby, které mohou být rozhodnutím dovolacího soudu přímo 
dotčeny, pokud nejsou dovolateli, přednesou své vyjádření; není-li některá z těchto osob 
přítomna a je-li vyjádření obsaženo ve spise, anebo požádá-li o to, přednese obsah jejich 
podání předseda senátu nebo jím určený člen senátu.  

(7) Důkazy se ve veřejném zasedání před Nejvyšším soudem zpravidla neprovádějí. Jen 
výjimečně může Nejvyšší soud řízení doplnit důkazy nezbytnými k tomu, aby mohl 
o dovolání rozhodnout.  
  

§ 274  
O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud ve veřejném zasedání za účasti 

státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství nebo, v případě, kdy byl 
ve věci činný v posledním stupni evropský žalobce nebo evropský pověřený žalobce, 
za účasti zástupce Úřadu evropského veřejného žalobce. Považuje-li to ministr 
spravedlnosti nebo předseda senátu za potřebné, účastní se veřejného zasedání též pověřený 
zástupce ministra spravedlnosti. Rozhodnutí podle § 268 odst. 1 může Nejvyšší soud učinit 
též v neveřejném zasedání.  

  

§ 466   
(1) Státní zastupitelství prošetřuje podněty k podání stížnosti pro porušení zákona, které 

mu jsou adresovány nebo které mu postoupí ministr spravedlnosti. K prošetření je příslušné 
státní zastupitelství bezprostředně nadřízené státnímu zastupitelství, které bylo v původním 
řízení ve věci činné v posledním stupni. Po prošetření státní zastupitelství předloží ministru 
spravedlnosti stanovisko, v němž navrhne buď podnět odložit, nebo podat stížnost 
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pro porušení zákona.  
(2) V případě, kdy v původním řízení byl ve věci činný v posledním stupni evropský 

žalobce nebo evropský pověřený žalobce, může ministr spravedlnosti požádat 
o prošetření podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona a o návrh vyřízení tohoto 
podnětu Úřad evropského veřejného žalobce. 
  

 
**** 

Změna trestního zákoníku  
 § 260 

Poškození finančních zájmů Evropské unie 
(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady 

nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se 
k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných 
Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní 
nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo 
zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.  

(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zkrátí nebo použije finanční prostředky, které 
tvoří příjmy nebo výdaje souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných 
Evropskou unií nebo jejím jménem. 

(1) Kdo použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo 
uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje anebo zatají doklady nebo podstatné 
údaje, a tím umožní neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků nebo 
majetku pocházejících z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných 
Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenšení zdrojů některého takového 
rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky nebo 
majetek pocházející z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou 
unií nebo jejím jménem anebo zmenší zdroje některého takového rozpočtu. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropské 
unie, nebo 
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
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§ 419a 
Implementace práva Evropské unie 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1). 
 ____________________  
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci 
obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti 
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o trestněprávní ochraně životního prostředí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění 
směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání. 
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky 
třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému 
přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních 
normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních 
příslušníků třetích zemí. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 
států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 
72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích 
na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování 
a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních 
sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu). 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti 
terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí 
Rady 2005/671/SVV. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji 
vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční 
zájmy Unie. 
 

**** 
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Změna zákona o Rejstříku trestů 

§ 8 
(1) Soudy a státní zastupitelství¸ státní zastupitelství a Úřad evropského veřejného 

žalobce jsou povinny neprodleně zasílat Rejstříku trestů zprávy o podmíněném zastavení 
trestního stíhání, o ponechání podmíněného zastavení trestního stíhání v platnosti, jakož 
i dodatečnou zprávu, zda se obviněný v průběhu zkušební doby osvědčil, jakmile příslušné 
rozhodnutí nabude právní moci. 

(2) Ve zprávě se uvede označení soudu nebo státního zastupitelství, státního 
zastupitelství nebo Úřadu evropského veřejného žalobce, datum rozhodnutí a spisová 
značka, pod kterou se řízení vede, druh rozhodnutí a v případě podmíněného zastavení 
trestního stíhání i právní kvalifikace trestného činu, kterého se rozhodnutí týká, a datum 
skončení zkušební doby. 

§ 16a 
(1) Trestní listy a zprávy soudu nebo státního zastupitelství, státního zastupitelství nebo 

Úřadu evropského veřejného žalobce mohou být předávány v elektronické podobě. 
(2) Opisy či výpisy určené soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo národnímu 

členovi Eurojustu a pro účely správního řízení jiným státním orgánům a dalším orgánům 
veřejné moci a žádosti o ně se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Opis nebo výpis vydá Rejstřík trestů bez 
zbytečného odkladu. 

(3) Není-li způsob předávání podle odstavce 1 nebo 2 možný, předávají se opisy nebo 
výpisy a žádosti o ně jiným způsobem umožňujícím ověřit jejich pravost. 

 
 

**** 
Změna zákona o soudech a soudcích 

§ 70a 
(1) Za dočasné přidělení se též považuje, pokud je soudce se svým souhlasem nebo 

na svou žádost přidělen v zájmu využití zkušeností k orgánu nebo organizaci se sídlem mimo 
území České republiky, do mírové nebo záchranné operace nebo k humanitární pomoci mimo 
území České republiky na dobu nepřesahující 5 let nebo jedno funkční období. O dočasném 
přidělení podle věty první rozhoduje ministr spravedlnosti. 

(2) O dočasném přidělení podle odstavce 1 rozhoduje ministr spravedlnosti. 
(2) Ke dni jmenování soudce do funkce evropského nejvyššího žalobce je soudce 

dočasně přidělen k Úřadu evropského veřejného žalobce. Dočasné přidělení trvá 
po dobu výkonu této funkce.   
 

Dočasné zproštění výkonu funkce soudce 
§ 99 

(1) Ministr spravedlnosti dočasně zprostí výkonu funkce soudce, 
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a) byl-li jmenován soudcem Ústavního soudu, a to na dobu výkonu této funkce, 
b) stal-li se soudcem nebo asistentem soudce mezinárodního soudu nebo byl-li pověřen 

výkonem obdobné funkce u mezinárodního soudu, a to na dobu výkonu této funkce, 
c) byl-li dočasně přidělen k ministerstvu nebo Justiční akademii podle § 68 odst. 1, a to 

na dobu tohoto dočasného přidělení, 
d) byl-li dočasně přidělen k orgánu nebo organizaci se sídlem mimo území České republiky, 

do mírové nebo záchranné operace nebo k humanitární pomoci mimo území České 
republiky (§ 70a odst. 1), a to na dobu tohoto dočasného přidělení. 

 (2) K dočasnému zproštění výkonu soudcovské funkce podle odstavce 1 dojde dnem, 
v němž bylo soudci doručeno rozhodnutí o dočasném zproštění, nebyl-li v rozhodnutí uveden 
den pozdější. 

(3) Soudce jmenovaný do funkce evropského nejvyššího žalobce (§ 70a odst. 2) je 
ke dni jmenování do této funkce dočasně zproštěn výkonu soudcovské funkce. 

(3) (4) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle odstavce 1 písm. a) a podle 
odstavce 3 soudci plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce soudce podle zvláštního 
právního předpisu3) nenáleží. Po dobu dočasného zproštění funkce podle odstavce 1 písm. b) 
a d) náleží soudci plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce soudce podle zvláštního 
právního předpisu3), není-li s výkonem funkce u mezinárodního soudu, u orgánu nebo 
organizace se sídlem mimo území České republiky nebo v mírové nebo záchranné operaci 
anebo s výkonem funkce v rámci humanitární pomoci mimo území České republiky spojeno 
poskytování odměny. Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle odstavce 1 písm. c) 
náleží soudci plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce soudce podle zvláštního 
právního předpisu3).  

(4) (5) Soudce dočasně zproštěný výkonu funkce soudce podle odstavce 1 písm. b) a d) 
má nárok na náhrady nákladů poskytované při výkonu funkce v zahraničí, pokud tyto náklady 
nehradí ten, u něhož tuto funkci vykonává.  

(5) (6) Vláda stanoví nařízením náhrady nákladů poskytovaných při výkonu funkce 
soudce v zahraničí, a to náhradu 
a) zvýšených životních nákladů, 
b) zvýšených vybavovacích výdajů, 
c) jízdních výdajů a výdajů za ubytování, 
d) výdajů spojených s přepravou osobních věcí. 
  
  

**** 
Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 

§ 8 
(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh. 
(2) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce jsou oprávněni podat 

a) prezident republiky proti kterémukoliv soudci, 
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b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv soudci, 
c) předseda Nejvyššího soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a dále proti soudci 

soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je 
Nejvyšší soud vrcholným soudním orgánem, 

d) předseda Nejvyššího správního soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a proti 
soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž 
je Nejvyšší správní soud vrcholným soudním orgánem, 

e) předseda vrchního soudu proti kterémukoliv soudci příslušného vrchního soudu a dále proti 
soudci soudu nižšího stupně, 

f) předseda krajského soudu proti kterémukoliv soudci příslušného krajského soudu a proti 
soudci okresního soudu, 

g) předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu a proti soudci jiného 
okresního soudu. 

(3) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy nebo místopředsedy 
soudu je oprávněn podat 
a) prezident republiky proti předsedovi nebo místopředsedovi Nejvyššího soudu a Nejvyššího 

správního soudu, předsedovi vrchního a krajského soudu, 
b) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv předsedovi nebo místopředsedovi soudu, 
c) Veřejný ochránce práv proti kterémukoliv předsedovi nebo místopředsedovi soudu, 
d) předseda soudu proti místopředsedovi tohoto soudu a předsedovi nebo místopředsedovi 

soudu nižšího stupně ve svém obvodu, 
e) předseda Nejvyššího správního soudu proti předsedovi krajského soudu a místopředsedovi 

krajského soudu pro úsek správního soudnictví. 
(4) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy kolegia Nejvyššího 

soudu nebo Nejvyššího správního soudu je oprávněn podat 
a) ministr spravedlnosti proti kterémukoliv předsedovi kolegia, 
b) předseda Nejvyššího soudu proti předsedovi kolegia Nejvyššího soudu, 
c) předseda Nejvyššího správního soudu proti předsedovi kolegia Nejvyššího správního 

soudu.  
(5) Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce je oprávněn 

podat 
a) ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce proti kterémukoliv státnímu zástupci, 
b) vrchní státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného vrchního státního zastupitelství, 

proti státnímu zástupci krajského státního zastupitelství a státnímu zástupci okresního 
státního zastupitelství v jeho obvodu, 

c) krajský státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného krajského státního zastupitelství 
a státnímu zástupci okresního státního zastupitelství v jeho obvodu, 

d) okresní státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného okresního státního 
zastupitelství., 
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e) vedoucí státní zástupce stojící v čele státního zastupitelství, které bylo stanoveno jako 
místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce, proti tomuto evropskému 
pověřenému žalobci. 

  
§ 12 

(1) Návrh na zahájení řízení doručí předseda senátu kárně obviněnému do vlastních 
rukou, a jde-li o soudce, poučí jej o právu zvolit si obhájce z řad soudců nebo advokátů; jde-li 
o státního zástupce, poučí ho o právu zvolit si obhájce z řad státních zástupců nebo advokátů; 
jde-li o soudního exekutora, poučí ho o právu zvolit si obhájce z řad soudních exekutorů nebo 
advokátů. Současně poučí kárně obviněného o jeho právech podle tohoto zákona a přiměřeně 
i jako obviněného podle trestního řádu; zejména ho poučí o právu uplatnit důvod podjatosti 
členů senátu, vyjádřit se ke skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu a k důkazům o nich, 
o právu uvádět skutečnosti sloužící v jeho prospěch a navrhnout o nich důkazy, jakož i o jeho 
právu nevypovídat. 

(2) Návrh na zahájení kárného řízení předseda senátu zašle též ministru spravedlnosti, 
pokud návrh na zahájení řízení nepodal. 

(3) Předseda senátu vyrozumí o zahájení kárného řízení ministra spravedlnosti a předsedu 
soudu nebo vedoucího státního zástupce státního zastupitelství, k němuž je soudce, předseda 
soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního 
soudu nebo státní zástupce přidělen k výkonu funkce, a jde-li o státního zástupce, vyrozumí 
též nejvyššího státního zástupce, pokud nepodali návrh na zahájení řízení. Jde-li 
o evropského pověřeného žalobce, vyrozumí předseda senátu o zahájení kárného řízení 
též vedoucího státního zástupce stojícího v čele státního zastupitelství, které bylo 
stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného žalobce, pokud nepodal 
návrh na zahájení řízení, a Úřad evropského veřejného žalobce. Jde-li o evropského 
žalobce, vyrozumí též Úřad evropského veřejného žalobce. Jde-li o soudního exekutora, 
vyrozumí předseda senátu o zahájení kárného řízení ministra spravedlnosti, pokud nepodal 
návrh na zahájení řízení, a Exekutorskou komoru České republiky, pokud její orgán nepodal 
návrh na zahájení řízení. 
 

§ 16 
(1) Po provedení předběžného šetření, nebo není-li takového šetření třeba, určí předseda 

senátu termín ústního jednání, vyrozumí o něm navrhovatele a kárně obviněného, a má-li 
kárně obviněný obhájce, také jeho obhájce. 

(2) Je-li třeba vyslechnout svědky, předvolá je předseda senátu k ústnímu jednání. 
(3) Termín ústního jednání se stanoví tak, aby kárně obviněný a jeho obhájce měli 

od vyrozumění alespoň 5 pracovních dnů na přípravu obhajoby. Stejnou lhůtu na přípravu je 
třeba poskytnout navrhovateli. 

 (4) O termínu ústního jednání se vyrozumí též ministr spravedlnosti a předseda soudu 
nebo vedoucí státní zástupce státního zastupitelství, k němuž je soudce, předseda soudu, 
místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu 
nebo státní zástupce, proti kterému se vede kárné řízení, přidělen k výkonu funkce, nejsou-li 
navrhovatelem; jde-li o státního zástupce, vyrozumí se též nejvyšší státní zástupce nebo jde-li 
o evropského pověřeného žalobce, vedoucí státní zástupce stojící v čele státního 
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zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného 
žalobce, nejsou-li navrhovatelem; jde-li o státního zástupce, vyrozumí se též nejvyšší 
státní zástupce, jde-li o evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce, 
vyrozumí se též Úřad evropského veřejného žalobce. Jde-li o řízení ve věcech soudních 
exekutorů, vyrozumí se o termínu ústního jednání ministr spravedlnosti, není-li 
navrhovatelem, a Exekutorská komora České republiky, není-li její orgán navrhovatelem. 

 
§ 20 

Písemné vyhotovení rozhodnutí senátu se doručí soudci, předsedovi soudu, 
místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního 
soudu nebo státnímu zástupci, proti němuž se kárné řízení vede, do vlastních rukou. Dále se 
písemné vyhotovení rozhodnutí doručí obhájci, jestliže jej kárně obviněný má, navrhovateli, 
ministru spravedlnosti a předsedovi soudu nebo vedoucímu státnímu zástupci státního 
zastupitelství, k němuž je kárně obviněný přidělen k výkonu funkce nebo jde-li o evropského 
pověřeného žalobce, vedoucímu státnímu zástupci stojícímu v čele státního 
zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo výkonu funkce evropského pověřeného 
žalobce, nejsou-li navrhovateli; jde-li o státního zástupce, doručí se též nejvyššímu státnímu 
zástupci, jde-li o evropského pověřeného žalobce nebo evropského žalobce, doručí se též 
Úřadu evropského veřejného žalobce a jde-li o soudního exekutora, doručí se též 
Exekutorské komoře České republiky, není-li její orgán navrhovatelem.  

 
 

**** 
Změna zákona o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních 

§ 2  
Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) justičním orgánem soud nebo státní zastupitelství anebo evropský pověřený žalobce nebo 

evropský žalobce v rozsahu jejich působnosti stanovené přímo použitelným 
předpisem Evropské unie, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení 
Úřadu evropského veřejného žalobce,  

b) ústředním orgánem Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) a Nejvyšší státní 
zastupitelství, 

c) cizozemským orgánem justiční nebo jiný orgán cizího státu, který je podle mezinárodní 
smlouvy nebo právního řádu cizího státu příslušný k mezinárodní justiční spolupráci, 

d) mezinárodní smlouvou vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament 
souhlas a kterou je Česká republika vázána, jakož i mezinárodní smlouva mezi Evropskou 
unií a jedním nebo více cizími státy vyhlášená v Úředním věstníku Evropské unie, 
k jejímuž uzavření dal souhlas Evropský parlament a kterou je Česká republika vázána, 

e) žádostí o mezinárodní justiční spolupráci i jiný podnět k mezinárodní justiční spolupráci, 
f) zárukou vzájemnosti 
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1. ujištění ministra spravedlnosti, že bude vyhověno obdobné žádosti cizího státu podané 
za obdobných okolností, 

2. ujištění příslušného cizozemského orgánu, že bude vyhověno obdobné žádosti České 
republiky podané za obdobných okolností, nebo 

3. prohlášení ministra spravedlnosti o vzájemnosti ze strany cizího státu. 
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